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666000èèè...   CCCAAAMMMPPPAAAMMMEEENNNTTTSSS   DDDEEE   VVVAAACCCAAANNNCCCEEESSS   AAANNNTTTOOONNNIII   GGGEEELLLAAABBBEEERRRTTT   
Centre Excursionista de Catalunya – Club Alpí Català 

 
 
 

CONSIDERACIONS GENERALS 
 

Els campaments de vacances van ser creats per gaudir la convivència i l’alta muntanya sent la principal activitat 
l’excursionisme. Es desenvolupen en càmpings i zones d’acampada a més de 1.000 m d’altitud. 
L’organització, formada per voluntariat, hi aporta una cuina, un rebost, una carpa menjador, l’espai d’animació, 
l’administració, l’avituallament, el menjar i el transport del material. 
Els acampadors hi aporten (a més de les ganes de passar-s’ho bé),  el seu mitjà de transport, els estris personals i 
d’acampada, i també la seva col·laboració en les tasques de muntatge-desmuntatge del campament, i funcionament 
dels diversos serveis (cuina, animació, foc de camp, etc.). 
Les activitats es realitzen sota la responsabilitat personal de tots els acampadors. 
Enguany es faran dos campaments: el Campament de Pirineus a la Vall de Echo (Òsca) i el Campament de 
llarga distància a Dolomites (Itàlia). 
 

REUNIONS INFORMATIVES 
 
Les reunions informatives tindran lloc a la Sala d’Actes del CEC en les següents dates: 
 

Dijous, 25 d’Abril a les 20 h: Presentació dels 60è Campaments de Vacances.. Presentació dels llocs 
d’acampada i entorn, organització general i procés d’inscripció. S’obrirà el període de INSCRIPCIONS. 

 
Dimecres 29 de Maig a les 20 h (Campament Dolomitas – Itàlia) 
Dijous 30 Maig a les 20 h. (Campament Selva de Oza – Vall de Hecho) Funcionament dels campaments, 
material necessari i explicació de la zona. 

 
Dimecres 24 de Juliol a les 20 h (Campament Dolomitas – Itàlia) 
Dijous 25 de Juliol les 20 h (Campament Selva de Oza – Vall de Hecho Distribució i coordinació de 
feines, resolució de dubtes. 

 
DESCRIPCIÓ  DEL  CAMPAMENT DE PIRINEUS 

 

CAMPAMENT DE VALL DE ECHO (Òsca) 
De dijous 1 d’agost a dijous 15 d’agost de 2019   
La capacitat màxima del campament és de 120 persones.  
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DESCRIPCIÓ  DEL  CAMPAMENT DE PIRINEUS 

DESCRIPCIÓ  DEL  
 CAMPAMENT  
Càmping Selva de Oza  
Parque Natural de los Valles Occidentales. 
Carretera Hecho a Selva de Oza 
974 565515   ·   974 090409 
 E-mail: campinselvadeoza@gmail.com 
 
 
El Càmping Selva de Oza a 1.150 m d’alçada, a la Vall d’Echo (Val d’Echo, o Bal d’Echo, en aragonès) és un 
municipi de la província d’Osca, a la comunitat autònoma d’Aragó. 
Part del seu terme municipal està ocupat pel Parc natural de les Valls Occidentals i el Paisatge protegit de les Fozes 
de Fago i Biniés, perfecte per a les característiques del campaments del CEC. 
Les instal·lacions i serveis del càmping son complets: un bar-cafeteria, supermercat, sanitaris etc. Hi ha poca 
cobertura al càmping i WiFi gratuït per a clients. 
Hi ha dos prats naturals, separades per una zona boscosa de grans faigs i avets. Les dues praderies es troben sense 
parcel·lar, podent escollir el lloc que més us agradi. Tot el recinte es troba il·luminat i hi ha nombrosos enganxalls 
elèctrics. 
A l'edifici principal disposen de 7 habitacions de diferents capacitats, inclouen bany complet individual, roba de llit, 
tovalloles, sabons i servei de neteja diària. Totes elles amb magnífiques vistes i orientació sud. 
 
