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ASTERIX I OBELIX DISCOVERING THE USA!!! 

 

Ens situem a l’any 50 aC, en plena època de gloria de l’imperi romà, amb tot el Mediterrani conquistat i amb 
projecció d’ampliar les seves fronteres. Únicament hi ha un petita vila de la Galia que mai ha pogut ser conquistada, 
ja que l’exercit romà no es capaç de guanyar cap batalla contra ells. Però com ho fa una petita vila per resistir-se al 
Imperi més important del món? Tot té una expilació, tenen la misteriosa poció màgica creada per en Panoràmix, el 
seu druida, que els hi aporta una força sobrehumana. 
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Durant molt de temps l’exercit romà, dirigit per Juli Cèsar, ha intentat robar aquesta poció o descobrir-ne la recepta, 
sempre sense èxit. Però un dia, els habitants de la vila es van despertat tard, després de celebrar la enèsima victòria 
contra el romans, amb la mala noticia que els hi havia robat la recepta! Un parell de soldats s’havien disfressat de 
gals i quan tot el poble es va adormir varen entrar al laboratori d’en Panoràmix. 

 

Amb ganes de venjança l’Astèrix i l’Obèlix, els nostres companys d’aventures, acompanyats de gairebé tot el poble, 
es van plantar a Roma, per parlar amb Juli Cèsar i reclamar el que era seu. Vet aquí la seva sorpresa quan els 
informen que no hi són han marxat a terres llunyes a conquerir un nou continent. De sobte ho van veure clar, els 
hi havia robat la poció màgica per conquerir Els Estats Units d’Amèrica.  

 

Però la cosa no quedaria així, amb 4 bosses i acompanyants d’en Panoràmix i del Idèfix, el petit gos de l’Obèlix, 
marxen cap a Amèrica, sense saber que estan a punt d’embarcar-se a l’aventura més esbojarrada de l’estiu. 

 

Cada setmana el SUMMER CAMP tindrà una sots-temàtica amb diferents localitzacions que els faran vibrar 

durant tota la setmana, sempre acompanyats d’ ASTERIX I OBELIX . 

 

 

 

TORN 1 : Setmana del 25 al 29 de juny. CALIFORNIA – EIX D’ANIMACIÓ. 

 

Després d’un llarg viatge arribem a les costes de Califòrnia. Amb l’ajuda de les pistes que ens han anat donat els 
pirates i mariners que hem trobat a alta mar, aconseguim saber on és el campament romà. Però això si, abans 
d’evitar que conquereixin l’estat de Califòrnia necessitem fer crear la poció màgica d’en Panoràmix, amb un viatge 
tant llarg ha sigut impossible emportar-nos-la des de la Galia. Serem capaços de trobar tots els ingredients per fer 
la poció màgica? I el que és més important, podrem impedir que el romans conquistin un altre indret? Comença 
l’aventura... Hem d’aconseguir ser els millors Gals de la història!  
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TORN 2 : Setmana del 2 al 6 de juliol. FLORIDA – EIX D’ANIMACIÓ. 

Els romans s’estan movent pel territori americà, hem de trobar el seu rastre per poder aturar-los! Sabem que aquest 
cop es dirigeixen al calorós estat de Florida. Però en aquesta recerca tenim un gran problema, han raptat a en 
Panoràmix! Ja sabem que el nostre pla és evitar que envaeixin els Estat Units, i que amb la nostra poció màgica som 
invencibles. Però sense l’ajuda d’en Panoràmix no ho podrem aconseguir. Ens toca treballar en equip i salvar-lo de 
les mans del romans. Tots junts ho aconseguirem segur, no sabem a qui s’enfronten aquests romans, nosaltres om 
imparables! 

 

TORN 3 : Setmana del 9 al 13 de juliol. VIRGINIA – EIX D’ANIMACIÓ. 

Aquesta setmana viatgem fins l’estat de Virginia, trepitjant als talons als romans. La nit abans d’anar a molestar al 
campament dels romans per fer-los fora, passem la nit en un poblet de muntanya, i no us esperareu el que passarà 
ara, l’Obèlix s’ha enamorat. Mentre sopàvem a la Taverna, va conèixer a la Roxana, una cambrera d’ulls verds i 
cabells rossos, i va quedar bocabadat. I vet aquí el problema, es vol quedar amb ella, i sense la seva ajuda no podrem 
guanyar als romans! L’Astèrix no aconsegueix convèncer a l’Obèlix, serem capaços entre tots de convence’l i que 
torni amb nosaltres? No ens acaben de fiar d’aquesta Roxana... 

TORN 4 : Setmana del 16 al 20 de juliol. ALASKA – EIX D’ANIMACIÓ. 

Una de les festes més importants que celebra l’imperi romà són els Jocs Olímpics. Aquest cop en comptes de 
celebrar-los a Olímpia, d’on són originaris, els volen celebrar a Alaska, per demostrar al habitants dels Estats Units 
que són els més forts i poderosos de tot el món. Però no saben que per proclamar-se  campions ens ha de guanyar 
a nosaltres. Ja portem unes setmanes entrenant, així que segur que som imparables. Endavant.. comencen els Jocs 
Olímpics a Estats Units!! 

 

TORN 5 : Setmana del 23 al 27 de juliol. MONTANA – EIX D’ANIMACIÓ. 

Hem aconseguit fer fora als romans de gairebé tots els Indrets d’Estats Units, però ens queda la missió més 
complicada, per evitar que segueixin guanyant batalles hem de recuperar la recepta de la nostra poció màgica. 
Sabem que el seu campament central, on hi ha el científic que els hi esta preparant la poció, està a Montana, així 
que som-hi tots cap allà! És un campament molt gros així que necessitarem una bona estratègia per a poder passar 
desapercebuts i aconseguir la recepta d’en Panoràmix. Serem capaços de expulsar definitivament als romans dels 
Estats Units. Si algú ho pot fer, som nosaltres! 


