
 

 

 

 

 

 

Bandolers 
Campament en ruta amb l’acompanyament de 2 ases 

Guilleries i Montseny 
 

28 de juny al 9 de juliol de 2017 

Per a nens i nenes de 11 a 15 anys 

Organitza: 

 

 Amb la col·laboració de: 

   

 

 

    

Què farem? 

Durant 12 dies els i les participants els “Bandolers”, conviuran en ruta entre a la Serralada 

Transversal i la Serralada Pre-litoral, tot travessant el Massís de les Guilleries fins arribar al parc 

Natural del Montseny. Un entorn privilegiat per observar i conèixer una gran varietat d’animals i 

plantes, que només podem trobar en un espai com aquest. A més, comptaran amb el suport i 



 

Campaments de natura 

Temporada 2017  

BANDOLERS 

 

2 

 

companyia de 2 esplèndids rucs de “A Pas d’Ase”, dels quals se’n faran responsables a tots 

nivells.  

Els nens i nenes estaran sota la responsabilitat d’educadors naturalistes, bons coneixedors de la 

muntanya, i amb molta experiència en el món del lleure. A través de la ruta a peu, l’observació de 

fauna i la descoberta de l’entorn i el paisatge canviant seran els protagonistes del seu propi 

aprenentatge. Per altra banda, l’experiència en els “Bandolers”, aportarà al nen/a més autonomia i 

responsabilitat en el desenvolupament de les tasques diàries, com ara parar i desparar tendes, 

mantenir una higiene adequada, rentar plats i roba, etc. Alhora que podrà fer nous amics amb 

qui compartirà 12 dies de molta intensitat. 

 

Algunes de les activitats que es realitzaran són: 

 Escoltes de fauna nocturnes: anirem a espais privilegiats dins el parc a on podrem escoltar i 

fins tot veure, animals que durant el dia reposen i durant la nit tenen el seus moments de màxima 

activitat. Aprendrem a distingir els diferents tipus d’amfibis, aus i mamífers segons el seu cant o 

crit. 

 Seguiment de rastres: aprendrem a identificar els rastre dels diferents animals que viuen 

al parc natural dels aiguamolls de l’Empordà i descobrirem a on viuen, com es mouen, què 

mengen, etc.  

 Pesca científica: aprendrem com treballen els tècnics que estudien els estanys i rius i els 

seus habitants (peixos, rèptils, crustacis, amfibis,...) a través de trampes i pesca elèctrica, tal i com 

fan els científics per poder-los estudiar.  

 Fototrampeig: per a descobrir la fauna més tímida farem servir alta tecnologia, trampes 

fotogràfiques de darrera generació per a enxampar mamífers i ocells al seu medi sense que ens 

descobreixin.  

 Nits de Bivac: dormint a l’exterior de la tenda, fent bivac, podem escoltar i veure animals 

que durant el dia no tenim possibilitat d’identificar. Fent bivac vius la nit i el despertar del dia 

amb tots els teus sentits, sentint la rosada de la matinada, veient les estrelles durant la nit, 
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canviarem el sostre de la tenda pel sostre més gran sota el que podrem dormir, el cel estrellat, lluny 

de la contaminació lumínica de la ciutat o del poble que no ens deixa veure el cel, descobrirem un 

món desconegut per la majoria, l’univers.  

 Seguiment de micromamifers: a través de diferents tècniques, podrem descobrir qui són els 

nostres petits veïns. 

 Jocs de nit: a més de ser un recurs pedagògic molt bo per conèixer la nit, ens ajuden a trobar-

nos amb nosaltres mateixos a més de fer cohesió de grup. 

 Jocs d’orientació: durant la ruta diferents equips seran els encarregats d’anar marcant el 

camí, sempre amb la supervisió d’un educador per tal d’aprendre a fer funcionar la brúixola, llegir 

un mapa i orientar-nos amb diferents elements de la natura. 

 I moltes coses més!!! 

 

       

 

A on estarem? 

