
 
 

CAMPAMENT CAÑADA DE BOGARRA 2022 

AGRUPAMENT ESCOLTA JAMBOREE 

El proper dia 1 d’Agost començarà el campament d’estiu d’enguany, que es realitzarà a la zona 

d’acampada “Cañada de Bogarra” situada al municipi de Peñascosa, a la província d’Albacete. 

L’eixida serà el dia 1 a les 8:00 des del col·legi Jacinto Castañeda (La bola). Aquest dia caldrà dur 

l’esmorzar i el dinar, ja que menjarem durant el camí. 

El dia de pares serà el diumenge 7. Podreu accedir al campament a partir de les 12:00. Aquest 

dia es realitzarà una paella per a tots i totes aquelles que vullguen quedar-se a dinar. El preu és 

de 5€ per persona i cal reservar-la abans del dia 1 d’agost. El dinar dels xiquets i xiquetes està 

inclòs en el preu de campament. 

La tornada serà el dia 14 al voltant de les 17:30 al C/Beata Inés (Més que motos). 

El campament general serà del dia 1 al 14, realitzant-se ambdós viatges en autobús. No obstant, 

per a la secció de Llops està l’opció de quedar-se fins el dia de pares, recollint-los aquest mateix 

dia. El preu del campament de 14 dies és de 250€ i el preu del campament de 7 dies és de 200€. 

Si hi ha alguna persona que no forme part de l’agrupament interessada en assistir haurà de pagar 

45€ més. 

Hi hauran dos terminis de pagament, el primer del 18 de juny fins al 2 de juliol i el segon del 2 

de juliol al 16 de juliol. Si alguna persona vol pagar el campament sencer pot fer-ho. El pagament 

total haurà d’estar efectuat abans del dia 16 de juliol en aquest compte de Caixa Popular. 

ES91 3159 0004 6226 3713 0929 

En el concepte cal posar “NOM I COGNOM XIQUET/A” i CAMPAMENT 2022. 

El diumenge dia 17 de juliol estarem al local per tal d’arreplegar la documentació. La 

documentació que cal portar es: 

- Autorització de campament 

- Fitxa mèdica (sols cal entregar-la si no formes part de l’agrupament o si hi ha algun canvi) 

Si teniu algun dubte o algun problema a l’hora de fer el pagament o entregar la documentació 

poseu-vos en contacte amb nosaltres a traves dels grups de WhatsApp o directament amb la 

cap d’agrupament, Carla, al telèfon de l’agrupament (624606005). 


