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PUNT JUVENIL I ESPLAI NATURALISTA  

 

 

Des d’Obaga i amb la col·laboració de persones expertes del territori, tornem a 

engegar màquines per fer la 4a edició del Punt Juvenil i de l’EsNat, obrint-nos a 

nous espais i afegint més dies d’excursions de dia sencer. 

Es disposa de  20 places i consistirà en 2 activitats de dissabte al mati (Punt 

Juvenil) o a la tarda (EsNat) i 4 excursions de dia sencer (10h-16h). 

Les inscripcions es faran per anys escolars, de manera que hi haurà nens  de 1º a 

4º de primària, a l’EsNat, i de 4º de primària a 1º d’ESO, els participants del Punt 

Juvenil. Els nens de 4rt de primària podran escollir a quin grup apuntar-se. 

Programació: 

La programació funcionarà de forma diferent a l’any passat. Ens obrim a nous 

espais i no tindrem el camp base a Llavorsí. Cada dissabte ens espera un lloc 

diferent! 

14 d’abril: Amfibis d’aigua dolça (Les Vernedes) / Mati (Punt) i Tarda (EsNat) 

21 d’abril: A la recerca de l’Herc (Cerbi)  / Tot el dia (Punt i EsNat)  

12 de maig: Els secrets de la pesca (Guingueta d’Àneu). Tot el dia(Punt i EsNat)  

Amb la Meri i l’Isma 

19 de maig: El camí de l’últim Càtar (Tirvia) / Mati (Punt) i Tarda (EsNat) 

26 de maig: Traginers per un dia (Tornafort) / Tot el dia (Punt i EsNat)  

Amb en Cesc Capdevila 

2 de juny: Amb vista d’ocell (Bonaigua) / Tot el dia (Punt i EsNat)  

En cas de pluja o condicions meteorològiques adverses, les activitats de mati i tarda 

tindran una ubicació alternativa. En el cas de les excursions, s’anul·laran per 

posposar-se en una altra data que proposarem, i si no tenim disponibilitat de 

calendari retornarem els diners corresponents. 
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INSCRIPCIONS I PAGAMENT: 

Les inscripcions i els pagaments es faran mitjançant els següents passos: 

1. Enviament del formulari d’inscripció 

https://goo.gl/forms/2wzEtFlqmBTIhYtG3  

2. Us confirmem que hi ha places disponibles 

3. Ens posem en contacte amb vosaltres per explicar-vos tot el 

funcionament i resoldre dubtes que tingueu 

4. Al primer dia d’activitat: 

El primer dia estarem tot l’equip mitja hora abans de l’inici de l’activitat per 

tal de facilitar les següents gestions: 

• Entrega del full d’autorització i fotocòpia targeta sanitària  

Els nens dels que no tinguem els dos documents (inscripció i 

autorització) no podran assistir a la primera activitat 

Trobareu el document i la resta d’informació a 

http://www.obagaactivitats.cat/index.php/ca/serveis/educacio-

ambiental/punt-juvenil  

• Pagament  

El cost de l’EsNat i el Punt Juvenil és de 90€/participant (85€ el 

primer germà i 80€ a partir del tercer germà) 

El pagament es pot fer total o fraccionat. 
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