
 

 



 

 

DOSSIER INFORMATIU 
 

1. Llistat de Material Campament BASE 
 

 

● Motxilla de muntanya gran (NO Maleta 

de viatge) 

● Sac de dormir  

● Esterilla isotèrmica 

● Llanterna i piles de recanvi 

● Cantimplora  

● Motxilleta petita, per anar d’excursió (de 

cordes, NO) 

● Capelina  

● Tovallola petita 

● Tovallola de bany 

● Banyador 

● Sabates de riu que s'agafin al peu (NO 

Xancletes) 

● Botes de muntanya  

● Sabates esportives 

● Roba d’abric: anorac o forro polar, 2 

pantalons llargs i 2 dessuadores 

● 8 parells de mitjons 

● 8 mudes 

● 4 pantalons curts 

● 8 samarretes 

 

 

 

 
 

● 1 barret pel sol 

● Necesser amb: pinta, raspall de dents, 

pasta de dents, sabó, crema solar i 

repel·lent d’insectes tipus roll-on (NO 

esprai) 

● Mocadors 

● 2 Plats fondos de PLÀSTIC DUR, 1 got 

amb nansa de PLÀSTIC DUR i 1 joc de 

coberts (Cullera, forquilla i ganivet)  

● 2 tovallons de roba 

● 1 bossa de tela per la roba bruta  

● 1 bossa de tela pels plats 

● 1 entrepà per esmorzar pel primer dia  

● 1 entrepà per dinar pel primer dia

Tota la roba i estris han d’estar 

obligatòriament marcats amb el nom o 

inicials de l’infant. 

Recomanem fer la motxilla amb l’infant, 

perquè conegui la roba que durà i la 

seva distribució. Per als més petits 

recomanem preparar una bossa per dia 

amb un conjunt complert de roba. 
 

Motxilla de muntanya 
 



 

 

 
1. Llistat de Material NECESSARI Campament Itinerant i 
Campament Anar i Tornar
 
El nivell tècnic tant del Campament Itinerant 
com del Campament Anar i Tornar és alt, per 
tant es considera imprescindible portar el 
material especificat aquí per a poder 
participar-hi. 
 

● Motxilla de muntanya gran (60L – 65L) i 

en bon estat 

● Sac de dormir de baixa temperatura (0º a 

10º) 

● Colxoneta isotèrmica 

● Llanterna i piles de recanvi 

● Cantimplora 1L 

● Capelina llarga (ha de cobrir persona i 

motxilla) i resistent (NO cangur) 

● Tovallola 

● Banyador 

● Sabates de riu que s'agafin al peu (NO 

Xancletes) 

● Botes de muntanya de canya alta i en 

bon estat 

● Roba d’abric: anorac, o forro polar i 

paravent/goretex 

● 6 parells de mitjons Itinerant/ 5 Anar i 

tornar 

● 5 mudes 

● 3 pantalons curts 

 

 
Els nois i noies que participin als campaments 
Itinerant / Anar i Tornar hauran de preparar 
una bossa amb una petita porció de les 
mudes que duguin i deixar-la al local de la 
UME un dia abans de l’inici dels campaments. 
Les bosses seran transportades per la UME i 
les recuperaran un cop arribin al campament 
base. 
 
● 5 samarretes  

● 1 pantaló llarg 

● 1 barret pel sol / gorra 

● Necesser amb: raspall de dents, pasta de 

dents, sabó, crema solar i repel·lent 

d’insectes tipus roll-on (en format petit) 

● Mocadors 

● 1 Plats fons de PLÀSTIC DUR, 1 got amb 

nansa de PLÀSTIC DUR i 1 joc de 

coberts (Cullera, forquilla i ganivet)  

● 1 entrepà per esmorzar pel primer dia 

● 1 entrepà per dinar pel primer dia 

● 1 Bossa amb 2 mudes, 2 mitjons, 2 

samarretes i calçat còmode(bambes) per 

quan s’arribi al campament Base 

● Targeta federativa de l’any en curs 

● Targeta de la Seguretat Social 

 

Opcional però recomanable 

● Brúixola 

● Buff (per protegir el coll) 

● Ulleres de sol 

● Bosses de plàstic (per protegir elements 

de la motxilla de l’aigua) 

● Manta tèrmica
Botes de muntanya  



 

 

 

2. Normes Bàsiques de Campaments 
 

- No es permès la possessió d’aparells de joc alternatiu, reproductors de música, mòbils o 

altres aparells electrònics d’oci. 

- El servei de Cuina del Campament és el responsable de l’alimentació dels infants. Per aquest 

motiu només es poden consumir els aliments subministrats pel campament. No es poden 

dur aliments als campaments, exceptuant l'esmorzar i dinar del primer dia. 

- No es permetran actituds que atemptin contra l’entorn natural i paisatgístic del 

Campament. Les instal·lacions i serveis s’han de mantenir en el mateix estat inicial. 

