
 

 

 

 

 

Ressenya Campament d’estiu del  1-8 a 15-8 del 2021 
 

En aquesta darrera edició de la tradicional acampada d’estiu del Centre, hem tingut una participació molt 
bona i diria que de rècord, amb un total de 65 persones. Tot un repte d’organització i de coordinació entre 
els participants, ja que en general tots han fet l’entrada i sortida en les dates que tenien previstes i sense 
haver de fer canvis de lloc, i també gracies a la bona disposició i facilitats donades pels responsables del 
camping per la reserva de parcel·les, amb l’atenció i el bon tracte rebut.  
 
Dates: del 29-7 al 15-8. 
Lloc: Camping “Les Contioles” a Ainet de Cardós (950 mt), la Vall de Cardós, i a 300 km de Barcelona. 
Habitacles: 7 tendes grans, 3 tendes petites, 2 carros-tenda, 2 caravanes grans, 1 de petita i 2 plegables 
‘RAPIDO’, 2 bungalows i un apartament, amb els següents participants: 
 
-fam. Alcalà, 2 
-fam. Beramendi, 3 
-fam. Campos, 3 
-fam. Esquerra + Miriam, 5 
-fam. Ferrer, 4 
-fam. Fité, 2 
-fam. Grau, 2 
-fam. Guasch, 4 
-fam. Montoliu, 2 
-fam. Muñóz, 2 
-fam. D. Piera + Bernart, 4 
-fam. Roig, 4 
-fam. Venegas, 2 
-fam. Carandell, 3 
-fam. Solsona, 4 
-Albert Arbós i Eva Iglesias 
-Àgata Palau, 4 
-Elena Blanco 
-Carles Montoliu, Albert Lasauca, Jordi Quirós i Laia Perez  
-Anna Montoliu 
-Dunia Navarro 
-Montse Serrano 
-Jordi, Ruth i Gerard 
-Oscar i Emma 
 
Enguany hem gaudit d’una bona estada, amb un temps fresquet els primers 10 dies, amb alguna tormenta 
amb pluja i calamarsa, peró els 5 dies finals vàm tenir forsa calor, amb un augment de la temperatura fins 
els 36 ºC, calor que també l’ha fet en general arreu amb més de 45 ºC. A les nits però les mínimes sempre 
han estat dentre 7 a 13 ºC, que ens han permés dormir bé.  

Pel càmping hem hagut d’anar amb mascareta i mantenir les normes socials i d’higiene, pel tema covid-19.   
 
Activitats: 
 
Del 27-7 al 31-7 van arrivant la majoria dels participants, joves i grans, essent el 29 un dia especialmente 
calurós. 
30-7 -A la matinada fa una tormenta d’aigua i calamarsa, quedant després un dia molt fresquet. 
31-7 -A la matinada hi torna la tormenta forta, amb un diluvi d’aigua que ensorra i destrosa la carpa munta- 



          da per la fam. Fité. Per sort quan arriven els joves per instalar-se hi fa un bon resol per una estona, però  
          finalment acaben de fer-ho ràpidament, doncs continua l’aiguat tot el dia. En total unes 20 h. de pluja 
          continuada. 
 1-8 -Dia de sol mitg ennuvolat, en que tot-hom va de compres per situar-se. 
 2-8 -Excursió matinal a la Vall de Gerber, estanys petit i gran de Gerber, per l’Enric Fité. 
        -Sortida matinal de grup, per visitar els rius i ponts de la Vall de Cardós, amb bany inclós. 
 3-8 -Sortida de grup de joves a fer les vies Ferrades d’Alins. 
        -Visita al despoblat de Llagunes, del s.XII, amb fam. Grau i Fité. 
        -Per la tarda cel·lebració dels sants de l’Angels i de la Neus. 
 4-8 -Mitg dia de pluja.  
        -Matinal de Rafting pel grup de joves, de Llavorsi a Rialp, amb algún petit accident, que fan anar a la 
          Irene coixa i amb croses per algúns dies. 
        -Matinal de turisme i de compres per la resta del participants. 
 5-8 -A primera hora marxen d’excursió, de tot el dia, un grup de 9 participants a visitar el refugi de Broate  
          (2200 mt), i a on més tard també hi va l’Esteve amb el Lluis Mayoral i el seu nebot Guillem, que venen 
          de la Vall d’Aran per fer el cim del Sotllo (3000 mt), dormint previament al refugi;  i ha resultat que 
          aquests,  al no encertar a la primera el trencall del camí correcte cap a Broate, s’han recorregut les valls 
          anexes amunt i avall, fent així una bona caminada suplementaria. Son coses que pasen! 
          D’aquests tres, l’Esteve retorna amb l’altre grup, i es queden al refugi la Elena i el Dani amb en Lluis i 
          en Guillem, per fer-hi nit i a l’endemà anar cap el Sotllo. 
          L’endemà fan l’intent del cim, peró fa molt mal dia, amb fred i emboirat  i a l’arribar al coll han de fer  
          mitga volta i deixar-ho correr. 

