
 

HORARI AUTOCARS 2019 

Can Bajona B 
 
 
Sortida: Dilluns 8 juliol 
 
Autocar 1 

 

 Fontclara: a les 9,30h al Col·legi La Vinya de Camp Joliu, Vilafranca 
 

 Septimània i Torxa les 11h a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de 
Lluís Nicolau i d’Olwer), Barcelona 
 

 
Autocar 2 
 

 Undaris: 9h a l’Estació d'Autobusos de Girona 
 

 Singlada: a les 10,45h a l’Av. Alcalde Barnils 10 (a la rotonda), Sant Cugat del Vallès 
 

 Rumbau: a les 11,30h a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de Lluís 
Nicolau i d’Olwer), Barcelona 

 
 
 

Tornada: Dissabte 13 juliol 

 
 
Autocar 1 

 

 Fontclara: a les 12,30h al Col·legi La Vinya de Camp Joliu, Vilafranca 
 

 Septimània i Torxa les 14h a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de 
Lluís Nicolau i d’Olwer), Barcelona 

 
 
Autocar 2 

 

 Singlada: a les 12h a l’Av. Alcalde Barnils 10 (a la rotonda), Sant Cugat del Vallès 
 

 Rumbau: a les 12,45h a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de Lluís 
Nicolau i d’Olwer), Barcelona 
 

 Undaris: 14h a l’Estació d'Autobusos de Girona 
 

https://www.google.com/maps/dir/41.4865956,2.0775372/@41.4864088,2.0764482,18z/data=!4m2!4m1!3e3
https://www.google.com/maps/dir/41.4865956,2.0775372/@41.4864088,2.0764482,18z/data=!4m2!4m1!3e3


 

CAN BAJONA B 
“La volta al món!” 

 

8 al 13 de juliol 2019 
 

Contingut de l’activitat 

Vine a conèixer els grans continents del món i aprèn de les diferents cultures. En només cinc dies Can 
Bajona es transformarà en la seu d'unes Olimpíades i en diferents països. Preparat per fer la volta al 
món! 
 
Algunes de les activitats que farem: jocs, concursos, excursions, cançons i balls, gimcanes, circuit 
d’aventura, coreografies, piscina, jocs de nit, ... 
 

Cal portar 

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

 Tovalloles de bany i piscina  

 Banyador d’una peça 

 Calçat de bany 

 Casquet de bany  

 Necesser  

 Pijama 

 Llanterna 

 Calçat de recanvi 

 Crema de protecció solar 

 Protecció contra els mosquits 

 Bossa per a la roba bruta 

 Gorra, motxilla, cantimplora i quelcom per la pluja 

 Samarretes, bermudes, un pantaló llarg i jersei (per si fa fred) i roba més adequada per anar a Missa 

 Material bàsic per les manualitats: llapis, goma, tisores, colors i rotuladors. 

 Targeta sanitària o CatSalut original. Es dóna en mà a la responsable de cada club el dia d´inici de la 

colònia 

 

 

 

Es recomana: 

- Que les nenes no s’emportin el mòbil 
- Que tota la roba vagi marcada amb el nom 
- Que no s’emportin diners ni objectes de valor  

 
 
 

http://www.fundaciomontblanc.org/

