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Ha començat una altra ronda i, una vegada més, el campament pas-
sat ens serveix d'indicador per a mamprendre nous reptes. Des de
l’Scouts Press volem recordar que al crit de "ens anem de campament",
cada any mamprenem la marxa a nous destins... o no tan nous. El cam-
pament no consisteix només a portar els xavals a la muntanya, té molt
més darrere: activitats que pretenen aconseguir uns objectius i una con-
vivència que per a molts jóvens resulta extremadament enriquidora, així
com donar a conéixer el marc inigualable de la natura per al desenvo-
lupament de la nostra educació.

Però anar de campament té una part burocràtica que, moltes vega-
des, se'ns fa molt difícil d'assolir per la poca informació de què dispo-
sem i l’escassa ajuda que ens brinden les administracions públiques.
Esta situació fa que en esta època de l'any ja hàgem de buscar un lloc
de campament per al proper estiu i que dins d'un parell de mesos
comencem amb els tràmits per a tindre tots els permisos al juliol.

Per tot açò, des de l’Scouts Press volem dedicar este número a rela-
tar els campaments dels nostres agrupaments i facilitar-vos, en la mesu-
ra de les nostres possibilitats, la informació necessària per a la vostra
labor. Esperem que esta edició vos resulte útil i vos anime a participar
en esta revista que és de tots, fent-la més útil i amena número darrere
número.

col·laboren:

NOTA: El Consell de Redacció de Scouts Press no comparteix necessària-
ment les opinions expressades pels seus col·laboradors. Es reserva el dret
a editar i resumir els articles enviats.

Ens anem de campament
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Directora de la Escuela de 
Formación de SCyL

la taula
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President de la FEV

CARLOS ESTEVE APARICIO

aig escoltar en una ocasió a una experta en
adolescència i prevenció de conductes de risc

dir que els escoltes ens dedicàvem a portar a xiquets
d'acampada i preparar algunes activitats, per a fumar
i beure quan ja estaven dormint.

Els responsables polítics valencians han d'estar d'a-
cord amb aquest tipus de sentències, si no, em resulta
difícil entendre per què entitats com la FEV, porten anys
reclamant una regulació de les seues activitats i no
obtenen més resposta que l'eco del silenci. Molt al nos-
tre pesar, la Comunitat Valenciana continua mantenint
el dubtós honor de ser el vagó de cua del temps lliure
educatiu.

Sense saber massa de política podem pensar que
qualsevol activitat que no tinga una normativa, regula-
ció o legislació no té importància. O potser sí la tinga
però hi ha més interessos creats entorn d'ella.

Trobar una explicació pot ser més senzill del que
pareix. El buit legal a què ens veiem sotmesos sí que
beneficia a algú. Durant els últims anys hem viscut
l'augment de l'oferta privada entorn d'un àmbit que
sempre s'havia sustentat des del voluntariat. Cada
vegada són més les empreses que darrere de la fatxa-
da de l'educació en el temps lliure oferixen un ampli
ventall d'activitats puntuals que poc o res tenen a veure
amb el nostre estil ni amb els nostres programes edu-
catius.

Lamentablement aquest no és més que el principi
d'una problemàtica ja històrica en la que també podrí-
em parlar de la tendència a la unificació de les titula-
cions d'animació juvenil (sempre des del principi de la
professionalització) o de la poca o nul·la coordinació
entre els responsables de la regulació de les activitats i
aquells de què depenen les instal·lacions (campaments,
albergs juvenils…).

L'escoltisme i la seua proposta educativa van més
enllà i s'han convertit en un recurs real i habitual per a
les polítiques d'inclusió social en moltes poblacions. La
regulació i la defensa decidida d'aquest model d'edu-
cació en el temps lliure han de ser una prioritat per a
qualsevol govern que entenga que una ciutadania com-
promesa i formada és la millor garantia per al futur.

V

Regulació... 
per a qui?

n el año 2002 fue publicada la Nueva Ley de
Juventud en la Comunidad Autónoma de

Castilla y León. Las líneas principales en las que se
desarrolla dicha ley son la formación e información
juvenil, así como las actividades e instalaciones
juveniles.

Con esta ley han surgido nuevas titulaciones,
como las de Monitor de Nivel, Coordinador de
Nivel, Especialista en Necesidades Educativas
Especiales y Especialista en Campos de Trabajo,
que actualmente son necesarias y obligatorias para
los Campamentos y Actividades de Tiempo Libre
que se realicen en Castilla y León. Exceptuando las
titulaciones de Monitor y Coordinador de Tiempo
Libre y las especialidades, el resto son impartidas
únicamente por la Escuela de Formación de la Junta
de Castilla y León.

También se han regularizado por igual los permi-
sos de los campamentos en todas las provincias e
incluso se pueden realizar a través de Internet, pero
algunos de los requisitos han cambiado. Entre estos
cambios podemos destacar que la evaluación de
riesgos de las actividades debe ser realizada por un
Monitor de Nivel. Además, las autorizaciones de
medio ambiente y la hidrográfica también vienen
indicadas en las nuevas autorizaciones de las acti-
vidades de tiempo libre.

Estas son algunas pinceladas de la Nueva Ley de
Juventud de Castilla y León, pero hay muchas par-
tes que aún están pendientes de publicación. Cada
vez resulta más complicado realizar campamentos
en Castilla y León, sobre todo para los grupos que
pertenecen a otras Comunidades Autónomas.

Desde Scouts de Castilla y León nos ponemos a
vuestra disposición para facilitaros toda la informa-
ción que necesitéis sobre esta ley e intentaremos
ayudaros, si está en nuestras manos, para que
podáis realizar vuestras actividades en nuestra
comunidad.