En resum, l’entorn perfecte perquè puguis gaudir d’unes vacances amb els Campaments del CEC !!. 
 
 
 
     Plànol del Càmping 
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      Accés des de Barcelona 

Itinerari recomanat: Barcelona – Igualada – Cervera – Mollerussa – Lleida - Monzón – Barbastro – Huesca – 
Puente la Reina – Echo – Càmping Selva de Oza 

Distància Total: 375 km 

Temps estimat: 4h 25min (sense tenir en compte embussos ni parades) 

 

ENTORN CAMPAMENT PIRINEUS 
 
       La VALL DE ECHO (Val d’Hecho, o Bal d’Echo, en aragonès) és un municipi de la província d’Osca, a la 
comunitat autònoma d’Aragó. 
Part del seu terme municipal està ocupat pel Parc natural de 
les Valls Occidentals i el Paisatge protegit de les Fozes de 
Fago i Biniés. 
La Vall d’Echo és una de les zones més belles i millor 
conservades del Pirineu, amb nombrosos racons naturals 
encara verges. 
 
La zona guarda també història, cultura i art de diversos 
segles (restes prehistòrics, romans, medievals …), que 
poden observar al llarg dels seus pobles i camins però 
també en el Centre del Megalitisme Pirinenc i de la Història 
de la Val d’Echo. Les tradicions s’han conservat en forma 
d’arquitectura popular, costums, gastronomia i llengua 
pròpia (el cheso, dialecte de la parla aragonesa). 
 
Tota la vall, és també, per les seves característiques, molt 
atractiva per als amants de la natura i dels esports 
d’aventura. Muntanyisme, senderisme, escalada, esquí de 
fons i travessia, espeleologia, BTT, descensos en canoa, 
escalada en gel, barranquisme, caça, pesca, parapent, rutes i excursions són les principals activitats d’una zona molt 
rica en flora i fauna. La vall alberga cims, estanys, camins, coves i boscos i al seu terme es troba l’hàbitat de l’últim 
ós autòcton del Pirineu. 
En resum, l’entorn perfecte perquè puguis gaudir d’unes vacances amb els Campaments del CEC !!. 
 

 
DESCRIPCIÓ  DEL  CAMPAMENT DE LLARGA DISTÀNCIA 

 

CAMPAMENT DE DOLOMITES (Itàlia) 
De dijous 1 d’agost a dijous 15 d’agost de 2019   
La capacitat màxima del campament és de 120 persones.  
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DESCRIPCIÓ  DEL  CAMPAMENT DE LLARGA DISTÀNCIA 
 
CARAVAN & CAMPING RESORT LA MARMOLADA 
Malga Ciapela, 116 - 32020 Rocca Pietore   
(BL) Beluno – Dolomitas (Italia) 
Tel.: +39 0437 722064 
Web: www.marmolada.camp 
 
 
Serveis i característiques del càmping 
Es un espai obert, amb amples terrasses planes que permeten plantar les tendes sense 
incòmodes pendents, també té alguns racons per plantar tendes entre els avets, un mòdul 
de sanitaris queda a tocar de la nostra àrea (8 unitats de dutxes, lavabos, wàters i piques, tot amb aigua calenta 
inclosa).Disposa també d’electricitat. Hi ha cobertura telefònica  i WIFI.. 
Les carpes de cuina, rebost i menjador queden a la part alta de la zona, on s’hi accedeix amb els vehicles i que es 
força espaiosa. 
Estarem a 1.450 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. 
 
      Plànol del Càmping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Accés des de Barcelona (cotxe)  

Itinerari recomanat:  Cotxe: BCN  – Nimes  – Niza  – 
abans de Genova agafar (A7) i continuar fins a Brescia, 
agafar la (A4) fins a Peschiera del Garda agafant 
(SR450)(A22) direcció – Trento seguir per (A22) fins 
Montagna Montan agafant la (SS48) direcció Canazei i 
continuar per (SS641) fins a Malga Ciapela – 
Campament  1.305 km Unes 13 h. 30 ‘. 

