Ressenya Acampada 2019
Dates: del 24-7 al 18-8.
Ubicació: Camping “Voraparc” a Espot (1.400mt), Parc Nacional d’Aigüestortes – Sant Maurici.
Participació amb: 4 carros-tenda, 1 carro-caravana “Rapido”, 7 tendes grans, 2 tendes petites,
3 caravanes, i 2 Cabanes-Bungalow, amb un total de 60 persones que hi han fet estada.
Hem tingut ocupades 15 parcel·les + 2 Cabanes-Bungalow.
Participants:
-Fam. Montoliu: Maite, Jaume i Anna
-Fam. Fité: Manolita i Enric
-Fam. Alcalà: MªAngels i Carles
-Fam. Solsona: Marta, Roger, Marc i Neus
-Fam. Esquerra: Xavier, Sandra, Uriel, Tasià i Gisela
-Fam. Muñóz: Esteve i Conxita
-Dani Piera, Irene i Ramón i l’amic Oriol
-Albert Arbós i Eva Iglesias
-Oriol Alcalà i Laura
-María Venegas i Alex
-Marc Beramendi, Aina i Jan
-Agata Palau, Ada i Max
-Marta Muñóz, Guillem, Martí i Nil
-Jordi Quirós i Laia Pérez
-Carles Montoliu, Albert Baraldés “Tito” i 5 amics del grup de diables de Sants
-Fam. Ferrer (en Cabanes-Bungalow): Ferran, Paqui, Elia i Candela
-Fam. Hernandez: Oscar, Clara i Emma
-Fam. Campos: Jordi, Marta i Teresa
-Lluis Mayoral
-Jesús Diaz
-Sergi
Activitats:
En general hem tingut molt bon temps, amb un “Lorenzo” molt escalfador i les nits agradables;
solament ha plogut una tarda, el 7-8, cosa que ha generat unes tres nits posteriors de forsa
fresca.
S’ha practicat diferents activitats d’aventura, amb la participació dels més joves i decidits:
-Al Parc d’Aventura de l’embassament de la Torrassa: Tirolines i Barranquisme a Berrós.
-Rafting a Llavorsí.
-Competició de futbol, de quatre equips diferents, a València d’Aneu.
2-8 -Es fa una visita guiada a la “cova” de la Central Hidroelèctrica de Tavascan, previa reserva,
amb un bon grup de participants.

S’han fet excursions d’alta muntanya, amb aproximació amb cotxe propi o taxi:
1-8 -Llac de Monestero (2.174 mt), des de estany de St. Maurici (1.900 mt) amb taxi: l’Enric.
3-8 -Cap de la Socarrada (2.267 mt) des del coll de la Creu de l’Eixol (2.233 mt) amb cotxe:
Manolita i Enric.
5-8 -Pic de Quartiules o de Sant Salvador (2.226 mt) des del Pla de la Font (2.015 mt) amb
cotxe i un bon grup de participants, joves i grans.
L’Eva, el Marc Beramendi i en Roger baixen a peu fins al càmping pel dret, des del Coll
de Fogueruix (2.105 mt) amb un desnivell de 615 mt.
6-8 -Passeig i visita a l’estany de Sant Maurici (1.900 mt), amb taxi i un nombrós grup de participants: a la cascada de Ratera (2.000 mt). I a l’estany de Ratera (2.130 mt) van: Marta,
Roger, Marc, Neus, Enric, Clara, Oscar i Emma.
L’Esteve i en Lluis fan el cim del Ratera (2.862 mt), des d’Amitges (2.365 mt) amb taxi.
9-8 -Vall de Cabanes (1.520 mt) en cotxe, pel Bosc de Gerdar, fins a l’Estany Negre de Cabanes (2.185 mt) amb: Anna, Eva, Albert i Enric.
L’Esteve i uns amics, fan el cim del Bassiero (2.897mt) per aquesta vall, cap a Gerber i
fins a l’aparcament de la Peülla, a la carretera de la Bonaigua. Una botifarra de km. i de
desnivell!
I aquest ha estat el dia de més forta calor!
També s’han fet bones excursions de baixa muntanya:
31-7 -Les Gorges del riu Escrita (1.675 mt), des del parquing de Sant Maurici (1.650 mt) amb:
Manolita i Enric.
10-8 -Des del càmping (1.410 mt), pel camí del GR 11 cap a l’aparcament de Sant Maurici
(1.650 mt) i retorn pel camí de l’Estany Negre de Peguera (1.868 mt) amb: Marta, Neus,
Eva, Clara, Emma, Roger, Marc, Albert, Carles, Oscar i un matrimoni estadant al càmping, de Badalona.
12-8 -Sant Beadó (1.677 mt), a la Vall d’Unarre, des de Cerbi (1.410 mt) amb: Mª Angels, Neus,
Marta, Eva, Paqui, Elia, Candela, Clara, Roger, Marc, Albert, Carles, Enric, Ferran i Oscar.
13-8 -Es fa un dinar de comiat en conjunt, i cadascún del seu, procurant tenir les taules a l’ombra.
Es fan sortides de BTT.
Es fan cel·lebracions de sants i anniversaris; barcaoes, sopars a la fresca i dinars “a la solana”.
Es visiten les fires locals d’Escaló i d’Espot.
Els més jovenets, infants, ens deleixen després de sopar, amb unes actuacions de tipus artístic.
Es fan sortides particulars de visites a diferents llocs, inclús a Boí, Andorra i Vall d’Aran; i les
compres es fan a Espot i principalment a Esterri d’Aneu.
També hem rebut la visita del Sr. Damià, pare de la Gisela i que l’ha vingut a recollir, i de la
familia Piera, que han estat tres dies a Esterri d’Aneo.
I per fer-nos companyia, a dins del càmping, alguns dies hem tingut la visita d’un cervol, tan de
dia com de nit.
A partir del 12-8 fins al 18-8, van marxant els participants. Fins el proper estiu.
C.E. Els Blaus
Vocalia de Càmping
-Enric Fité-