          El refugi de Broate l’han trobat en bastant bon estat, però amb molta humitat per la condensació al es- 
          tar molt temps a l’any tancat, ja que sembla que no hi ha massa transit per aquests indrets. 

 6-8 -Dia de descans i compres, amb alguna visita turística dels pobles de la zona. 
 7-8 -Excursió matinal cap el mirador de la Roca, el Pui de Sant Martí i Cassibross, amb un nombros grup. 
 8-8 -Excursió a les Bordes i Cascada de Noarre, amb l’Enric Fité. 
          Un grup va en cotxe, desde Tirvia i Farrera, cap a les Bordes de Conflent per  veure les restes del refugi 
          del Saloria, i fins a Os de Civis, retornant per Andorra. 
          L’esteve i un amic fan l’excursió al Pui Tabaca (1700 mt) pel matí, i a la tarda hi va el Roger en bicicleta. 
          Per la tarda es fa la cel·lebració del 50è aniversari del Marc Beramendi. 
 9-8 -Un bon grup, amb grans i petits, van d’excursió tot el dia fins el refugi de Mont-Roig (2290 mt). 
10-8-Excursió de tot el dia als estanys de Certascan i Romedos, amb el Ferran i l’Enric. Van en taxi 4x4 de  
          Lladorre fins a l’estany Closell, seguint ja a peu cap el Naorte i Certascan. Després de descansar al re- 
          fugi, segueixen pel coll de Llurri cap a l’estany de Romedo de Dalt i després baixen al de Romedo de 
          Baix, on els recull el taxi 4x4 de retorn a Lladorre.  
        -Excusió matinal al Mirador de La Pica, amb l’Albert, Eva, Dunia, Anna i Dani. 
        -Les families Solsona i Guasch van a Naturlandia d’Andorra, tot el dia. Tornen decebuts per l’aglomera- 
          ció de personal allà, que no els permet fer i gaudir el que volien.  
        -La familia Esquerra  amb la Irene, també van a pasar el dia a Andorra. 
        -L’Aina celebra el seu aniversari. 
11-8-Matinal de bany al riu Noguera de Cardós de tot el grup, doncs aquest dia ja comença l’onada de calor 
          amb 30ºC. 
        -Es fa el dinar comunitari de tot el grup com de costum, buscant cadascun l’espai d’ombra que els va mi- 
          llor. 
        -Per la tarda es cel·lebra l’aniversari de la Maite. 
12-8-Un grup dels joves va a fer una caminada de Tavascan a Aineto i retorn. Avui la calor ja es de 33ºC. 
        -El grup de joves pares amb fills petits, van de caminada al Pla de Boavi. 
        -Els grans van a Sort pel matí. 
        -Per la tarda la majoria va a la piscina, i la familia Montoliu van a visitar Lleret. 



13-8-El jovent pel mati van a fer rafting, de Llavorsi fins a Sort.  I continua fent molta calor, amb 35ºC. 
14-8-S’inicia la recollida i desmuntada del campament. 
        -Per la nit es fa un sopar comunitari a la fresca, de comiat. 
15-8-De bon mati comença la desmutada total del campament, anant marxant tots fins el mitgdia els da- 
          rrers. 
 
A més del indicat anteriorment, cada dia la majoria va a la piscina, mati o tarda, especialmente els darrers 
dies per la forta calor, i també elgun dia es van al riu a refrescarse. Normalment per les tardes, després de la 
migdiada, es fan diferents activitats de relax i pasatemps, amb partides de dómino xino, rummikub, petanca 
o pasejar pel camping per estirar les cames. I algún vespre, després de sopar, asistir a algún dels actes 
organitzats pel camping o be guaitar les “Llagrimes de Sant Llorenç”. I els més petits també han gaudit dels 
seus jocs i entreteniments al seu aire. 

I una tarda fem entrega del Llibre del Centenari al Pau, del Camping, en record de les diferents vegades que 
hem estat aquí. 

 
  I fins l’acampada del proper estiu. 

                                     Enric Fité 
                   Vocalia de Camping 
 

Fotos: https://youtu.be/Pf65GXJ7Sxg 
 
 
 

 


