
 

 

 

 

 

Ressenya Campament d’estiu del Centenari – 1/8 a 16/8 del 2020 
 
Un any més hem fet la tradicional acampada d’estiu. Al càmping PIRINENC de 
Campdevànol, al Ripollés, ben aprop de Barcelona per tal de que poguesin anar el major 
nombre de participants i també que ens poguesin fer una visita els parents, amics i 
coneguts que ho volguesin, com axí ha sigut.  
 
A estat l’acampada del Centenari, amb un notable exit pel nombre de participants: 53, 
amb uns quants infants amb el més jove, la Senda, de 14 mesos. 
 
Els primers en instalar-se ho van fer el dia 31-7 i la majoria de la resta de participants ho 
han fet l’1-8. Uns s’han estat uns pocs dies, peró la majoria hem estat fins el 15/16-8. 
 
Hem estat situats en 11 parcel·les, la majoria ben amples i 3 grans bungalows. 
 
-Llista de participants, per families i individuals: 

Montoliu (2), Fité (2), Alcalá-C (2), Solsona (4), Arbós (2), Campos (3), Alcalá-O (3), 
Muñóz (2), Guasch (4), Orrit (2), Piera (2), Ferrer (7), Tremol (2), Bosch (2), Dani Piera 
(3), Mª Venegas (2), Beramendi (3), Agata Palau, Elena Blanco, Dunia Navarro, Montse 
Serrano, Gerard, Bernat. I ens han visitat alguns familiars i amics. 
 
Hem tingut forsa calor, doncs el càmping està situat solament a 780 mt. i el lloc on 
estavem, plà i quasi tot per a nosaltres, era escas d’ombra. Hem hagut de fer la “caçera 
de l’ombra” cada cop que voliem descansar, especialment a l’hora de dinar i fer migdiada.  
Es cert peró que enguany ha fet forsa calor a tot arreu, peró per sort aquí la temperatura 
a les nits ha estat d’entre 17ºC a 21ºC i s’ha pogut dormir molt bé.  
 
Pel càmping hem hagut d’anar amb mascareta i mantenir les normes socials i d’higiene, 
pel covid-19.   
 
S’ha fet un munt d’activitats, especialment la ruta clásica a Campdevànol: la dels 7 Gorgs 
que, per qüestió del covid-19, solament era permesa als estadants de Campdevànol i 
l’hem pogut fer i repetir vàries vegades quasi en solitari.Tot un luxe! 
 
També s’han fet sortides d’alta muntanya: el Taga, a on la Neus fa el seu primer 2000, el 
Pic de la Dona. L’11-8 anem tots a Nuria: uns a peu des de Fontalba, fent el Puigmal o 
seguint el cami del GR 11.8 i altres amb el cremallera, on a l’arribar l’Enric s’envà a fer el 
Pic de l’Aliga tornant pel Bosc de la Mare de Déu. El retorn es fa uns pel cami a Fontalba i 
altres amb el cremallera, on a Queralbs es va a recollir, amb un cotxe deixat previament, 
als que venen a peu. 
   
També hi ha caminades més planeres per a tot-hom: a la Font de St. Eudald, Les Gorges 
del Freser i el Puig de la Batalla. Sortides turístiques i visites: a Les Fonts del Llobregat, 
Montgrony, La Molina, St. Jaume de Frontanyà, la Vall de Bianya, Sant Joan Les Fonts, 
Castellfollit de la Roca, al Santuari del Remei de Camprodón i d’altres.  



Es va a la piscina i es fan activitats esportives al càmping i a les Tirolines “d’Estiula 
Aventura”, i sortides amb BTT. 
 
Val a dir que ens hem trobat amb la plaga de “cucs” que està afectant i destruint el Boix 
dels boscos, penjades dels seus fils de seda pels camins i que, encara que no afecta a 
les persones, fa molt de fàstic trovárteles pel cap, la cara, braços, cames, etc. i camines 
com si espantesis mosques tota l’estona. Malauradament el Boix està ferit de mort! 
 
S’han fet cel·lebracións: dels sants de l’Angels Alcalá, de la Neus Solsona. I els 
aniversaris: de la Maite Carrillo (60), del Marc Beramendi (49) i de l’Aina Beramendi (16). 
I prenem “mojitos” a la salut de tots (els majors d’edat!). 
 
També s’ha hagut de fer alguna visita d’urgencia a l’hospital, de res greu i alguna cura 
puntual  amb pomada, tirites i espadadrap. Coses normals! 
 
El 9-8 hi ha tormenta amb pluja i el12-8 hi ha tormenta amb una calamarsa gruixuda, que 
trenca una tenda i bonyega algún cotxe, i s’envia a TV3 un video que pasan al 
Telenoticies Vespre.  
 
El 15-8 també plou tota la tarda, després d’haver marxat una bona part dels participants. 
 
El 16-8 marxem la resta. 
 
I ara quedem a l’espera del campament del 2021, si es posible. 

        El Vocal de Camping Enric Fité. 
Fotos https://www.youtube.com/watch?v=e_BuqupEEuY 

   
                   [muntatge fotogràfic de l’Oriol Alcalà] 


