
60è. CAMPAMENT DE VACANCES 

LLARGA DISTÀNCIA 

CARAVAN & CAMPING RESORT LA MARMOLADA 

 +39 0437 722064 

 Malga Ciapela, 116 - 32020 Rocca Pietore   

  (BL) Beluno – Dolomitas (Italia) 

www.marmolada.camp 

Del dijous 1 d’agost al dijous 15 d’agost de 2019 



campament 
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ACCÉS AL CAMPAMENT 

Cotxe: BCN  – Nimes  – Niza  – avanç de Genova agafar (A7) i continuar fins a 

Brescia, agafar la (A4)  direcció Verona – avanç de Verona agafar la (A22) direcció  

Trento i Bolzano – avanç de Bolzano a Ora/Auer  seguir per la (SS48) direcció 

Cavalese i Moena -  agafar la (SS346) direcció Falcade, Alleghe i continuar per 

(SS641) fins a Malga Ciapela – Campament .   

Distància 1305 km. Unes 13 h. 30’.  

Avió: Vol directe BCN – Venècia . (com orientació Vueling-Iberia-Ryanair vols a 

diferentes horas amb freqüència diària). A Venècia es pot llogar un cotxe. 

Distancia dèsde Venècia :  168 km.  2 h. 30’.  Agafar la (A27) fins a Ponte Nello Alpi 

i allà per la (SR203) fins a Malga Ciapela passant per Alleghe. 
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Carpes 
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BAR 



 

IMPORTANT:  

El camió pot dur paquets personals. No s’acceptaran embalums més grans d’1 m3. 

El primer àpat servit és el sopar del dia 1 d’agost; l’últim, l’esmorzar del 15. 

Aquest dia es lliurarà una bossa de picnic per al viatge de tornada a tots aquells 

que ho sol·licitin. 

No es pot muntar la tenda sense comunicar l’arribada al servei d’acolliment situat a 

l’entrada del campament. Seguint les seves indicacions podreu escollir emplaçament 

dintre de les zones delimitades. 

El 1 d’agost, dia del muntatge, a partir de les 11 h els majors de 16 anys 

participaran en les tasques comunitàries distribuïts en dos torns: mentre els uns 

munten els altres es poden dedicar a la instal·lació personal. El dia 14 d’agost, a 

les 16 h., s’iniciarà el procés de desmuntatge. No es pot fer activitat de lleure 

mentre duri aquest procés (exclosos adults que hagin d’atendre infants menors 

de 5 anys). 

Els acampadors majors de 16 anys, excepte els que hagin d’atendre infants han de 

col·laborar un dia en el servei de cuina segons les llistes elaborades i sota les 

indicacions del responsable d’equip. 

Quan estigui la feina feta, cap a les 13 hores, es farà “L’hora dels adéus”. 

Cal comunicar a l’organització qualsevol canvi d’estada al campament. 

  
 



30/05/2019 16 

Convivència i respecte per l’entorn 

 

Cal respectar l’entorn: s’ha de mantenir la zona absolutament neta utilitzant els 

serveis del campament: wàters i cubells d’escombraries. 

En cap cas s’han de fer regarots al voltant de les tendes, ni forats a terra. 

No es permet l’ús d’aparells de música ni de ràdio sinó és amb auriculars 

personals.  

Respecteu les hores de silenci, que son en aquest campament de 13 h. a 15 h. 

      i de 23 h. a 7 h. 30’.    

Si porteu animals de companyia, s’hauran de tenir lligats tenint molta cura que no 

embrutin el terra ni molestin ningú. Per raons higièniques, es prohibeix que 

circulin pels voltants de la cuina i el rebost. 

No es pot circular amb bicicleta a l’interior del recinte de tendes. Feu-ho observar als 

més petits. 

No es pot accedir amb cotxe a la zona d’acampada excepte per la instal·lació i 

desmuntatge. 

S’han de seguir les consignes del cap de campament. 
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Horaris del campament i feines del servei de cuina 

Día 1 a les 18 h. reunió dels caps de cuina a la carpa. 

 

Esmorzar                de les      7  h.   a    les     9:30  h.     

Dinar                       de les    14  h.   a    les   15 h. 

Berenar                   a   les    17  h.   Menors de  15 anys. 

Sopar            de les    20  h.   a   les    21 h. 