Una altre opció es en 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. 

Carpes 

Recepció i 
Serveis 

Aparcament 

Àrea tendes 

Caravanes i 
autocaravanes 

BAR 
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ENTORN CAMPAMENT LLARGA DISTÀNCIA 
 

Enguany, el campament de llarga distància s’ubicarà al Caravan & Càmping Resort la Marmolada, a Malga Ciapela, 
petit municipi del nord d’ltàlia situat als peus de la Marmolada, que amb els seus 3.324 m esdevé el sostre de les 
Dolomites. Pertany a la província de Belluno, a la regió del Véneto on es conjuguen l’art, la història i la cultura, 
entrellaçant-se harmònicament amb la natura que tot ho envolta. 
 
Les Dolomites representen un paisatge diferent de la resta dels Alps.  Es caracteritza per àmplies valls cobertes de 
boscos impressionants, amb grans extensions de prats on s’alcen, retallant-se amb gran verticalitat, nombrosos i 
aïllats massissos amb muntanyes de més de 3.000 m formades bàsicament per  roca calcària d’origen marí, 
anomenada dolomia, responsable dels colors i formes que donen caràcter a aquestes muntanyes. Va ser el geòleg 
francès Déodat de Dolomieau al segle XVII, amb els seus estudis sobre la morfologia de la roca, qui va donar nom a 
aquesta zona alpina. Les Dolomites van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2009. 
 
La zona ofereix un ventall d’activitats excepcional per a alpinistes i escaladors amb cims mítics de més de 3000 m i 
una xarxa espectacular de vies ferrades per a tots els nivells. Els senderistes trobaran més de 100  itineraris de 
muntanya al voltant de la Marmolada. N’hi ha també de més històrics, l’objectiu dels quals és conèixer els  
amagatalls i trinxeres on es  refugiava l’exèrcit italià durant la  Primera Guerra Mundial. També hi trobarem ciutats 
carregades d’història (Trento, Bolzano, Belluno, etc) i bonics pobles alpins amb un reguitzell de llacs arreu. Tot  
plegat conforma un paisatge únic, que els  amants de  la  muntanya no poden deixar de visitar. 

 
 

ORGANITZACIÓ GENERAL DELS CAMPAMENTS 
 

ELS CAMPAMENTS SON UNA ACTIVITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE BASADA EN LA 
COL·LABORACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS PROPIS ACAMPADORS 

 
 
Els campaments son una activitat amb una llarga trajectòria organitzada per la Secció de Càmping. Aquesta activitat 
està organitzada pels propis acampadors, sense capa ànim de lucre. 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 59 edicions anteriors. Aquest èxit es deu en gran part a la potenciació dels valors de la col·laboració gratuïta, la 
convivència, la singularitat dels emplaçaments a on s’ubiquen els campaments, la bona cuina i un preu força 
competitiu respecte qualsevol altre model de vacances.  
 
Per que això continuí cal que tots els acampadors col·laborin en aquelles tasques que els siguin mes 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 equips de treball s’han consolidat com la forma més eficaç d'organitzar les feines. Seguidament es relacionen 
els grups de treball existents i els responsables d’aquest any. 
 
Si creieu que podeu aportar la vostra col·laboració en alguna àrea, contacteu amb el responsable a través del mail 
dels campaments: cec@cec.cat  
 

ASPECTES A CONSIDERAR 
 
S’obrirà una llista d’espera, un cop assolit el límit de places. En el moment en que s’alliberi alguna plaça es 
comunicarà la disponibilitat als socis que s’hagin apuntat, per rigorós ordre de llista. 
 
