
Dates: Diumenge 1 d’agost – Dimarts 10 d’agost 
Lloc: Los Pujols, Aramunt (Pallars Jussà8 ) 
Preu normal: 150€ 
Preu per a germans: 140€ 
Preu per a infants no inscrits durant el curs: 170€ 

CAMPAMENTS ESPLAI BRUIXES 

I BRUIXOTS 2021 
 

 

INSCRIPCIONS 

• Podreu trobar la inscripció  a la web: (http://www.bruixesibruixots.org/) a la 

pestanya Campaments d’estiu 

• Romandran obertes del 15 de juny fins el 3 de juliol. Les inscripcions les 
haureu d’enviar per correu a: esplai@bruixesibruixots.org  

 

PAGAMENT 

• El termini del pagament estarà   obert fins el 3 de juliol. 

• L’import s’ha d’ingressar al següent nu$ mero de compte bancari: 

ES82 1491 0001 2920 2628 9922 (Triodos Bank) 

• El concepte d ela transferència ha d’incloure: Campaments (NOM I GRUP de l’infant) 

• Per qualsevol problema econòmic, ens podeu consultar i ho podem parlar. 

 
TERRENY D’ACAMPADA 

A la mateixa riba de l’embassament de Sant Antoni es troba el terreny de Los Pujols, una 

finca de grans dimensions que ofereix diversos plans per acampar i realitzar activitats i 

amb  accés directe a la massa d’aigua més gran del Pallars. 
 

http://www.bruixesibruixots.org/
mailto:esplai@bruixesibruixots.org


TENDES 

Són els models Asgard 12’6 m2 i 19’6 m2 

de la marca Nordisk. 

Unes tendes espaioses, resistents i 

impermeables perquè estiguem 

ben còmodes. 

 

 

INTENDÈNCIA 

Un grup de monitores i ex-monitores molt motivades s’encarregaran de 
cuinar-nos els àpats. Tenim recursos per muntar-nos la nostra pròpia cuina i 
també$ contactes de proveïdors de la zona. 

 
ACTIVITATS 

 

Els campaments ens permeten treballar els 
objectius educatius que hem establerts al llargs 
del curs: el treball en grup, el contacte amb 
l’entorn i la natura, l’augment de les relacions 
personals, el descans i l’allunyament de la 
rutina, en definitiva, el creixement personal, al 
mateix temps que el col·lectiu. 
Les activitats normalment es fan per grups 
d’edat però també hi ha activats conjuntes 
relacionades amb el centre d’interès que cada 
any creem per seguir una història. 
Els campaments comporten la plena immersió  
en el medi natural. Això vol dir que haurem 
d’organitzar- nos per muntar una bona part de 
la infraestructura indispensable per cobrir les 
necessitats i sobretot per ser el màxim de 
respectuosos amb el lloc. 
També aprofitem que estem en un entorn 
privilegiat per fer moltes excursions. 

 
 

CONTACTE I GRUPS 

Menudes: 2013-2014 / Martí (601231469) 

Marrecs: 2011-2012 / Laila (632653965) 

Mitjans: 2009-2010 / Mar (671433115) 

Nyoquis: 2007-2008 / Marcel (691397800) 

Nebuloses: 2006 / Ariadna (610830159) 