“Foc de camp”       de les    21:15 h. a  les   23 h. 

 

Les feines són: 

El dia anterior al servei: 21:00 h. L’equip de relleu de cuina es presenta a la cuina 

per servir les infusions i proporcionar el pícnic a la gent que l’endemà surt d’hora. 

L’endemà al matí: 6 h, preparació de l’esmorzar (escalfar aigua, llet, llescat del pa, 

embotit, formatges, brasa, torrades, etc.) i lliurament de pícnic als excursionistes que 

surten. 

En haver acabat l’esmorzar i fins després del sopar: neteja dels taulells i estris de 

la cuina, recollir les escombraries, atendre el subministrament diari, col·locació, 

endreça i neteja del rebost, neteja i manteniment de la depuradora. Ajudar el  

cuiner  en la preparació del dinar i sopar, servir els àpats al taulell de la cuina i 

netejar els estris desprès del sopar. 



INSTAL·LACIONS COMUNITÀRIES 

Rentaplats 

Carpes menjador amb taules i cadires 

Carpes cuina i rebost 

Connexions d’aigua i desaigües 

Decantador i filtres  

Cartellera, espai d’animació  

Instal·lació elèctrica 

Neveres i congeladors 
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Sortides, ascensions i activitats diverses. Pícnic i full d’activitat. 

Abans de cada sortida individual o col·lectiva, tant si és d’alta muntanya com de 

passeig, s’ha d’omplir un full d’activitat per comptabilitzar les racions dels àpats i 

per raons de seguretat. 

Les activitats dels acampadors es fan a títol personal i sota la seva i absoluta 

responsabilitat. 

A la darrera reunió informativa es facilitarà informació per rebre un recull 

d’excursions i ascensions a tots nivells , també de vies ferrades. 

Hi ha la possibilitat d’endur-se’n un pícnic adaptat a cada activitat. El facilitarà l’equip de 

cuina entrant. Si se surt abans de les 7 del matí, caldrà recollir-lo el dia anterior, havent 

sopat. 

Les activitats culturals, tallers manuals i vetllades es fan en base a la participació de 

tothom. Si alguna de les activitats ha de ser prevista i preparada amb antelació, poseu-

vos en contacte amb la comissió d’animació. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat civil en cas d’accident o malaltia. 
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Tres Cimes de Lavaredo  Gelera de La Marmolada 

Monte Civetta Ferrada Bochette Central 
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EQUIPS de CUINA 

 

Avui es formen els equips de cuina. Agafeu un paper, l’ompliu i ens el retorneu ara 

mateix, per confeccionar i distribuir els equips en les dates corresponents. A la propera 

reunió facilitarem el calendari d’equips de cuina. 

 

Els equips recordeu entren de servei el dia anterior a partir de les 21 h.  



Preus definitius del campament d'enguany  

LLARGA DISTÀNCIA 

    ESTADA TOT EL CAMPAMENT DE L'1 AL 15 D'AGOST 

  
Any de 

naixement  

            

  2001  2002 2003 2004  2006 2007 2008  2011 2012 2013  2016 2017 2018  

  o abans  2005 2009 2010  2014 2015  2019 

                    

de l'1 al 15 

Soci    600 €     540 €     420 €     240 €     90 €     

Participatiu  675 €     608 €     473 €     270 €     101 €     

NO Soci  750 €     675 €     525 €     300 €     113 €     

                                    

de l'1 al 8 

Soci   336 €       302 €       

      

      134 €      50 €        o  235 € 

  del 8 al 15  Participatiu  378 €        340 €       265 €        151 €        57 €        

  NO Soci  420 €         378 €       294 €      168 €        63 €       



30/05/2019 23 



Celebració  60è.  Aniversari  

Campaments de Vacances  

 Antoni Gelabert 

      Diumenge 24 Novembre a les 10 h. a l’antiga fàbrica Estrella Damm 

                                  Carrer del Rosselló, 515, 08025 Barcelona     

  



PROPERA REUNIO AL CEC A LES 20 h.. 

 

DIMECRES DIA 24 juliol  3ª I ÚLTIMA REUNIÓ, DARRERES INFORMACIONS, 

TASQUES A FER, DIES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DELS CAMIONS, ETC. ETC. 

. 

Si teniu quelcom a preguntar aquest és el moment .......... 