Buena caza y largas lunas.

E

MAYTE GÓMEZ ROMERO

Nueva Ley de Juventud
de Castilla y León
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Campament 
a Agres

nguany hem estat a Agres
(Alacant). La manada ha fet un
campament d'Asterix i Obelix, la

tropa ha fet Robin Hood i els pioners
han conegut la comarca i els distints
pobles (Ontinyent, Alfafara, Bocairent i
Agres). En general ha sigut un campa-
ment prou divertit per a tots, encara
que al nostre agrupament som poca
gent (setze xiquets i xiquetes, huit moni-
tors/es i dos en cuina-intendència).

Però el que volem compartir amb tots
i totes vosaltres és la festa de grup. En
tots els nostres campaments (i als vos-
tres segurament també), dediquem un
dia a fer una festa amb un gran joc per
a tot l'agrupament i enguany també ho
hem fet, amb la diferència que la nos-
tra gran festa de grup s'ha convertit en
una gran festa del poble d'Agres.

Abans d'arribar al campament, con-
tactàrem amb l'ajuntament i els oferí-
rem la possibilitat d'organitzar una
gran festa per a tots els xiquets i xique-
tes del poble. La idea els agradà fins al
punt que van incloure la nostra festa de
grup a la programació i al llibret de
festes del poble, i el dia 13 d'agost,
organitzàrem un gran joc d'Asterix i
Obelix per a tot el poble d'Agres.

Vingueren al voltant de 60 xiquets, el
que va fer que la nostra festa de grup
es convertira en una mega-festa popu-
lar. Férem una gran Gymkhana on
cada participant tenia una fitxa que
anava completant a mesura que passa-
va per les huit proves que havíem pre-
parat. Al final de la festa, l'ajuntament
va comprar regals per a tots els xiquets
i xiquetes que participaren i tots se n'a-

naren a casa molt contents. A més, l'a-
juntament, en senyal d'agraïment, ens
convidà a entrar gratis a la piscina del
poble tantes voltes com volguérem.

La nostra valoració de l'activitat és
que la quantitat de xiquets i xiquetes va
fer que la festa fóra molt més divertida
per als nostres nanos, i també, que els
escoltes tenim un compromís amb la
societat que ens envolta i hem de rela-
cionar-nos amb ella. Cada campament
que fem, cada patrulla de tropers que
ix de raid o cada pancarta que pengem
als nostres locals, està influint en el nos-
tre entorn i l'està transformant, i hem
d'aprofitar este fet per a canviar el món.

El passat dia 13 d'agost, en Agres,
l'Anem Avant va fer una festa molt
divertida on més de 60 xiquets i xique-
tes conegueren els escoltes i es diverti-
ren molt jugant amb nosaltres.
Portàrem una estoneta d'alegria i felici-
tat a un poblet xicotet de la Serra
Mariola, i eixe fou el nostre granet d'a-
rena com a grup per a transformar el
nostre entorn en un món millor. Per este
motiu, volem animar-vos a què en el
vostre pròxim campament d'estiu, feu la
festa d’agrupament en el poble més
proper i oberta per a tots els xiquets i
xiquetes. I ja ens contareu com va!

E

Antonio Benaches
AE Anem Avant

AE Anem Avant:

Lloc: Agres (Alacant). Capacitat: 8-10 tendes. Alberg-Refugi amb capacitat (en terra) per a 30  persones. 3 taules de
fusta dins del refugi i 5 repartides per la zona. WC i dutxes en un edifici a banda. No és pla, té bancals amb les dis-
tintes construccions. Molt prop  del  poble. Zona gratuïta per a acampar, però l'alberg es paga. La nostra valoració gene-
ral: regular. Falta espai per a còrrer i jugar. Molt recomanable per a fer marxes amb pioners pels pobles dels voltants.



Javier Asensi y Laura Navarro
GS Kipling

Campamento 
en Araia

os plantamos en el Colegio Alemán con cara de
sueño y mochilas al hombro. Cuando lo tuvimos

todo preparado, nos pusimos en marcha hacia el País
Vasco. Fue un viaje largo y duro. Pero después de ocho
horas y una película de George de la Jungla llegamos al
campamento. Entonces ya sabíamos que la comida estaría
buena porque nuestro jefe de grupo ya la había catado.

Un nuevo amanecer llegó y nos pusimos a trabajar de
sol a sol. Entre excavación y batidas por todos lados eso
parecía un campo de minas. Y así inauguramos un nuevo
campamento "made in Kipling". Los días iban pasando
entre hippies, supervivientes, superhéroes y rutas con sus
mochileros de la discordia, compromisos y guerras entre
países. Y sin darnos cuenta llegó ese momento en la vida
de un campamento que hace estremecer a cualquiera con
sólo pronunciar su nombre: la marcha.

Todos hicimos unas marchas grandiosas con garrapatas,
tronquitos, heridos y una babosa traicionera. Cuando
regresamos, empezamos de lleno con nuestras respectivas
actividades y los scouters con sus infernales evaluaciones.

Las jornadas pasaban y todo parecía ir bien, pero algo
se cocía por las noches en el campamento, algo que cada
lobato teme antes de acostarse. Ese algo tenía que ser des-
pertado, el problema era que no se despertaba. El zorro
patata Adrián sufrió el pecado capital de la haraganería
y por pecador y descuidado fue castigado con pena máxi-
ma: un viaje hasta las profundidades del Pilón. Y así fue
como el zorro cambió de identidad y de nacionalidad...

El segundo domingo llegaron los padres. La comida
corría a raudales, aunque antes de comer tuvimos que
demostrar nuestras dotes musicales. La canción ganadora
del Certamen de la Canción Kipling fue "Luciérnaga".

