
 

La Devesa de Les Codines 

Normativa Àrea d’Acampada Juvenil 
La Devesa de Les Codines (Montesquiu) 

Per al bon funcionament i coordinació de les activitats que fareu aquest 
estiu, us preguem que llegiu atentament aquests punts: 

1. L’hora d’entrada al campament està establert en el contracte 

2. Qualsevol canvi en el nombre de persones, excursions... caldrà 
comunicar-lo quan més aviat millor a l’oficina de l’Associació 
Catalana Cases de Colònies 

3. A la casa de colònies trobareu el responsable de la instal·lació al 
qual us podeu adreçar per tal de millorar i facilitar, en la mesura que 
sigui possible, la vostra estada al campament 

4. Cada nen/a del grup haurà de portar un servei de plats, gots, 
coberts i tovallons. La neteja dels mateixos l’ha de fer el grup. Així 
mateix és convenient que cada nen/a porti cantimplora i 
carmanyola, que s’utilitzaran per posar-hi el menjar de les 
excursions. 

5. Les instal·lacions les trobareu netes i preparades pel seu ús. La 
neteja diària d’aquestes (menjador, cuina, sanitaris, exteriors...) és 
a càrrec del grup. 

6. Dins de l’equipament de la cuina trobareu els estris de neteja 
necessaris (detergents, fregalls, escombres, galledes...). Els 
detergents per a la roba són a càrrec del grup. 

7. Les deixalles s’han de dipositar al contenidor de recollida selectiva. 

8. Heu de tenir cura dels elements i materials del campament, els seus 
edificis i instal·lacions. Així com evitar instal·lar elements que puguin 
malmetre els arbres o la zona herbada. 

9. El camí d’accés al campament restarà lliure permanentment, 
recordeu que hi ha una zona d’aparcament. 

10. Teniu una zona exclusiva per rentar els plats i una altre per la roba. 
A l’espai de les fonts no es pot rentar ni plats ni roba. 

11. Per qualsevol problema derivat de la instal·lació d’aigua, llum o gas 
cal avisar el responsable de la instal·lació, per tal de resoldre-ho al 
més aviat possible, a través del servei de manteniment. 

12. Recordeu, cal respectar el descans de tothom fent silenci a partir de 
les 23 hores. 

13. No està permès fer foc ni manipular elements inflamables a cap lloc 
de la instal·lació. 

14. Per fer ús de la piscina caldrà coordinar els horaris amb els altres 
grups que hi hagi a les instal·lacions. 
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15. No està permès portar animals de companyia. 

16. El darrer dia cal tenir desmuntat el campament i netes les 
instal·lacions (rebost i cuina, menjador, piques exteriors i els 
lavabos, així com els espais exteriors) abans de l’hora de marxa que 
indica al contracte. 

 

Material suggerit: 

 Cantimplora 

 Sac de dormir 

 Utensilis de neteja personal 

 Banyador 

 Tovallola gran 

 Xancles per activitats aquàtiques. Convé que siguin de les que van 
lligades 

 Gorra 

 Motxilla petita (només per fer petits desplaçaments per la muntanya) 

 Motxilla gran 

 Calçat adequat per caminar (de sola rugosa): botes o esportives 

 Cangur, capelina o anorac 

 Lot, amb piles noves i de recanvi 

 Crema solar i barres de llavis 

 Repel·lents d’insectes 

 Estoreta aïllant (“esterilla”) 

 