TRANSPORT DE PAQUETS PERSONALS: Al camió es podran carregar paquets personals sense cap recàrrec 
(exceptuant les bicicletes 5€ per unitat a abonar al moment de la càrrega), però no s’acceptaran embalums més 
grans d’1 m3. 
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 EQUIPS DE TREBALL CAMPAMENTS 2019 
 

ÀREA CONTINGUT VOLUNTARIS 

DIRECCIÓ CAMPAMENTS Establir les directrius generals 
Coordinació dels Equips de Treball 
Vetllar per la conservació dels valors associats als campaments 

 
RAMÓN VILA 

RESPONSABLE 
CAMPAMENT PIRINEUS 

Coordinació tasques durant els campaments 
Resolució d’incidències 

 
LAURA PALMÉS 

RESPONSABLES 
CAMPAMENT LLARGA 
DISTÀNCIA 

Coordinació tasques durant els campaments 
Resolució d’incidències 

 
AGUSTÍ  SOBERANO  
JAUME CARRERA 
JOSEP Mª PRUNA              

DOCUMENTACIÓ Preparació reunions i fulls informatius 
Difusió dels Campaments 
Gestió Web 
Revisió butlletí CEC 
Normes de cuina 
Equips de cuina 
Fulls sortides 
Plastificats (esmorzars, pícnics) 
Recull de sortides i mapes 
Caixa Campament 

  
LAURA PALMÉS             
AGUSTÍ SOBERANO 
ESTHER MARTÍNEZ 
ARTUR FENOLLOSA 
 

RECERCA DE LLOCS 
D’ACAMPADA  

Recollida de informació sobre llocs d’acampada 
Facilitar les gestions per la contractació del llocs d’acampada 
Prospecció de llocs (visita e informe) 
Buscar proveïdors locals per subministres. Coordinar-ho amb el grup de subministres i 
material. 

 
JOSEP Mª FERRER       
RAMÓN VILA  

AGUSTÍ  SOBERANO  
LAURA PALMÉS             
 

SUBMINISTRES  Menús 
Queviures des de BCN (a minimitzar) 
Queviures frescos de cada dia 
Material de neteja i higiene 
Gas butà a lloc 
Obsequi Campaments 

Campament de Pirineus: 
RAMÓN VILA                  
EVA ALBERICH        
LAURA PALMÉS 
 
Camp.Llarga Distància: 
MONTSERRAT PORTA 
AMPAR GALLART 
NOEMÍ SOBERANO 

ANIMACIÓ  I JOVENT 
 
 
 
 
 

Material de animació (colors, llapis, pintures, cartolines) 
Cançoner 
Gimcana 
Regals gimcana i concursos 
Relacions culturals al lloc d’acampada 
Jovent 

JAUME SERRALLONGA  
ANNA LLIGOÑA             

MATERIAL  I TRANSPORT 
 
 

Anàlisi de les necessitats dels campaments 
Revisió del material 
Classificació i divisió entre campaments 
Compra o reparació de material 
Cerca, contractació i coordinació carpes 
Cerca, contractació i coordinació del transport de material 

RAMÓN VILA   
ANNA LLIGOÑA 
AGUSTÍ SOBERANO 
JOSEP Mª PRUNA 

FARMACIOLA I SALUT Preparació i control farmaciola  
Cerca de serveis mèdics locals per a emergències 
Higiene y manipulació aliments 

ANNA LLIGOÑA 
AMPAR GALLART       

INSCRIPCIONS Gestió del pressupost dels campaments 
Comptabilitat 
Gestionar les inscripcions 

ATENCIÓ  AL SOCI  
GERMÁ GRANADA 
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TARIFES I CONDICIONS DE INSCRIPCIÓ 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ 
Comissió de Càmping 

Paradís, 10 pral. 08002 Barcelona 
 www.cec.cat       Tel. 933 15 23 11. 

INSCRIPCIÓ: 
 
IMPORT:          50 euros per acampador que es descomptaran al moment de fer d’inscripció. 
 
TERMINIS:       1er. Període d’inscripció del 25 d’abril al 5 de maig preferent per a socis del CEC. 
                         2on  Període d’inscripció del 6 al 23 de maig per tothom, socis i no socis, fins esgotar places.    
 