Cerca ya del final, volvimos a preparar las mochilas.
Todavía quedaba camino por recorrer. Después de que los
scouters nos indicasen nuestro destino, nos dirigimos a
hacer la supervivencia, el raid, la carrera de orientación o
la experiencia (dependía de la etapa scout de cada uno).
Cuando volvimos (todos un poco más sabios) empezaron
las frenéticas evaluaciones. La evaluación se puede descri-
bir como un estado en el que el individuo puede aguantar
más de 72 horas sin apenas descanso y sólo con peque-
ñas dosis de café (la CIA está investigando esta capacidad
sobrehumana).

A medida que nuestra experiencia vasca acababa, se
producían cambios importantes en la
estructura del Kipling. Un numeroso
grupo de lobatos pasaron a tropa,
dos troperas se convirtieron en pione-
ras y algunos pioneros colgaron, en
una ceremonia pasada por agua, sus
camisas rojas por otras de color
verde. Además hubo un envío en el

que la ex ruta Rocío acabó su etapa como scout.
Ya sólo quedaba una cosa pendiente y es que los loba-

tos clamaban por la cabeza del zorro, cuya actividad se
había acrecentado durante las noches. Se celebró un jui-
cio en el que hubo acusaciones falsas, escarnio público y
una nueva forma de tortura llamada Crêpe. Pero ante todo
prevaleció la justicia, fue descubierta la identidad del
zorro Hanns Nitsche y de la zorro Ana Asensi con sus res-
pectivos cómplices.

Y así llegó el final de la acampada, en el que hubo lágri-
mas, horas de autobús y pan seco.
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En la imagen, el GS Kipling en la Cima del Aratz (Vitoria)

fev

N

GS Kipling:



Un pont sobre el 
riu Iregua...

os scouters, quatre pioners i una ruta, s'enfilaren en
direcció a Villoslada de Cameros (La Rioja) un diumen-

ge de juliol. Per davant tenien una setmana per a construir
els fonaments d'allò que seria el nostre campament.

Quan la resta de l'agrupament posàrem els peus a la zona

de "La Vuelta de la tia Colasa", ens quedàrem bocabadats.
Quina sorpresa en veure aquell pont, construït amb palets de
fusta, ancoratges i molt d'afany! El "Pont Polo"! Després de
l'estrena oficial -amb banda de música inclosa-, es va donar
per inaugurat el primer d'aquells quinze dies meravellosos.

Enmig d'un parc natural, pròxims al Parc de les Escultures
i a les cascades del Pont Ra, ens va semblar que ens trobà-
vem al mateix centre del paradís.

Ens envoltaven sensacions ben diferents. Per a uns, una
mescla de sentiments fruit de l'emoció del primer dia; per a
altres, la satisfacció d'un esforç tan útil i, a la vegada, tan
bonic, en el muntatge.

A partir d'eixe moment, tant uns com els altres, ens vam
adonar de la sort de poder creuar el corrent d'aigua del
"nostre paradís personal" durant dues setmanes. Un pont
sobre el riu Iregua...

6
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Tel.: 96 3741156 • www.lahoya.net/actio - Tel./ fax: 96 374 11 56 • albergue@actioactivitats.com • www.actioactivitats.com

ALBERGUE JUVENIL ppara campara campamento de invierno amento de invierno 
• CON CALEFCON CALEFACCIÓN DE ENERGÍA SOLARACCIÓN DE ENERGÍA SOLAR
• CAPCAPACIDADACIDAD: 110 habitaciones de 4, 8 y 12 plazas.
• SERSERVICIOSVICIOS: comedor, salas para reuniones,

calefación, zona deportiva, amplias zonas de
juego, rocódromo y piscina

• ENTENTORNOORNO: Situado en zona rural con
posibilidad de excursiones por río Juanes, cueva
Turche y de las Palomas, barranco de Carcalín,
castillos de Buñol y Macastre.

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE
54 EUROS

D

Eli Lluch
AE Calassanç

Gala i Belén, de l’AE Calassanç,
front a la cascada del Pont Ra

en moviment

Campament a 
Villoslada de

Cameros

AE Calassanç:
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a ha arribat el moment, vaig pensar quan vaig vore l’au-
tobús des de la porta del centre. Per fi ens n’anem de

campament. Encara recorde la cara dels llops esperant en
formació per pujar a l'autobús. No cabia dubte, tenien molta
il·lusió, la mateixa que jo vaig tindre en el meu primer cam-
pament i que encara tinc quan veig com les mares ens diuen
adéu des de la finestra.

Enguany la nostra aventura tenia lloc a la Selva d'Oza, als
Pirineus Aragonesos, on els rutes havíem preparat un cam-
pament inspirat en els pelegrins. El primer matí ens dedicà-
rem a acomodar-nos i l'endemà començàrem amb el plan-
ning del campament. Els rutes érem els encarregats de fer
tots els actes comunitaris i després realitzàrem activitats com
la guerra de pintura, les galeres, un taller de cuina i un joc
de proves. A més, preparàrem un festival de play-backs i un
sopar de gal·la que ens preparà Pepeito (un dels rutes).

Una de les activitats inspirades en els pelegrins va ser un
gran joc on havíem de dividir-nos en grups de dos i
anar de bivac. Els scouters ens havien preparat unes
reflexions i una dinàmica sobre la discriminació prou
interessants. El joc continuava el dia següent però
vam haver d’anul·lar-lo a causa de la pluja.
Afortunadament, no va passar el mateix el dia que
pujàrem a l’Ibon del Hacherito.

