
 

 

 

CAMPAMENTS D’ESTIU 2013- UNITAT DE RAIERS 

DEL 3 AL 14 D’AGOST.

 

EL PRAT DEL CULTIOT- SARROCA DE BELLERA 

(Pallars Jussà) 

 

 

 



EL TERRENY 

Aquest estiu, la unitat de Raiers, ens endinsem als paisatges Pirinencs del Pallars Jussà. 

Estarem 12 dies en un terreny molt gran, pla i amb ombra. Disposem d’espai per la 

intendència, nevera i un lavabo i dos dutxes.  

 

Aquesta imatge ens mostra tot el terreny del qual disposem i l’espai de la casa on 

tindrem la nevera, lavabos i dutxa. 

DADES IMPORTANTS.  

Marxem-> dia 3 d’agost a les 9h al cau.  

Tornem-> dia 14 d’agost a les 20h al cau.  

Transport-> autocar fins al terreny  

Menjar del primer dia-> esmorzar i dinar (entrepans)  

 

INTENDÈNCIA.  

Aquest estiu, els raiers comptarem amb l’ajuda de l’Anna Sallés, l’Oriol Grèbol i, 

possiblement, la Calamanda Vila.  

RECORDEM QUE LES DIETES S’HAN DE COMUNICAR AMB ANTEL·LACIÓ, PER ESCRIT I 

SIGNADA PELS PARES ABANS DELS CAMPAMENTS.  

 

 



DOCUMENTACIÓ:  

- Targeta Sanitària Original. 

- Autorització signada.  

PREU: 190 € 

Fraccionat amb dos pagaments:  

21 de juny: 90€  12 de juliol: 100€ 

 Com sempre, la política de l’Agrupament és donar totes les facilitats necessàries per 

fer els pagaments. No dubteu en comentar qualsevol assumpte amb el kraal de Raiers.  

BBVA: 0182-2940-48-0201631387 

CONCEPTE: NOM I COGNOMS DEL RAIER 

TITULAR: ANNA SALLÉS 

ELS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT I EL PERMÍS PATERN ES RECOLLIRÀ EL MATEIX DIA 

D’ANADA DE CAMPAMENTS. 

 

 

Caps assistents als campaments d’estiu: 

Alex López:   615 144 598 

Cabrot subversiu:  618 28 22 04 

Cristina Moret:  650 75 22 25 

Ivette Safont:   678 53 43 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUÈ CAL DUR? 

 

 Motxilla gran 
 Motxilla petita (escolar o d’atac) 
 Uniforme: camisa i fulard (qui en tingui) 
 Botes de muntanya còmodes 
 Cantimplora 
 Sac de dormir  
 Estora aïllant 
 Roba: 

 3 mudes de roba interior 
 3 samarretes  
 3 pantalons 
 2 jerseis 
 1 pijama  
 Gorra o mocador pel cap 

 Anorac o similar.  
 Calçat còmode (bambes, sabatilles esportives o similar) 
 Banyador i Xancletes lligades 
 Tovallola de dutxa 
 Necesser: 

 pinta o raspall 
 pasta i raspall de dents 
 gel de bany 
 desodorant (preferiblement que no sigui d’spray) 
 tovallola petita 
 mocadors de paper 
 crema anti-mosquits 
 crema solar 

 Bossa per la roba bruta 
 Lot amb piles plenes i piles de recanvi. 
 Capelina 
 Tovalló amb el nom 
 Esmorzar i dinar del primer dia (entrepans) 
 Pinces 
 Plats, got i coberts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agrupament Escolta Rocafort 
c/ Girona, 4 (08440 Cardedeu) 
Full de permís patern- autorització 
UNITAT DE RAIERS CURS 2012-2013.  
  

 
CAMPAMENTS D’ESTIU 2013. 

En/Na..........................................................amb DNI............................................................, 

autoritzo........................................................... a en qualitat de......................., realitzar els 

campaments d’estiu a les dates del 03 d’agost al 14 d’agost de 2013.  

Perquè consti, signo aquesta autorització:  

 

 

El pare, la mare, el representant legal o tutor   

Cardedeu.......... de................... de 2012 

PREU: 190€ 

LLOC: Prat Cultiot, SARROCA DE BELLERA (PALLARS JUSSÀ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