- El bon funcionament del campament implica el respecte constant en vers a la resta de 

participants. 

- No es pot posar, amb qualsevol tipus d’acció, en perill l’activitat o la seguretat i salut del 

grup. 

- No es permetran accions agressives i/o bullying en vers la resta de persones. 

- S’ha de romandre dins dels límits del campament en tot moment, excepte si els monitors i 

monitores permeten la sortida. 

- L’entrada a la tenda de material, cuina, rebost i llocs del monitors està reservada als 

dirigents de campaments. 

- No es permès fumar, ni beure begudes alcohòliques. 

- Els objectes i pertinences de la resta de participants i del campament s’han de respectar. 

- No considerem necessària ni convenient la possessió de diners per part dels infants. L’equip 

de monitors no es responsabilitzarà dels diners que es puguin portar. 

- En cas de no complir les normes s'aplicaran les sancions que es creguin necessàries en funció 

de la gravetat del cas. 
 

 

3. Característiques del Terreny 
 

Terreny de Riugréixer 

(Bagà-Berguedà; Parc Natural del Cadí-Moixeró) 
 

“Terreny d'acampada situat al Parc Natural del Cadí-Moixeró; un paisatge alpí amb molta 
aigua i bona temperatura a l’estiu. El terreny està equipat per acollir grups nombrosos 
durant estades llargues. Es troba a menys de 2 km de Bagà, vila coneguda pel seu nucli 

medieval.” 

• Terreny d’acampada autoritzat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya 

• 6 WC i 8 piques 



 

 

• Subministrament d’aigua clorada 

• 8 Dutxes (sense aigua calenta) 

• Espai per muntar la cuina amb nevera, congelador i aigua calenta 

• Menjador cobert amb il·luminació 

• Magatzem ampli per a material 

• Riu de Gréixer proper al Campament 

• Refugi en el mateix terreny 

• Accessibilitat en cotxe fins al terreny 

 

4. Informació durant els Campaments 
 

Per a emergències que puguin sorgir durant, podeu posar-vos en contacte amb el campament a 

través d’un telèfon. 

606 56 82 01  

Preguem que l’utilitzeu tan sols per a emergències reals.  

 

Per a tota la resta, podreu seguir l’evolució dels Campaments a través del Blog / facebook, 

encara que no podem garantir una actualització diària. La freqüència de les entrades 

informatives, variarà en funció de la cobertura i les activitats. 

http://campamentsume.blogspot.com/  

https://www.facebook.com/infantiljuvenil.ume 

 

5. Últim dia / Portes obertes 
 

 

El Diumenge 4 d’agost, últim dia de campaments, cada família haurà de recollir l’infant al 

mateix terreny d’acampada.   

El terreny s’obrirà a partir de les 12h i hi romandrem fins al moment en que es donaran per 

finalitzats els campaments a les 17h amb un comiat tots junts. 

 En el marc de la jornada de portes obertes, podreu conèixer les activitats realitzades pels infants 

els dies anteriors, el terreny d’acampada i participar d’activitats per a tota la família, a més d’un 

dinar de germanor tots junts. 

Per al dinar de germanor l’organització de campaments donarà el dinar únicament als infants 

participants. Cal portar el dinar i postres per a poder compartir. 

Les visites al terreny es realitzaran tan sols l’últim dia. 
 
 

http://campamentsume.blogspot.com/


 

 

6. Localització del Terreny 
 

      
 

Com arribar? 
Sortint del punt, hem d’arribar a Berga i continuem en direcció al Túnel del Cadí. Hem de sortir 

per la sortida Bagà Sud. A l'entrar el poble haurem de seguir les indicacions que marquen 

direcció Coll de Pal.  Després, al sortir, hem de seguir la indicació a Riugréixer, 1.5 Km de 

carretera asfaltada. 

 

 

7. Dates importants 
 

DATES IMPORTANTS  

3 de maig Inscripcions per als infants de la secció (19 a 21h) 

15 i 17 de maig Inscripcions per als socis (19 a 21h) 

22 i 24 de maig Inscripcions per als no socis (19 a 21h) 

22 de juny Data límit per abonar la quota (ingrés bancari) 

12 de juliol Reunió per a les famílies, a les 20h a la UME 

27 de juliol MARXEM DE CAMPAMENTS a les 8h a la Cta. Sta Creu de 

Calafell (entre el carrer de les Moreres i el de la Vilà i Vilà). 

Sigues ben puntual! 

4 d’agost Tancament campaments. Rebuda de les famílies a les 12h 

entre activitats. A les 17h farem l’hora dels adéus 

 

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ 

Carrer de Salvador Lluch, nº8 – 2n pis 

08850 GAVÀ (Baix Llobregat) 



 

 

Telèfon i Fax: 93 662 01 24 

www.umegava.org 

casalcampamentsume@gmail.coml 

 
Organitza:                                                                                            Amb el suport de:                

                                                               