Per acabar la primera setmana, els rutes vam fer
d’scouters per un dia. Jo estigué amb manada i
férem el dia de l'aigua amb un tobogan per on els
llops es deixaven caure, la famosa guerra de bufes i
les desitjades galeres. L'endemà se celebrà el dia de
grup i organitzàrem unes olimpíades amb les que
vam disfrutar tots per igual, tant castorets com rutes.

Però sense dubte una de les activitats més espera-
des era la supervivència. Vam eixir del campament
direcció Cireza diumenge després de la vetlada de

grup. Els scouters ens acompanyaren en cotxe fins al llava-
dor del poble, on passàrem la primera nit. Ens despertàrem
de bon matí amb moltes ganes de trobar algun lloc on ens
donaren qualsevol feina a canvi de menjar. Aquell matí no
va ser massa exitós, encara que a la fi ens van oferir un poc
de treball a un alberg que ens facilità set bocates. Al dia
següent tornàrem a intentar-ho en Hecho, el poblet del cos-
tat, però eixí fallit de nou.

Per finalitzar el campament, els rutes férem una marxa un
poc improvisada, encara que amb tota la màgia que sempre
comporta una marxa.

Un dels millors moments del campament fou quan vaig
realitzar el meu compromís de ruta davall un cel estrelat al
so de la cançó “Viatge a Ítaca”. Sense dubte, aquest cam-
pament d'estiu ha sigut una de les millors maneres de finalit-
zar el camí de ruta i començar-ne un nou dins de la meua
vida scout.

J

Mª Amparo Vidal
AE Sant Jordi

Campament a la AE Sant
Jordi: Selva d’Oza

La pintura va ser la protagonista en una de les activitats que l’AE
Sant Jordi realitzà durant el seu campament en la Selva d’Oza
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ot estava en contra del cam-
pament de l’VIII en Vega del

Codorno: el camió que no va
poder descarregar el material, els
clots que va caldre desfer i tornar
a fer, l'autobús que no sabia arri-
bar a Conca… Però òbviament no
anàvem a tirar-nos arrere. La
zona del campament i els tolls que
hi havia a només deu minuts bé
valien la pena. Després de molt
d'esforç l’VIII quasi al complet va
invadir la xicoteta vall.

La Bandada Llop Gris ja sabia,
abans d'eixir de campament, que
quasi amb total seguretat, alguna
cosa estranya li anava a ocórrer
en eixe xicotet poble de la Serra
de Conca. En arribar, les seues sospites van ser confirmades,
ja que a tan sols deu minuts del campament hi havia una
casa abandonada. Sort que com en altres campaments ja
s'havien vist obligats a lluitar contra temibles caçadors fur-
tius, havien decidit organitzar una banda anomenada
"Akela, Bagheera i Kaa i els 40 loboladrones". Però ni els
misteris ni la pluja van impedir que els llobatons delectaren
a tot el grup amb dos fantàstiques obres de teatre.

Mentrestant, la tropa intentava sobreviure a una ruta una
miqueta més mullada del que esperaven. Més d'un quasi ix
volant pel barranc abans que decidiren per motius de vents
majors tornar al campament. No obstant això, va valdre la
pena el canvi de la ruta perquè així van poder visitar una
cova de dos quilòmetres de profunditat. La cova va ser
explorada en xicotets grups i va deixar a tots bocabadats.

Després van començar els preparatius per als jocs olímpics
més extravagants vistos fins al moment: quinze modalitats
completament innovadores en les que l'objectiu principal era
passar-ho millor que ningú.

Després d'una intensa ronda arreglant els desperfectes del
món, els rutes tenien encara més forces i no sols van crear la
seua pròpia tribu, sinó que també van jugar amb els lloba-
tons i van preparar activitats per a les altres unitats. 

El campament va acabar abans del que qualsevol hague-
ra imaginat i quan ens vam adonar, ja estàvem camí de
València amb tot el material arreplegat i les motxilles fetes.
Encara que dóna molta pena, sabem que, com diu la cançó
"arribarà el dia en què tot comence de nou" i l'any que ve
hi haurà més campament de l’VIII i millor (si és que es pot).

T

La Bandada Llop Gris va triar la Serra de Conca per a disfrutar del seu campament

fev
en moviment

Ana Serra
GS VIII Calasanz

Campament a GS VIII
Calasanz: Vega del Codorno
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Tolbaños  de
Abajo,   Burgos . . .

Agosto  de  2006
Rover  GS  Nyeri.  Clan  Ama-DDablam

caminos  nos  llevaron  a  las  lagunas  de  Neila,

¡y  qué  maravilla  para  la  vista  fueron  todas  y

cada  una  de  ellas!  

Pero  de  vuelta  al  campamento  el  chollo  se

acababa...  Al  final  terminé  mi  etapa  como

rover,  pero  la  cosa  no  queda  ahí,  pues  me  niego

a  dejar  de  ser  un  niño.  Me  queda  mucho  por

dar  y  tengo  tantas  cosas  que  aprender...  El

espíritu  scout  se  lleva  dentro  y  lo  seguiré

exprimiendo  mientras  pueda,  pues,  como  se

suele  decir,  se  es  scout  una  vez  y  para  toda  la

vida.  La  ilusión  con  la  que  llegué  a  Nyeri  de

niño  aún  no  ha  desaparecido,  ese  niño  tiene

ahora  muchas  cosas  que  ofrecer.  Ahora  me

toca  a  mí  hacer  que  los  niños  que  se  quedan

en  Nyeri  disfruten  de  su  camino,  y  ahora  me

toca  a  mí  aprender  de  ellos.

Y  fue  allí,  en  Tolbaños  de  Abajo,  donde  este

muchacho  decidió  que  20  años  no  son

muchos  para  seguir  siendo  un  niño.

