
 

 

 

 Reunió de pares i mares de Llampecs 

- Campaments a Planoles 2018 - 

 

Ordre del dia: 

1. L’equip de monitors/es 

2. Localització, transport i horaris 

3. Planificació general 

4. Rutes 

5. Material 

6. Medicaments 

7. Contacte 

 

PRESENTACIÓ DEL CAMPAMENT I L'EQUIP DE MONITORS/ES 

Participen al campament els grups de DOFINS (2007 i 2008), ESTELS (2005 i 2006) i 

LLAMPECS (2001 i 2002). Tot i que anem al mateix espai, les activitats, centre 

d’interès, rutes... són diferents per a cada grup. Compartirem, però, els àpats i els 

grups de serveis.  

1. L’equip de monitors/es 

● Eloi Cohí Gomar: cap de grup  

● Carles Salvadó Farreras: responsable de sanitat 

● Alba Ballesteros Moyano: responsable de material  

 

2. Localització, transport i horaris 

El terreny d’acampada on ens allotjarem està al costat de l’Alberg Marista de Planoles 

(del qual forma part), al Ripollès.  

 

Hi anem del dilluns 16 de juliol al divendres 27 de juliol. El mitjà de transport que farem 

servir serà el tren. Planoles comunica directament amb L’Hospitalet a través de la línea 

R3 de Rodalies. 

●  La sortida serà el dilluns 16 de juliol a les 9:15 del matí des de l’estació de                                 

RENFE de L’Hospitalet de Llobregat.  

 

●  La tornada serà el divendres 27 de juliol a les 19:15 al mateix lloc. 
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3. Planificació general 

Horari  base 

 8:00h    –  Llevar-se (monitors/es). 

 8:30h    –  Llevar-se (joves). 

 9:00h    –  Esmorzar. 

 9:30h    –  Serveis. 

10:00h   – Activitats/temps lliure 

14:00h    –  Dinar. 

15:00h    –  Temps lliure. 

16:30h    –  Activitats tarda. 

18:00h    –  Berenar. 

18:30h    –  Activitat de tarda. 

19:30h    –  Dutxes 

20:30h    –  Sopar. 

22:00h   –  Activitat nit. 

23:30h    – Anar a dormir. 

24:00h   –  Silenci. Reunió de monitors. 

 Plàning  

DLL 16 DM 17 DX 18 DJ 19 DV 20 DSS 21 

Viatge Ruta 

(sortim 

després de 

dinar) 

Ruta 

Ruta 

(arribem a 

l’hora de 

dinar) 

Act. matí Act. matí 

Instal·lació Act. tarda 
Act. tarda 

Activitat nit Activitat nit Activitat nit 

DG 22 DLL 23 DM 24 DX 25 DJ 26 DV 27 

Bugada/ 

Samarreta 

Act. matí 

Excursió 

Act. matí Act. matí Recollida 

Act. tarda Act. tarda Prep. festa Viatge 

Activitat nit Activitat nit Activitat nit Activitat nit Festa  
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4. Rutes 

Farem dues rutes, una al principi dels campaments, i anirem a pujar el cim del Puigmal, 

i passarem dues nit fora del campament. Durant la segona setmana farem una altra 

ruta, en aquesta farem el cim del Taga i passarem una nit fora del campament. 

5. Material 

Motxilla petita: 

● Esmorzar i dinar del primer dia 

● Cantimplora  

 

Motxilla gran: 

● 7 mudes completes 

● Roba per embrutar 

● 2 pantalons llarg 

● 2 jerseis de màniga llarga 

● Jaqueta 

● Gorra pel sol 

● Calçat còmode (almenys 1 parell de botes de muntanya) 

● Xancletes 

● Tovallola de platja 

● Tovallola de dutxa 

● 2 banyadors 

● Necesser amb: sabó/gel i xampú, pasta i raspall de dents, raspall o pinta, CREMA 

PEL SOL, after-sun i anti-mosquits 

● Sac de dormir 

● Màrfega 

● 2 pijames d’estiu 

● Lot  

● Bossa per a la roba bruta (millor de roba) 

● Sabó de roba (es pot compartir entre uns quants) 

● Agulles d’estendre 

● Carmanyola, coberts i got d’alumini 

● Fulard de l’esplai 

● Capelina o cangur 

● Càmera de fotos (opcional) 

● Samarreta blanca per tenyir 
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No es pot portar: 

Mòbils, mp3, consoles, portàtils i similars, diners, tabac, alcohol i altres. 

 

6. Medicaments 

En cas que algun jove hagi de prendre algun medicament durant els campaments, 

necessitem l'autorització signada amb les vostres dades, la dosi a administrar i la 

recepta del metge.  

El dilluns 16, abans de pujar al tren, haureu de donar aquesta documentació amb el 

medicament al Carles , responsable de sanitat. 

 

7. Contacte 

 

Per saber com van els campaments, podeu fer servir les següents vies: 

  

- Telèfon: podeu trucar al 93 744 21 95 per demanar 

informació els dilluns, dimecres i dijous de 16:00 a 19:30, 

i els dimecres de 10:00 a 14:00. 

- També anirem actualitzant tot sovint les nostres xarxes 

socials: 

    Facebook: facebook.com/xixell     

      Twitter: @cexixell 

 Instagram: @cexixell 

 

 

 

L’equip de monitors i monitores 