OMPLIR UN FORMULARI, PER CADA INSCRIPCIÓ, QUE TROBAREU A LA PÀGINA WEB 
 
COBRAMENT: El divendres posterior a la inscripció es procedirà  a girar un rebut bancari en concepte de reserva 

de la plaça. 
   
CONDICIONS: Retorns de la inscripció en cas de renúncia: 

 Durant el període de preinscripció:  Es retornarà l’import de la inscripció (50€). 
 A partir del 24 de maig: no es retornarà cap import de la inscripció.  
 
El valor a retornar se li restarà, si s’escau, les despeses que poguessin sorgir. 
En cas d’anul·lació dels campaments per part del CEC es retornarà la totalitat de la preinscripció. 

PROCÉS DE PAGAMENT: 
 
DESCOMPTE: Hi haurà un descompte del 3% del preu final als que hagin fet les inscripcions dins dels             

terminis. Aquest descompte s’arrodonirà a unitats d’€uro. 
 

COBRAMENT: Si no s’ha comunicat la renúncia a participar als Campaments, es giraran 3 rebuts al compte 
bancari indicat, de la següent manera: 

 
 30 de Maig  30% de l’import final, descomptant la reserva 
 27 de Juny 30% 
 15 Juliol  Resta 
 

En cas que algun dels rebuts domiciliats no sigui atès pel banc indicat per l'inscrit, es faran les 
gestions necessàries per a seva reclamació i recobrament per part del CEC en el sistema que es 
determini oportú per part del CEC. En cas que, finalment, no es pugui realitzar el cobrament 
del rebut retornat, la inscripció serà automàticament anul·lada i l'inscrit no tindrà dret a cap 
devolució. 

 
PREUS: Es comunicarà per email abans del 30 de maig l’import exacte per acampador. En funció del nombre 

d’inscripcions i despeses definitives, els preus finals per acampador, podran variar dins les següents 
forquilles. 

 
    Campament de Pirineus (Vall d’Echo) 

 
 
      Campament de llarga distància (Dolomites, Itàlia) 

 
 Aquest preus son per adults (per acampadors de menys de 18 anys, hi haurà una graella de preus  a la baixa 
segons l’any de naixement). 
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TARIFES I CONDICIONS DE INSCRIPCIÓ 

 
 
 
 

CONDICIONS DE RETORN I DESESTIMENT: 
 
DESISTIMENT: Per tal de formalitzar la voluntat de desistiment d'una inscripció al campament, serà 

imprescindible fer arribar un correu electrònic a l'adreça atenciosoci@cec.cat indicant el NOM 
I COGNOMS I DNI de les persones que desitgen anul·lar la seva inscripció i el NOM DEL 
CAMPAMENT al que s'havien inscrit. No seran ateses les baixes comunicades per telèfon o 
presencialment a la seu del CEC 

 
 
CONDICIONS: Retorns de la inscripció en cas de renúncia: 
 

 Del 25/04 al 23/05 (ambdós inclosos) - Es podrà recuperar l'import de la reserva de la plaça (50€). 

 Del 24/05 al 22/06 (ambdós inclosos) - Es retornarà el 80% de l'import abonat, sense comptar els 50€ de la 
reserva de la plaça. 

 Del 23/06 al 05/07 (ambdós inclosos) - Es retornarà el 50% de l'import abonat, sense comptar els 50% de la 
reserva de la plaça. 

 Del 06/07 al 24/07 (ambdós inclosos) - Es retornarà el 20% de l'import abonat, sense comptar els 50% de la 
reserva de la plaça. 

 A partir del 25/07 (inclòs) - No es tindrà dret a cap devolució. 

 
En qualsevol cas, les devolucions es realitzaran a partir del mes de setembre, un cop finalitzats els campaments.. 

 
El valor a retornar se li descomptarà, si s’escau, les depeses que poguessin sorgir. 
En cas d’anul·lació dels campaments per part del CEC es retornarà la totalitat de la inscripció. 
 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ 
Comissió de Càmping 

Paradís, 10 pral. 08002 Barcelona 
 www.cec.cat       Tel. 933 15 23 11.  

 