Paraíso  inigualable  que  siempre  quedará  en

mi  corazón.  Ahí  pasé  mi  último  campamento

como  muchacho,  que  20  años  ya  son  muchos

para  seguir  siendo  un  niño...  Ahí  fue  donde

viví  mis  últimos  momentos  como  rover,  y  no

podían  haber  sido  mejores.  Rodeado  de  mis

amigos  de  siempre,  y  de  los  nuevos  amigos

que  siempre  se  hacen  en  los  scouts,  disfruté

cada  momento  como  si  fuera  el  último.  Reí,

salté,  grité,  canté,  bailé...  y,  por  qué  no,  lloré.  

Nyeri  llegó  desde  Alicante,  pero  no  estába-

mos  solos.  Amigos  scouts  de  Burgos  nos

acompañaron  durante  casi  todo  el  campa-

mento  (porque  el  scout  es  amigo  de  cualquier

otro  scout),  guiándonos  en  nuestras  rutas

que,  aún  así,  no  se  libraron  de  tomar  algún

sendero  equivocado...  Pero  ¿qué  sería  de  un

campamento  volante  sin  unos  kilómetros  de

más  a  través  de  la  montaña?  Al  final  los



www.reaj.com
En la Red española de Albergues Juveniles podeu consultar tots els albergs que existeixen actualment en

Espanya amb informació detallada de les seues instal·lacions.
www.hihostels.com

Hostelling International comprén més de 4.000 albergs juvenils repartits per tot el món. En la seua pàgina web
podeu informar-vos sobre estos centres, realitzar les vostres reserves i descobrir les possibilitats turístiques que
vos ofereix cada país.
http://www.cma.gva.es/cidam/montes/sendaverde/index.asp

En la web de la Conselleria de Territori i Habitatge podeu trobar les zones d’acampada, albergs i refugis de
la Comunitat Valenciana classificats per comarques. A més de les instal·lacions d’oci, esta pàgina vos apropa
altres dades interessants com ara els elements naturals, culturals i els esports que es poden practicar en cada
zona.
www.madrid.org/inforjoven/ins_aire/fmt_all.htm

Esta web vos ofereix ampla informació sobre les instal·lacions a l’aire lliure de tota Espanya. En ella trobareu
totes les dades necessàries per elegir alberg o zona de campament.

un forat a la xarxa
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C/  Borriana,  51•  46005  VALENCIA

Tel.  96  374  85  61  Fax:  96  334  81  96
C/  Sagunt,  95  y  C/  Pepita,  34  •  46009  VALENCIA

Tel.  96  340  88  74  Fax:  96  347  23  76

ALQUILER sin conductor

COCHES  /  MINIBUSES  /  FURGONETAS  /  CAMIONES

També  podeu  dirigir-vvos  als  portals  de  turisme  i  joventut  de  les  diferents
Comunitats  Autònomes.  Ací  teniu  una  xicoteta  mostra:

La  xarxa  vos  ofereix  moltes  possibilitats  a  l’hora  de  buscar  albergs  i  zones
d’acampada.  A  continuació  vos  detallem  algunes  adreces  que  sense  dubte
vos  seran  molt  útils  quan  hàgeu  d’organitzar  els  vostres  propers  campaments.

www.turismodearagon.com
www.turismocastillayleon.com
www.deasturias.com
www.cantabriajoven.com
www.jovenmania.com

www.turismoextremadura.com
www.larioja.org/juventud
www.campingslarioja.com
www.inturjoven.com
www.acampada.org

www.campaments.org
www.rajclm.com
www.mundojoven.org
www.turismo.navarra.es
www.paisvascoturismo.net
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fundació Sant Jordi

Carlos Guinot
Secretari Tècnic de la Fundació

AUTOCARES

EFICACIA,  
SEGURIDAD  

Y  PRECIO• Servicio discrecional
• Colegios-fábricas
• Visitas culturales

¡¡¡¡  PPRREECCIIOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS  AA  GGRRUUPPOOSS  SSCCOOUUTTSS!!!!

TEL. 963 560 895 •  TEL. MÓVIL: 610 402 243   FAX: 963 720 225

ncara que ja amb una certa edat, hi ha gent, que tot i
no estar en cap agrupament o equip associatiu, conti-

nua treballant desinteressadament per a l'escoltisme a la
nostra comunitat. Eixa es, entre altres, la gent de la Fundació
Sant Jordi, que el proper 2007 compleix deu anys. Enguany
el seu patronat s'ha renovat: Gent nova amb energies reno-
vades, i per primera vegada, amb dones. Un nou equip for-
mat per a ajudar al moviment actiu i atendre les seves neces-
sitats. Per això el nou programa triennal està ple d'accions
encaminades a ajudar als equips i agrupaments: Promoció
d'activitats internacionals (com ara el Jamboree Mundial),
federatives i locals (participació als cursos formatius i troba-
des com la Llum de Betlem) i la creació d’una comissió
per a la celebració del Centenari de l'Escoltisme (una
comissió que ja està en marxa i a la que pots unir-te).

Destaca l'interés per integrar a la gent de Castelló i
d'Alacant al patronat, fins i tot es treballa per a la cre-
ació d'un comité local a Alacant que aconseguisca
estendre els arrels fundacionals per la província. Al nou
programa segueix sent una prioritat trobar uns terrenys
a la Comunitat Valenciana perquè els agrupaments
puguen fer ús d'ells i la recerca d'un local a Alacant on
instal·lar la seu dels escoltes en esta província. Però açò
no ha fet més que començar amb molta força. Tot i que

les vostres aportacions econòmiques sempre són ben rebu-
des, la vostra presència i participació són més importants
encara.

