
Hola famílies cassianes! Com esteu? 

 

Tal i com haureu notat cada cop fa més caloreta i això és perquè s’apropa l’estiu, i això vol dir que 

s’acosten els Campaments d’estiu 2020!!  

Aquest any anirem a Bagà (Berguedà), concretament al terreny d’acampada de Sant Joan de 

l’Avellanet. Dormirem en tendes, i disposarem de lavabos i dutxes i alguns espais coberts amb un 

menjador, cuina i altres zones d’esbarjo. Tot enmig de la natura! 

 

DATES DELS CAMPAMENTS 2020 
● Del 18 al 31 de juliol, ambdós inclosos 

● Només els infants nascuts entre els anys 2012 i 2014 (ambdós inclosos), tindran l’opció de 

venir del 18 al 25 juliol. Poden triar si venen només aquests dies o si venen els 14 dies. 

● Aquesta opció ens l'hauran de notificar en el moment de fer la preinscripció i serà 

DEFINITIVA, és a dir, si un infant decideix venir del 18 al 25 no té l'opció de marxar el 

dia 31 i viceversa, si decideix venir del 18 al 31 no podrà quedar-se fins el dia 25. 

● IMPORTANT! Excepcionalment, el dia 25 aquestes famílies hauran de pujar al 

campament al matí per recollir als seus fills/es. Us convidarem a que us quedeu a dinar 

per poder baixar a la tarda amb calma. 

PREU 

● 18-31 JULIOL: 200€  

● 18-25 JULIOL: 120€  

PREINSCRIPCIÓ (per infants que estan durant l’any a l’esplai) 

Dates de preinscripció:  

Del 22 d’abril al 10 de maig, ambdós inclosos.  

● Els infants que es preinscriguin entre aquestes dates tenen prioritat de plaça. A partir del 10 

de maig es podran continuar inscrivint però s'obriran inscripcions als infants de fora l'esplai. 

 

Què he de fer? 

1. Omplir el següent formulari: https://forms.gle/FqRhd54RbAosquNx6 

2. Aquest any, excepcionalment, NO cal fer pagament com a preinscripció. 

 

Quan sapiguem alguna cosa més sobre la situació del coronavirus, us avisarem perquè comenceu a fer 

els pagaments (els 200€ o els 120€). A més, serà llavors quan us enviem la documentació a dur-nos a 

l’esplai. 

 

CAMPAMENTS I COVID-19 
Sabem que la situació deguda al Covid-19 no és la més idònia i no sabem del cert quina serà la situació 

al juliol. Tot i així, seguirem estant atents a les indicacions oficials que es donin.  

En cas que s’hagin d’anul·lar els campaments per aquest motiu, se us retornaran tots els diners en 

cas que ja hagueu pagat. 

 

https://forms.gle/FqRhd54RbAosquNx6


IMPORTANT: NO reenvieu aquest mail a persones de fora l’esplai. Més endavant ja enviarem un altre 

mail per qui es vulgui inscriure i no vingui a l’esplai durant l’any. 

 

Aquí us deixem un tast de fotos dels campaments 2019… Les podeu veure totes a la web 

www.esplaicassia.com :)  

 

   

   

 

Tenim infinites ganes de poder tornar-vos a veure i que arribi ja l’estiu! Animeu-vos a venir! 

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició. 

 

 

 

http://www.esplaicassia.com/

