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CAN PATLLARI – SANT LLORENÇ DE LA MUGA
(ALT EMPORDÀ)
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Aquest any la unitat de pioners farem un viatge fins a l’Empordà. A 20km de Figueres i a uns 50km 
de Cadaqués, acamparem al peu del pantà de la Boadella, al municipi de Sant Llorenç de la Muga. 
Compartirem el terreny d’acampada amb les unitats de castors i llops. 

El dissabte 3 d’agost a les  9h al cau 

El diumenge 11 d’agost a les 18h a la plaça del Mil·lenari

DESTINACIÓ

MARXEM:

TORNEM:

EL TERRENY

Anem a Can Patllari, Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà), el terreny disposa de menjador, espai 
de cuina, taules i bancs, dutxes, lavabos, aixopluc, pantà a 15’’ i piscina. L’aigua no és potable, 
per això la potabilitzarem amb pastilles potabilitzant. S’accedeix al terreny per carretera rural 
asfaltada.
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Aquest estiu comptarem amb l’ajuda de la Mònica Vinent (636739466), en Joan Campo (661545255) 
i la Panda Roig Diligent (646232442); que seran els nostres intendents. La Panda Roig (Marta 
Zamorano), a més a més, serà la nostra directora de campament.

INTENDÈNCIA I DIRECCIÓ

Sara Suárez
691 884 695

Agura Lleial
659 869 358

Duc Coratjós
658 407 442

Raimon Las Heras
644 456 957

TELÈFONS DE CONTACTE

PREU I DADES BANCÀRIES

Com sempre, la política de l’Agrupament és donar totes les facilitats necessàries per fer els pagaments. No 
dubteu en comentar qualsevol dubte o proposta amb el kraal de Pioners.

NÚMERO DE COMPTE BANCARI:              
CONCEPTE:          
DATA LÍMIT PAGAMENT:          

PREU: PREU NO SOCIS:180€ 220€

0182 9798 27 0200076592 BBVA 

NOM DEL MINYÓ
22/07/2013

Cal portar els següents documents el dia que marxem:

- Targeta Sanitària Original. 
- Autorització signada. 
- Resguard del pagament.

DOCUMENTACIÓ

RECORDEU INFORMAR-NOS D’AL·LERGIES, INTOLERÀNCIES O DIETES 
ESPECIALS AMB ANTELACIÓ, AIXÍ COM SI SABEN O NO SABEN NEDAR.
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QUÈ CAL DUR?

- Motxilla gran 
- Motxilla d’atac
- Uniforme: camisa i fulard (qui en tingui) 
- Botes de muntanya 
- Calçat còmode (bambes, sabatilles esportives o similar)
- Cantimplora plena
- Sac de dormir 
- Estora aïllant 
- Roba: 

- Banyador i Xancletes lligades 
- Tovallola de dutxa 
- Necesser:

 

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

- 8 mudes de roba interior 
- 6 samarretes 
- 2 pantalons llargs
- 3 pantalons curts
- 2 jerseis 
- pijama 
- Gorra o mocador pel cap 
- Roba d’abric

- Pinta o raspall 
- Pasta i raspall de dents 
- Gel de bany 
- Desodorant (preferiblement que no sigui 
d’esprai) 
- Tovallola petita 
- Mocadors de paper 
- Crema anti-mosquits 
- Crema solar 

Aparells electrònics (mòbils, mp3, consoles…), llaunes de beguda.

NO ES POT DUR:
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En/Na ......................................................................... amb DNI .............................................. 
autoritzo a............................................................................ en qualitat de....................... a realitzar 
els campaments d’estiu a les dates del 3 d’agost al 11 d’agost de 2013 a Sant Llorenç de la Muga. 

Perquè consti, signo aquesta autorització: 
El pare, la mare, el representant legal o tutor

Cardedeu ........ de............................. de 2013 
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