L'escoltisme és un moviment actiu, en constant evolució i
renovació, que s'adapta al pas del temps. La Fundació inten-
ta fer el mateix i per això estos mesos estan plens de treball
amb l’organització del Sopar de Sant Jordi, la deliberació
dels premis i la preparació de les comissions per al
Centenari. Tot aquest treball té la seua recompensa en la
festa del tradicional Sopar de Sant Jordi, que per segona
vegada se celebra a Simat de la Valldigna i on es fa entre-
ga dels Premis Sant Jordi.

E

Reunió del nou Patronat de la Fundació Sant Jordi

Gent que treballa
per a l’escoltisme



associacions
internacional
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Roverway 06 a Itàlia
om alguns de vosaltres ja sabreu, l’últim agost alguns rutes i scouters de la FEV vam anar al Roverway 06, que
enguany es feia a Itàlia i estava ambientat en el Renaixement. Per si algú no sap en què consisteix el Roverway,

una minidescripció d'aquesta activitat seria un campament internacional per a escoltes d'entre 16 i 21 anys. Al
Roverway es fan moltíssimes activitats perquè tots els participants (tant rutes com scouters) puguen aprendre, divertir-
se i continuar amb el seu creixement dins l'escoltisme. Però malgrat les activitats, el que més queda a la memòria no
solen ser les activitats, sinó les experiències viscudes i l'amistat que naix entre la gent.

Durant la ronda, els rutes i scouters del GS  Aitana (Alacant), GS  Mowgli (València), AE  Valldigna (Tavernes), GS
Sant  Vicent i GS  El  Millars (Castelló) intentàrem aconseguir diners perquè el viatge no ens sortira tan car, ja que per
tractar-se d’una activitat internacional ens costava més que un campament normal. Vam fer extra-jobs i unes sama-
rretes molt xules per a tots els escoltes que anàvem de la FEV (així se'ns podia reconéixer més fàcilment).

El Roverway d'enguany estava dividit en dos parts completament distintes, els campaments itinerants i el campament
fixe a Loppiano...

Campaments  itinerants,  les  "routes"

C

Primer vam fer cinc dies en campaments itinerants, ano-
menats "routes", per tota Itàlia i en grups d'unes 40 per-
sones. Cada "route" tractava d'un tema diferent, però
totes estaven dins d'alguna de les cinc categories gene-
rals: art i cultura, història, ciència i tecnologia, natura i
política.

Cada grup de rutes de la FEV va fer una "route" distin-
ta i entre tots tenim moltes perspectives diferents sobre
aquesta primera part. Alguns van anar en bicicleta i
altres a peu, quasi sempre amb les motxilles, les tendes i
tot el material al llom. Però la veritat és que ho vam
aguantar molt bé (els raids dels nostres campaments ens
han fet estar "curtidets", ja que en general són més durs
que el campament itinerant del Roverway).

Al campament itinerant vam tenir temps per a moltes
coses: per a fer activitats específiques de la "route" en la
que estava cada grup, per a conéixer a molta gent i una

altra manera de fer les coses dins de l'escoltisme, ja que
els grups de 40 persones eren mixtos i vam coincidir amb
gent de moltes parts del món: italians (està clar, estàvem
al seu país i eren moltíssims), francesos, portuguesos,
irlandesos, palestins, tailandesos, anglesos, croates…
Quasi tots creiem que una de les millors experiències ha
sigut l'enriquiment a nivell personal i escolta durant
aquesta part del Roverway, ja que és quan més prop
estaves de la gent i, per tant, quan van sorgir les afinitats
i l'amistat (al principi estàvem prou nerviosos perquè
pensàvem que no anàvem a poder comunicar-nos bé,
però al final fins i tot la gent que no sabia res d'anglès es
va relacionar molt bé). De fet, els rutes de l'Aitana ja han
anat a veure als rutes de Dublín amb els que van coinci-
dir a la "route" i els esperen per al campament de Pasqua
que farà el grup d'Alacant.

Laura Mallol
GS El Millars

Esports d’aventura
IInnffoorrmmeeuu-vvooss   aa ::   961  235  076  -  606  362  772

www.avenspor t . com /  www.hocescabr i e l . com

Atreviu-vos amb 
les aigües braves

del riu cabriol

CC A N OO A R A F T I N GE S CC A L A D AOO R I E N T A CC I ÓR ÀÀ F T I N GP I R A G Ü I S M E   DD EE SS CC EE NN SS   DD EE   BB AA RR RR AA NN CC

Hoces del  Cabriel
ALBERG RURAL

• Habitacions de 2, 4 i 6 persones amb bany
• Bar-cafeteria

• Menjador-restaurant
• Sala de usos múltiples

del  6  al  10  d’agost
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Loppiano és un poblet no molt llunyà de Florència on
ens vam ajuntar tots els participants del Roverway. La
veritat és que va ser ací quan ens vam adonar de la mag-
nitud de l'activitat… Imagineu-vos: al voltant de 5.000
persones repartides en deu subcamps en una extensió
enorme de terrenys, on per a anar dels subcamps més
allunyats a la zona de
les activitats comunes
(inauguració i cloenda
del campament fixe)
havies d'estar cami-
nant prop de 30
minuts!

Al campament fixe
els rutes van fer tallers
molt variats i relacio-
nats amb les cinc
temàtiques generals,
mentre que les activi-
tats dirigides als scou-

ters eren més estàtiques. Es tractava de tallers-debat
sobre temes prou interessants que ens afecten com edu-
cadors en la societat actual. 

