
 

CAN BAJONA  
“Caçatalents” 

 

12 al 17 juliol 2021 
 
Contingut de l’activitat 

En aquesta colònia podràs treure l'artista que portes dins.  Expressa't! Crea! Diverteix-te! A 
Can Bajona  t'estem esperant perquè comparteixis el teu talent amb nosaltres. 

 

Cal portar 
 
 

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

❑ Tovalloles de bany i piscina prèviament rentades a alta temperatura 

❑ Banyador d’una peça 

❑ Calçat de bany 

❑ Casquet de bany  

❑ Crema de protecció solar i After Sun 

❑ Loció antimosquits  

❑ Pijama 

❑ Llanterna 

❑ Calçat de recanvi  

❑ Necesser 

❑ 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 
❑ Una samarreta vella (de color blanc o claret) de màniga curta que es pugui embrutar 

❑ Material bàsic per a les manualitats: tisores, colors, etc. 

❑ Targeta sanitària CatSalut 

❑ Mascaretes per als dies que duri l'activitat  

❑ Pot de gel hidroalcohòlic  

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



 

 

HORARI AUTOCARS 2021 

Can Bajona  

 
Sortida: dilluns 12 de juliol 
 
Autocar 1 
Carena i Llar: a les 10.30 hores a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de Lluís Nicolau 
i d’Olwer), Barcelona 
 
Autocar 2 
Rumbau i Torxa: a les 10.45 hores a  Carrer dels Joncs, 1, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
 
Autocar 3 
Pallars: a les 10.45 hores a Enric Farreny 196, Lleida 
 
Autocar 4 
Trasmall : a les 10.00 hores a Plaça de la Imperial Tàrraco, 43005 Tarragona 

 
 
 

Tornada: dissabte 17 de juliol 
 
Autocar 1 
 
Carena i Llar: a les 13.00 hores a l’Avinguda de Pedralbes 10 (cantonada amb Carrer de Lluís Nicolau 
i d’Olwer), Barcelona 
 
Autocar 2 
Rumbau i Torxa: a les 13.00 hores a  Carrer dels Joncs, 1, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
 
Autocar 3 
Pallars: a les 13.15 hores a Enric Farreny 196, Lleida 
 
Autocar 4 
Trasmall : a les 14.00 hores a Plaça de la Imperial Tàrraco, 43005 Tarragona 


