
 

EL MIRADOR A 
“ENIGMÀTIUM” 

 

6 al 13 de juliol 2019 

 
Contingut de l’activitat  
 

Saps qui viu a Baker Street? De qui són aquestes empremtes? Quin és l'enigma del dia? 
All llarg d'aquestes colònies posaràs en joc totes les teves destreses per descobrir 1.000 i un 
enigmes que et mantindran en constant vigilància... 
Ajuda’ns a resoldre l’enigma de Port del Comte. En un indret extraordinari, emularem al mític 
detectiu Sherlock Holmes i cercarem les pistes per resoldre el misteriós cas d’El Mirador. 
 
Activitats: activitats esportives (olimpíades, gimcana, excursió,...), activitats d'aventura (Tubbies, 
Cursa d'Orientació i Circuit d'Aventura), tallers manuals, jocs aquàtics, Festival i jocs de nit. 

 

Cal portar 
 

 Sac de dormir o llençols (la casa posa llençol de sota, coixí i coixinera) 

 Tovalloles de bany i piscina  

 Necesser  

 Pijama  

 Crema protectora solar 

 Protector labial 

 Protecció contra els mosquits  

 Bossa per la roba bruta  

 Banyador d’una peça  

 Gorra, llanterna, motxilla, cantimplora i quelcom per la pluja  

 Roba esportiva (es farà esport tots els dies), samarretes, bermudes i roba més adequada per 

anar a Missa  (pantaló llarg o faldilla) 

 Jersei, dessuadora o algunes peces d’abrigar (Port del Comte és una zona on acostuma a 

refrescar totes les tardes i bastant més al vespre) 

 Material bàsic per les manualitats: llapis, goma, maquineta, bolígrafs, tisores, cola,... 

 Targeta sanitària CatSalut  

 Una samarreta blanca per pintar-la 

 

Recomanacions: 
 

- Que les nenes no s’emportin el mòbil (les monitores disposen de telèfon mòbil per a qualsevol 
emergència) 

- No portar diners ni objectes de valor 
- Que tota la roba vagi marcada amb el nom 
- No convé portar shorts 



  
 

HORARI AUTOCARS 2019 
El Mirador A 

Sortida: dissabte 6 de juliol 

Autocar 1 

 Carena, Llar i Rumbau: a les 10h a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de Lluís 

Nicolau i d’Olwer), Barcelona 

 Isard i Pallars: a les 11,30h a l’Hotel Amèrica, Igualada 
 

Autocar 2 

 Rocabruna: a les 10h al carrer Emili Grahit amb Cor de Maria, Girona 
 

Autocar 3 

 Trasmall: a les 9.30 hores a la Plaça Imperial Tàrraco, Tarragona 

 Cantarell, Caliu i Sínia: a les 11 hores al carrer Rei Alfons IV El Magnànim 23-25, San Cugat 
 
 
 
 

Tornada: dissabte 13 de juliol 

Autocar 1 

 Isard i Pallars: a les 12,30h a l’Hotel Amèrica, Igualada 

 Carena, Llar i Rumbau: a les 13h a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de Lluís 

Nicolau i d’Olwer), Barcelona 

 
Autocar 2 

 Rocabruna: a les 13,30h al carrer Emili Grahit amb Cor de Maria, Girona 
 

Autocar 3 

 Cantarell, Caliu i Sínia: a les 13h al carrer Rei Alfons IV El Magnànim 23-25, San Cugat 

 Trasmall: a les 14h a la Plaça Imperial Tàrraco, Tarragona 
 

 