Els dies a Loppiano van ser molt intensos també i se´ns
van fer molt curts a tots, ja que no vam tenir prou temps
per a adaptar-nos i aprendre a moure´ns en un espai tan

gran i amb tantes persones, per
això ens vam quedar amb les
ganes de poder "assaborir"
aquesta part del Roverway amb
més temps.

Els agrupaments escoltes de
Castelló acamparen en el sub-
camp Teodora, situat darrere de
l’escenari principal on s’inau-
gurà i clausurà el campament
fixe del Roverway

Campament  fixe  a  Loppiano

internacional

En general, tots pensem que el Roverway
ha sigut una activitat molt positiva i l'únic
punt negatiu en el que hem coincidit tots els
grups de la FEV és la falta de coordinació
i organització en alguns moments de l'es-
tada a Loppiano (per exemple, quan ens
van moure a les 5.000 persones un dia que
plovia moltíssim per a anar a veure
Florència).

Com a resum, podem dir que anar al
Roverway ens ha servit per a viure tot tipus
d'experiències, conéixer a gent de tot el
món, disfrutar de cada activitat, compartir
el que sabem amb els companys i aprendre
mútuament, és a dir, continuar creixent
com a persones.

Ens agradaria que tots pogueren viure
aquesta dimensió de l'escoltisme que hem
viscut nosaltres. Ha sigut increïble, ens
emportem amics i records únics i tots desit-
gem tornar a repetir-ho!

Scouters i rutes del GS Sant Vicent i del GS El Millars de Castelló
en la inauguració del campament de Loppiano

de  l’11  al  14  d’agost
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uan li'l van oferir, ella va pensar que no
seria capaç d'aguantar 15 dies en un

campament amb xiquets d'entre 20 i 30 anys.
No sols perquè era la primera vegada que feia
una cosa així, sinó perquè eixos xiquets neces-
siten ajuda per a dinar, dutxar-se, vestir-se,
anar al bany… Acostumada als campaments
escoltes, això resultava molt rar. En arribar va
pensar que no seria capaç i, no obstant això, en
els quinze dies que va passar en el campament
de Salvador Amat amb discapacitats profunds a
Alberic, moltes coses van canviar…

Els primers dies van ser els més durs. Tot era
nou, no sabia com comunicar-se amb ells, però
entre tots els monitors van anar aprenent a parlar amb els
xiquets. De seguida se’n van adonar que no era una llegen-
da urbana, que ella havia anat allí a rebre i no a donar, per-
què cada xiquet d'eixe campament tenia una habilitat molt
gran amagada darrere de la seua discapacitat. Cadascú era

capaç, a la seua manera, de fer-te somriure al mateix temps
que aconseguia traure't de les teues caselles, i això no és
fàcil. Però què podies fer sinó riure quan un d'ells volia lle-
var-se els pantalons davant de tots? I què millor que riure
quan algú decidia tirar-se a la piscina en l'instant en què ja

estava vestit?
Els deu monitors anaven a poc a poc descobrint
la bellesa d'eixos xiquets i, sobretot, les seues
ganes de viure la vida. A més, ella diu que no
sols ha aprés sinó que ha conegut gent nova,
divertida i rara però, al cap i a la fi, persones
que dediquen un poc del seu estiu a eixos altres
campaments. Tots reconeixen que potser has
d'estar un poc boig per a llançar-te a viure este
tipus d'experiència sense tindre ni idea de res,
però que val la pena.
La veritat és que ella no sap si és pels xiquets que
tant li han ensenyat, que tant li han fet riure, o
pels monitors a qui ha conegut, que tan especials
són i amb els que ha passat tan bons moments,
però la veritat és que sense dubtar-ho, l'any que
ve repetirà.

Ana Serra
GS VIII Calasanz

Eixos altres campaments

Q

solidaris

Sobre estes línies Noe, Moi i María. Dalt, Manolo i Mayte. Tots ells van
disfrutar del campament de Salvador Amat, a Alberic

d’estiu…
Campaments

solidaris



HHeennrryy  DDaavviidd  TThhoorreeaauu  ((EEEE..UUUU..)),,  11881177-11886622
Escritor, filósofo y naturalista estadounidense, cuya
obra demuestra cómo los ideales abstractos de liber-
tad e individualismo pueden realizarse en el ámbito
de nuestras vidas. Thoreau es, hoy por hoy, un autor
clave en la biblioteca de cualquier grupo scout, por
sus referencias naturalistas y su actitud de enfrenta-
miento pacífico ante la injusticia de su tiempo.

15

Equip Rebrot 
d’Equip Humà

propostes culturals

"Fui a los bosques porque quería vivir con un propósi-
to; para hacer frente sólo a los hechos esenciales de la vida, por
ver si era capaz de aprender lo que aquella tuviera por ense-
ñar, y por no descubrir, cuando llegare mi hora, que no había
siquiera vivido. No deseaba vivir lo que no es vida, ¡es tan caro
el vivir!, ni practicar la resignación, a menos que fuera absolu-
tamente necesario. Quería vivir profundamente y extraer de ello
toda la médula;"

"La mayor parte de los lujos y muchas de las llamadas comodi-
dades de la vida no son solamente innecesarias, sino que son
obstáculos definitivos para la superación de la especie huma-
na."

Walden  o  de  la  Vida  en  los  Bosques,  H.  D.  Thoreau  (1854)

El  texto  que  relata  la  experiencia  de  vida  en  los  bosques
de  Henry  David  Thoreau nos  ofrece  un  tratamiento
exquisito  de  muy  diversos  temas  importantes  para  el
trabajo  en  un  grupo  scout,  como  son,  por  ejemplo,  la
vida  en  la  naturaleza y  la  austeridad.

