
Anem de campaments a...  

  

        Figueres! 

  

Estimats i estimades guais, 

El bon temps ja comença a treure el cap i amb ell s’acosten els 

campaments de Setmana Santa! Ja sabeu que significa això: lots a 

la nit, fulards al coll, sacs de dormir dins les tendes, carmanyoles, 

cantimplores i la millor companyia! Aquest any ens esperen del 8 a 

l’11 d’abril al càmping pous de Figueres (Alt Empordà).  

  

Com quedarem?  
  

Ens trobarem tots i totes el dissabte 8 d’Abril a les 8.30h a l’estació de tren de Granollers 

centre, i tornarem el dimarts 11 d’Abril a les 19.00h a l’esplai, al centre cívic de Palou  

  

Què cal dur?   
  

Dins de la motxilla gran:  

• Sac de dormir  

• Pijama  

• Aïllant  

• Muda completa per 3 dies  

• Estris de neteja personal (raspall de dents, pasta de dents, sabó, pinta...)  

• Tovallola de dutxa i xancletes  

• Banyador 

• Lot (i piles!)  

• Jerseis i mudes d'abric  

• Samarretes de màniga curta per si fa calor.  

• Anorac i polar (important anar ben abrigat)  

• Carmanyola i coberts (sobretot amb el nom!)  

• Got de plàstic dur o ferro (que no es trenqui!, també amb el nom)  

• Tovalló de roba  

• Bock’n’roll  

• El cançoner de l’esplai  

• L’esmorzar, dinar, berenar i sopar del 1r dia  

• Calçat còmode per caminar (posat des de casa!!!)  

• Ganes de passar-ho bé!  

  

Dins de la motxilla petita:  

• Esmorzar, dinar , berenar i sopar del primer dia (porta el Bock’n Roll i redueix 

residus!)  

• Cantimplora plena d’aigua (mínim ½ litre)  



• Fulard de l’esplai (posa’t!)  

• Gorra pel sol, crema solar i protector labial  

• Capelina, cangur o jaqueta impermeable  

• Mocadors de paper 

  

IMPORTANT!   

  

- Durant els campaments no es poden dur joguines, mòbils, diners, llaminadures, pares 

i mares... Així que deixeu-los a casa!  

  

- Haureu de portar l'esmorzar, dinar, berenar i sopar del primer dia fet de casa  

(recomanem mínim un àpat a la carmanyola i un amb el Bock’n Roll!).   

  

-Totes les coses han d’anar marcades amb el nom de l’infant.  

  

- No porteu més coses de les necessàries a la motxilla, només són 4 dies! És important 

anar amb una motxilla adequada a l’edat i l’alçada de l’infant (no amb una maleta de 

viatge o esport. Si algun infant no en té, que ens la demani i li deixarem encantades)  

  

- Recordem que aquesta sortida el grup de petits no poden venir.   

 

- Fes tu mateix la motxilla, així sabràs on trobar les coses. 

  

  

Quant costarà la sortida?   

  

El preu dels campaments serà de 28€ en cas que vingui un infant, 47€ en cas que siguin 

dos germans, 56€ si vénen tres germans a la sortida i 75€ en cas que vinguin quatre.  

L’ import haurà de ser ingressat MOLT PUNTUALMENT ABANS DEL DILLUNS 13 DE 

MARÇ. És important que pagueu tant aviat com sigui possible, així ens faciliteu molt la 

feina als monitors i monitores.  

  

El número IBAN on s’ha de fer l’ingrés és el següent:   

  

Banc Sabadell (Plaça Maluquer i Salvador) 

 

IBAN: ES42-0081-1783-43-0001001802 

  

Recordeu que podeu fer l’ingrés a través de qualsevol caixer de Banc Sabadell, seguint 

les següents instruccions:  

  

1. Introduir la targeta (de qualsevol entitat bancària) a un caixer del Banc Sabadell.  

2. Seleccionar l’opció “pagaments a tercers”  



3. Seleccionar targeta o estalvis  

4. Introduir el codi de l’entitat: 000851  

5. Seleccionar l’excursió: “campaments”  

6. Teclejar l’import  

7. Acceptar i escriure el nom del nen/a o família   

  

  

  

Us hi esperem a tots i totes!  

Els monitors i monitores de l'Esplai Guai! 

 
www.esplaiguai.org  

http://www.esplaiguai.org/
http://www.esplaiguai.org/

