
 
 

 

CABirols 
PN DE L’ALT PIRINEU 

Del 30 de juny a l’11 de juliol 

de 2021 
Per A nens i nenes de 8 A 13 ANYS 

 
OrgANItzA: Amb lA col·lABORAció de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què fARem? 

DURANT 12 dies els i les pArticiPAnts del CAMPAment de nATURA “CABIRols”, conviURAN Al bell mig 

del PArc NATURAl de l’Alt Pirineu, en CAMPAment esTÀtic, coneiXERAN de primerA MÀ les feines dels 

tècnics del PArc i els projectes europeus de conservAció que s’hi esTAn REAlitzAnt, A més de posAr-se A 

lA  pell  de  científics  estudiosos  de  lA  fAunA  i  lA  florA  de  lA  zonA.  En  un  entorn  privilEGIAt  per 

observAr  i  conèixer  unA  GRAn  vAriETAt  d’AniMAls  i  plAntes,  els  nois  i  noies  esTARAN  sotA  lA 
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CAMPAments de nATURA 

TEMPORAdA 2021 

CABIROLS 

 

 
 

responsAbiliTAt d’educAdors nAturAlistes, Amb molTA experiènciA en el món del lleure, de mAnERA 

que  els  joves  A  trAVés  de  dinÀmiques, l’observAció  de fAunA  i  lA  descobERTA  de l’entorn  sERAn els 

PROTAgonistes del seu propi AprenENTAtge. 

Per AlTRA bAndA, l’experiènciA en els “CAbirols”, ApoRTARÀ Al noi/A més AutonomiA i responsAbiliTAt 

en  el  desenvOLUPAment  de  les  tAsques  diÀries.  AlhORA  que  podRÀ  fer  nous  Amics  Amb  qui 

COMPArtiRÀ uns dies de molTA intensiTAt. 

 

 
Algunes de les ActiviTAts que es rEAlitzARAN són: 

 

Descobertes  de  projectes  de  conservAció:  A  TRAVés  de  lA  rutA  i  petites  excursions  pel 

PArc, coneixerem de primeRA MÀ els diferents projectes europeus de conservAció de lA nAturA 

que s’estAn duent A terme Al pArc com són el projecte LIFE+ LimnoPirineus de restAURACIó 

d’esTAnys d’AltA munTAnYA i el projecte de reintroducció de l’ós LIFE PirÓs. Podrem veure i 

PArticipAr  Amb  les  feines  que  s’esTAn  duent  A  terme  Al  PArc  A  més  de  conèixer  lA 

iMPORTÀnciA d’Aquests projectes per lA biodiversitAt del PArc. 

 

Seguiment de RAStres: Aprendrem A identifiCAR els RAStre dels diferents AniMAls que 

viuen  Al  PArc  nAtuRAL  de  l’Alt  Pirineu  i  descobrirem  A  on  viuen,  com  es  mouen,  què 

mengen, etc. 

 

PesCA científiCA: Aprendrem com trebAllen els tècnics que estudien els estAnys , rius 

i Alguns dels seus hAbiTAnts (peixos, Amfibis,  insectes, crustAcis...)  mitjAnÇANT  trAmpes, 

XArxes 0 pesCA elèctriCA, TAl i com fAn els científics per poder-los estudiAr. 

 

AnellAment científic d’ocells: podrem observAr de ben A prop tots els dETAlls d’Algunes de 

les  Aus  que  podem  troBAr  Al  PArc  NAturAl  de  l’Alt  Pirineu  A  trAVés  de  LA  TÈCNICA  científicA 

d’AnellAment, que més tArd permetrÀ A ornitòlegs A fer el seguiment d’Aquests AnimAls Arreu del 

món. 
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Excursions per AlTA munTAnYA: DURANT els dies del CAMPAment visiTArem diferents 

RACONS del PArc NATURAl de l’Alt Pirineu A on només hi podem ArribAr utilitzAnt les cAmes. 

Això ens PERMETRÀ observAr el PAisAtge A PAs lent tot busCANt petits tresors de lA nAturA. 

 

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,  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. 

 

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. 

 

I moltes coses més!!! 
 

 

 

 

 

 

On esTArem? 

