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2023
64è. CAMPAMENTS DE VACANCES



64è. CAMPAMENT DE VACANCES
                               

CURTA DISTÀNCIA

CÀMPING LE PEGUERE

CAUTERETS - PIRINEU FRANCÈS

  
 

Del dimarts 1 al dimarts 15 d’agost del 2023



 

Cauterets és una localitat de muntanya i estació d'esquí 
situada als Pirineus francesos, al departament de 
Hautes-Pyrénées. Està ubicada a prop del Parc 

Nacional des Pyrénées, i està rodejada de muntanyes 
emblemàtiques com el Pic du Midi de Bigorre, el 
Vignemale, i el Pic de la Sagette. Cauterets és 

coneguda per les seves fonts termals i les seves 
activitats d'estiu i d'hivern, com l'esquí i el senderisme.



 



 



 



 

Cims emblemàtics propers o a curta distància:
● Pic de la Pousterle (2097m)
● Pic de la cascade (2149m)
● Pic de la Pique (2069m)
● Pic de la tête des Gerbiers (2097m)
● Pic de la tête de la Noue (2221m)



 



 

https://docs.google.com/file/d/1WnB-VhEABsYQfYUzhHb4GFqZ6pMOD3bH/preview


 



La capacitat del campament serà d’un màxim de 130 persones. 

És un espai obert i pla que permet plantar les tendes sense cap problema. 
Al càmping hi ha diversos mòduls amb unitats de dutxes, lavabos, serveis i 
piques, amb aigua calenta inclosa.

Disposa també d’electricitat distribuïda amb diversos punts al llarg del 
terreny.  

Les carpes de cuina, rebost i menjador queden al costat de l’edifici de 
recepció. 

La zona d’aparcament està a la part exterior del càmping, a dos minuts a 
peu hi ha un espai ampli i amb molta capacitat.  

Estarem a uns 1000 metres d’alçada, tot i ser al mes d’agost, pot fer força 
fred i fins i tot nevar una mica. Cal preveure roba d’abric. 













64è. CAMPAMENT DE VACANCES
                               

LLARGA DISTÀNCIA

CÀMPING LE VAL D’AMBIN

BRAMANS - ALPS FRANCESOS

  
 

Del dimarts 1 al dimarts 15 d’agost del 2023



 Bramans és una petita localitat alpina situada al 
departament de Savoie, als Alps francesos. Té una 
població d’unes 1.000 persones i està situada a uns 

1.200 m d’alçada. 
La seva economia es basa en el turisme, a l’hivern per 

l'esquí (Pistes d’esquí “Els Estanys”), i a l'estiu pel 
senderisme, el parapent, l'escalada i el ciclisme de 

muntanya.

La localitat també té algunes atraccions històriques, com 
l’Església de Saint-Pierre de Bramans, que data del 
segle XII i és un bon exemple d'arquitectura romànica.





 



 

Cims emblemàtics propers o a curta distància:
● El Mont Thabor (3178m)
● El Mont Cenis (2083m)
● El Pic de la Munia (3131m)
● El Pic de la tête de l'Estrop (3187m)
● El Pic de la Grande Casse (3855m)



 



 

https://docs.google.com/file/d/1AddxsSVzYe-Ysrv8Q42x7YUs4XsjFKeD/preview


La capacitat del campament serà d’un màxim de 140 persones. 
Hi ha 7.000 metres quadrats disponibles.

És un espai obert, aïllat de la resta dels usuaris del càmping que permet 
plantar les tendes sense cap problema. Podrem utilitzar els edificis 
centrals de dutxes, lavabos, serveis i piques, amb aigua calenta inclosa.

Disposa també d’electricitat.

Les carpes de cuina, rebost i menjador se situaran al costat del petit edifici 
que tindrem exclusivament per al nostre grup. 

La zona d’aparcament queda a la part exterior del càmping. No hi ha molt 
espai així que potser s’habilita una zona a d’aparcament a dins. 



 



 



 



FORQUILLA DE PREUS ORIENTATIUS
 (variable en funció del nombre d'inscripcions i despeses definitives)    

ESCENARI: 2 CAMPAMENTS 

CURTA DISTÀNCIA - PIRINEU (mínim 100, màxim 130)

LLARGA DISTÀNCIA - ALPS (mínim 80, màxim 130)



FORQUILLA DE PREUS ORIENTATIUS
 (variable en funció del nombre d'inscripcions i despeses definitives)  

ESCENARI: 1 CAMPAMENT 

CURTA DISTÀNCIA - PIRINEU (mínim 110, màxim 140)

LLARGA DISTÀNCIA - ALPS (mínim 100, màxim 140)



DESCOMPTES PER EDATS



INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

INICI INSCRIPCIONS: Dimarts, 7 de febrer a les 10h.
FINAL D’INSCRIPCIONS: Dilluns, 27 de febrer a les 20h. o

fins exhaurir places.