Es tracta d’una proposta itinerant. Una  ruta amb punt d’inici a Granollers de Rocacorba i final a 

Viladrau. Els desplaçaments seran suaus i comptarem amb 2 esplèndids burros que ens 

acompanyaran i contribuiran portant una petita part del pes. A mes, tindrem vehicles de suport 

per a dur part del material de més pes. Algunes etapes inclouran bivacs en paratges singulars a 

mig camí. Altres etapes acabaran en zones d’acampada situades a les valls a on s’aprofitarà per a 

fer etapes de descans en algunes d’aquestes valls. 
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Reunió prèvia  

Farem una reunió informativa el dissabte 3 de juny de 2017 al Centre Cívic Ter de Girona (C/ 

Can Sunyer 46, Girona), a les 18:00, on seria bo que hi vinguéssiu almenys un dels pares o 

tutors. La mainada també hi serà benvinguda. Hi presentarem l’equip d’educadors i entrarem 

amb major detall en el programa dels campaments. A més, podrem resoldre qualsevol dubte que 

sorgeixi i recollir la documentació original per a formalitzar la inscripció. 

 

Rebuda  

La ruta comença el dimecres 28 de juny, el punt de trobada es concretarà més endavant. El dia de 

la rebuda, els nois i noies han de portar la motxilla preparada per començar una ruta de 12 dies, ha 

de ser lleugera, aconsellem que no pesi més de 7 kg, s’haurà de caminar cada dia amb aquesta 

motxilla.  IMPORTANT: Cal portar dinar pel primer dia. 

 

Darrer dia  

Els campaments acaben el diumenge 9 de juliol. L’hora de trobada serà a les 11:00 a un punt a 

concretar de Viladrau i pujarem a peu fins al refugi de l’Erola, 20 minuts a peu. Tanmateix, us 

convidem a un petit acte/joc de rebuda de les famílies entre 11:30 i 13:00. Us mostrarem alguns 

dels principals resultats de les activitats dutes a terme i anirem a fer una volta tots plegats. 

Us animem a quedar-vos a dinar de cloenda amb nosaltres, així podeu fer un interrogatori de 

tercer grau a monitors i monitores sobre el comportament dels vosaltres fills o filles durant els 

campaments. Es tractaria que cada família portés menjar per a tots els “seus”, i algú mes (per 

poder alimentar els soferts monitors ...). També cal que porteu els vostres plats i coberts. Per 

facilitar-ho tot plegat, us proposem que porteu algun tipus d’amanida freda que resulti de bon 

compartir. Les postres i el beure corren a càrrec de la Sorellona. Tot i que no és imprescindible, ens 

seria molt útil que ens confirmeu que us quedeu a dinar i quants sereu.   
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Preu:  400 €. Inclou assegurança, assistència de les burres i el seu menjar a més de tot el material 

necessari. 

  

Contactes durant l’activitat 

En cas d’emergència o bé si voleu saber com evoluciona tot, ens podeu trucar als responsables 

“externs” del campament: Núria (722 705 617). 
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Què cal dur? 

- Sac 

- Màrfega 

- Motxilla mitjana per fer ruta, aconsellem d’uns 50l. 

- Cantimplora 

- Llanterna i piles de recanvi, si és necessari 

- Sabates d’aigua (tipus sandàlies lligades que es puguin mullar) 

- Binocles, si en teniu 

- Banyador i tovallola lleugera 

- Necesser (raspall de dents, pasta de dents, pinta, repel·lent de mosquits, protecció solar,...) 

- 3-4 mudes (mitjons, calces o calçotets, samarretes, pantalons curts, etc), es rentarà roba pel camí. 

- Uns pantalons llargs 

- Jersei 

- Paravents o capelina 

- Pantalons impermeables 

- Gorra 

- Plat, got i coberts ben marcats amb el nom (durant els 12 dies es compartiran). 

- Calçat còmode per caminar, que no siguin botes per estrenar, per evitar llagues i butllofes. 

- Càmera de fer fotos (opcional) 

 

Observacions: Tota la roba i material ha d’anar marcat amb el nom i cognom del nen/a o noi/a per tal que no es perdi 

o es confongui amb la resta de participants. 

 

 

 