Per  TAl  que  l’experiènciA  sigui  inoblidAble,  els  nois  i  noies  estARAN  insTAl·lAts  en  un  espAi 

privilEGIAt en plENA nATURA dins el PArc NATURAl de l’Alt Pirineu, en unA zonA d’AcAMPAdA, Al PlA 

de lA SelvA, prop del poble d’Alins A lA VALL FerrERA, A lA fAldA de lA PiCA d’EstAts. El CAMPAment 

consTARÀ de tendes que fAcilitem des de lA SorellONA, i de totes les instAl·lAcions necessÀries soTA 

GRAns tendAls (cuinA, menjAdor, TAller, lAtrines, etc.) 
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Reunió prèviA 

FArem unA reunió infORMATivA prèviA Als CAMPAments de fORMA TELEMÀtiCA, miTJANÇAnt un enllAç 

que  us  PAssArem  uns  dies  AbAns.  Hi  presENTArem  l’equip  d’edUCAdors/es  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 

Els CAMPAments comencen el dimecres 30 de juny Amb lA pujAdA Amb bus fins Al cAMPAment. 

Els punts de trobAdA A GirONA, Vic i MAnRESA  es concrETARAN el diA de lA reunió. 

IMPORTANT: CAl poRTAr dinAr pel primer diA. 

 

 
DARRer diA 

Els  CAMPAments  ACAben  el  diumenge  11  de  juliol.  El  bus  reprENDRÀ  lA  RUTA  Amb  les  PARAdes  A 

MAnRESA,  Vic  i  GironA.  Es  fARÀ  unA  PARAdA  breu  A  CAdA  punt  per  poder  fer  un  petit  interCANVi 

fAmílies i monitor/es. 

 
Preu:   480€  euros:  (Inclou  el  bus  de  pujAdA,  des  de  diferents  punts  del  recorregut  fins  Al 

CAMPAment. Bus de GironA A Alins, fent pARADA A GironA, Vic, i MAnRESA. El preu TAmbé inclou 

AssEGURAnçA i tot el MAteriAl necessAri). 

430 € euros: En CAS de no necessiTAr el servei de bus. 

 

ContACTEs durANT l’ActiviTAt 

En  CAS  d’emergènciA, durant els campaments,  ens  podeu  TRUCAR  Al 693 72 85 65. 
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InforMAcions sobre lA COVID-19 

Degut  Al  context  excepciONAl  fruit  de  lA  PAndèmiA  del  coronAVirus  (COVID-19)  les  nostres 

ActiviTAts es desenvolupARAN seguint els criteris generAls per A l’ORGAnitzAció del lleure educAtiu 

REDACTAts per lA GenerAliTAt de CATAlunYA Així com els protocols de segURETAt i protecció estAblerts 

pel Govern. 

Les esTAdes de nATURA es durAn A terme de fORMA coherent Amb el desenvolUPAment de les diferents 

fAses de desconfinAment i tenint en compte les Àrees territoriAls impliCADes. De lA MAteiXA mAneRA 

que  se  seguirAn  les  condicions  i  recOMAnAcions  dONAdes  des  de  l’Àmbit  de  lA  sAlut  públiCA  i 

esTArem sempre pendents de les últimes indiCACIons. 
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Què CAl dur? 

Tot el mATERiAL hA de CAber en unA motxillA GRAn i hA de dur el nom MArcAt. 
 

- SAc 

- MÀrfEGA 

- MotxillA mitjAnA per fer RUTA (que hi CÀPigA el sAc, unA mudA i poder-hi penjAr lA MÀrfEGA) 

- CAntimplORA 

- LlAnternA i piles de recAnvi 

- SAbAtes d’AiGUA (tipus sAndÀlies lliGAdes que es puguin mullAr) 

- Binocles (si en teniu) 

- BAnYAdor i tovAllOLA 

- Necesser (rAspAll de dents, PAstA de dents, pinTA o RAsPAll, repel·lent de mosquits, protecció 

sOLAr, tovAllOLA de dUTXA, tovAllOLA per les MAns...) 

- 11 mudes* (mitjons, CALCES o CALÇotets, sAMArretes, pAnTAlons curts, etc) 

- PAnTAlons llArgs (mínim 1) 

- 1 jersei/dessUAdORA 

- JAQUETA, es recOMAnA tipus forro polAr (no CAL AnORAc) 

- PijAMA 

- PARAVents o CAPelinA 

- PlAt, got i coberts dins d’unA bossA de TELA. 

- DRAP de cuinA. 

- 2 PArells de cAlÇAT còmode per cAminAr (botes de munTAnYA Altes o de CAnYA bAiXA) 

- BossA robA bRUTA. 

- CÀmerA de fer fotos, Algun llibre per llegir A les estones de descAns, i/o guies de nAtURA 

(opcionAl). 

- MAsCARETes: 1 mAsCARETA higièniCA reutilitzAble o bé, mAscAretes sAniTÀries d’un sol ús (tAntes 

com dies de cAmPAments). 

 
*El número de mudes és orienTATIU, AQuest és el número mÀXim que recomANEm. Disposem  de sABó de robA 

biodEGRAdABle per renTAR robA AL riu. 

 

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. 