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

● del 7 al 13 de febrer (inclosos) tindran prioritat les 
inscripcions dels grups de socis/sòcies*

● durant tot el període d’inscripció tindran prioritat les 
inscripcions dels grups que s’hagin apuntat per a la 
totalitat del campament (15 dies).

*per gaudir de la prioritat han de ser-ho tots els membres en 
el moment de la inscripció.
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SISTEMA D’INSCRIPCIONS

NOVETATS!!

● Formulari únic d’inscripció per als dos campaments

● Inscripció única per grup o família (caldrà indicar els DNI de 
tots els i les inscrites del grup).

● Cal indicar si s’està disposat a canviar la destinació en cas que 
s’exhaureixin les places del campament escollit o aquest quedi 
anul·lat.

● Cal indicar el sistema previst per dormir.

● Cal indicar les mides aproximades de la tenda o vehicle.

● Cal indicar si es volen portar els embalums al camió (1m3 màxim)

ATENCIÓ! la inscripció serà vàlida només si es completa amb el 
pagament de la reserva de places (50€/persona) al final del formulari
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CALENDARI COBRAMENTS

En el moment de la inscripció es realitzarà el pagament de 50€ per persona 
en concepte de reserva de plaça mitjançant targeta de crèdit.

Durant el mes de març es demanarà la informació complementària per 
calcular el preu de les inscripcions de cada membre del grup/familia.

A finals del mes d’abril s’enviarà un correu electrònic informatiu amb els 
preus definitius de les inscripcions de cada grup familiar així com els imports 
dels rebuts que es domiciliaran al compte IBAN indicat:

1r. termini 01/05/23 30% de l'import final menys la bestreta
2n. termini 05/06/23 30% de l'import final menys la bestreta 
3r. termini 03/07/23 Import restant de la inscripció
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CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

Per tal de formalitzar el desestiment o modificació d'una inscripció serà 
imprescindible fer-ho per escrit a l’adreça atenciosoci@cec.cat .

Fins el 27/2 (inclòs) es podrà recuperar l’import de la bestreta
Entre el 28/2 i el 31/05 es retornarà el 80% de l’import abonat*
Entre l’1/06 i el 28/06 es retornarà el 50% de l’import abonat*
Entre el 29/06 i el 12/07 es retornarà el 20% de l’import abonat* 
A partir del 13/07 (inclòs) no es tindrà dret a cap devolució

*(excepte l’import de la bestreta)

En cas de reduccions de les inscripcions, s’aplicarà el percentatge 
corresponent a la diferència de preu entre la inscripció inicial i la final

NOTA: Les devolucions derivades d'anul·lacions o modificacions per part 
dels inscrits es realitzaran a partir del mes de setembre i per transferència.

mailto:atenciosoci@cec.cat


FUNCIONAMENT DELS CAMPAMENTS

Els campaments són una activitat sense ànim de lucre basada en la col·laboració i 
organització dels propis acampadors. 

Per garantir el bon funcionament del Campament cal que tots els acampadors 
col·laborin en aquelles tasques que els siguin més afins. 

L’organització està oberta a noves idees que puguin enriquir el funcionament, 
l’eficiència i els manteniments dels valors del excursionisme, el respecte pel medi 
ambient i la convivència.   

Els campaments són una activitat amb una llarga trajectòria. 

El fet que sigui una activitat fruit de la col·laboració dels propis acampadors i de 
l'equip professional del CEC, dona com a resultat, un èxit repetit al llarg de les 62 
edicions anteriors. 



FUNCIONAMENT DELS CAMPAMENTS

Aquest èxit es deu, en gran part, a la potenciació dels valors de la col·laboració 
gratuïta, la convivència, la singularitat dels emplaçaments on s’ubiquen els 
campaments, la bona cuina i un preu força competitiu respecte qualsevol altre model 
de vacances. 

Els equips de treball s’han consolidat com la forma més eficaç d'organitzar les 
tasques als campaments. Si voleu participar activament col·laborant des de ja en 
alguna de les àrees, contacteu amb el grup motor a través del mail dels campaments 
acampobert@cec.cat .



INFORMACIÓ GENERAL

El camió pot dur paquets personals. A concretar en la propera reunió.

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. 

El 1 d’agost, dia del muntatge, els majors de 16 anys participaran en les tasques 
comunitàries.
El dia 14 d’agost, 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, es farà “L’hora dels adéus”.

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

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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Convivència i respecte per l’entorn

Cal respectar l’entorn: s’ha de mantenir la zona absolutament neta utilitzant els serveis 
del campament: inodors 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  23 h. a 7 h.    

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 a la instal·lació i el 
desmuntatge.

S’han de seguir les consignes del cap de campament.



COL·LABORACIÓ I DIVERSIÓ UNITS





MOMENTS PER GAUDIR



MOMENTS CEC
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 Magatzem del CEC

Carrer del Gasòmetre  97  
08223  Terrassa

 



Torn obert de paraula



MOLTES GRÀCIES I 
BON VESPRE! 