Primera edición de “Walden; or, Life in
the Woods” de H. D. Thoreau (1854)
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propostes culturals
Pero  no  sólo  eso,  Thoreau  tiene  también  (como  lo  tiene  el  trabajo
en  un  grupo  scout)  una  lectura  política;  y  de  qué  modo.

En este ensayo de apenas 25 páginas,
Thoreau sentó las bases teóricas de la
resistencia pasiva, un método de protesta
que, más adelante, adoptaría el político
indio Mahatma Gandhi como táctica con-
tra los británicos. Thoreau eligió ir a la
cárcel, aunque sólo por una noche, en
lugar de pagar los impuestos a un gobier-
no que admitía la esclavitud y estaba
envuelto en una guerra injusta e injustifi-
cable con México.

Todos somos capaces de decir hoy que
la esclavitud es una barbaridad injustifi-
cable. El mérito de Thoreau fue decirlo y
defenderlo cuando era práctica habitual
protegida por el gobierno y las leyes posi-
tivas.

Sirva su ejemplo para atreverse a
defender las verdades "poco populares"
de nuestro tiempo, las que en unos años
serán obviedades para todos. 

"Acepto de todo corazón la máxima: 'El mejor gobierno es el
que gobierna menos', y me gustaría verlo en práctica de un modo más
rápido y sistemático. Pero al cumplirla resulta, y así también lo creo,
que 'el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto'; y, cuando
los hombres estén preparados para él, ése será el tipo de gobierno que
tendrán. En el mejor de los casos, el gobierno no es más que una con-
veniencia, pero la mayoría de los gobiernos son inconvenientes por lo
general, y todos lo han sido alguna vez. Las objeciones que se han
alzado en contra de un ejército permanente -que son muchas y de peso
y merecen prevalecer- pueden plantearse también contra un gobierno
permanente; tal ejército no es más que un brazo de tal gobierno. El pro-
pio gobierno, que es sólo el medio elegido por el pueblo para ejecutar
su voluntad, es igualmente susceptible de abuso y corrupción antes de
que el pueblo pueda servirse de él."

Del  Deber  de  la  Desobediencia  Civil,  H.  D.  Thoreau  (1849)

Portada del ensayo “On the Duty of
Civil Disobedience” (Del Deber de
la Desobediencia Civil), de H. D.
Thoreau (1849)

El  respeto  y reverencia  por  el  individuo,  por  la  persona  íntegra,  está  continuamente  presente  en  sus  escritos.

"¿Debe el ciudadano siquiera por un momento, o en
el menor grado, delegar su conciencia en el legislador?
Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Creo
que debiéramos ser hombres antes que súbditos. Cultivar el
respeto por la ley no es tan deseable como cultivar el respe-
to por la justicia."

Del  Deber  de  la  Desobediencia  Civil,  H.  D.  Thoreau  (1849)
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Redacció

Zones

Els  agrupaments  de  la  FEV  han  elegit  destinacions  molt  variades  per  a  disfrutar  dels  seus  cam-
paments  d’estiu.  A  continuació  vos  mostrem  algunes  de  les  zones  d’acampada  per  les  que  han
passat  enguany  els  nostres  escoltes.  A  més,  vos  acostem  dades  d’interés  sobre  les  instal·lacions
i  preus  d’alguns  campaments.  Potser  trobeu  una  pista  per  a  organitzar  el  de  l’any  que  ve!    

Agrupament  Escolta Nom  de  la  zona Lloc

Wig Wan Llano del Barbujo Vega del Codorno (Tragacete-Conca)

Jaume I Sant Joan de l’Avellanet Bagá (Barcelona)

Cohinoor Fuente Trillero Boniches (Conca)

Jamboree Campamento Juvenil Covaleda (Sòria)

VII Calasanz Viveros Viejos Vinuesa (Sòria)

Alborxí Campamento Las Arcas Las Arcas (Conca)

Calassanç La Vuelta de la Tía Colasa Villoslada de Cameros (La Rioja)

Ain Karen Peñas del Molino Gúdar (Terol)

Valldigna Prado de la Carrasca Jabaloyas (Terol)

Matopu Las Moratillas Buñol (València)

La Safor Fuente El Cañuelo Manzanera (Terol)

Granerers Molino del Amor Santiuste de San Juan Bautista (Segòvia)

Silvel·la Los Masetes Titaguas (València)

Osyris Las Piscinas Regumiel de la Sierra (Burgos)

VIII Calasanz Llanos de Barbujoso Vega del Codorno (Tragacete-Conca)

X El Pilar Santana Hecho (Osca)

Mowgli Centro Vacaciones Alarcón Alarcón (Conca)

Azahar Parque Natural de Redes Caleao (Astúries)

Brownie Ronatiza Derecha Bielsa (Osca)

Argila Larraneta Apiñáis (Àlaba)

Anem Avant Zona Zamorano-Molí Matón Agres (Alacant)

Gaia Andilla (València)

Nou Foc Vall d’Esterri d’Aneu Cerbi (Lleida)

Kairós La Chabola Vinuesa (Sòria)

Malki Sua Hoyos del Espino Àvila

Íter Campamento Juvenil San Juan de Riopar San Juan de Riopar (Albacete)

La Gola Pinares de Talayuelas Talayuelas (Conca)

Sant Jordi L’Olleria Campamento Juvenil Ramiro el Monje Valle de Hecho (Osca)

d’acampada
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Agrupament
Escolta

Nom  
de  la  zona

Lloc Instal·lacions Propietari  /
Contacte

Preu

Nyeri
Seeonee

Los Masetes Titaguas
(València)

Lavabos i
barbacoa

Públic
PROP Gratuït

Nyeri La Tejera Burgos (Tolbaños
de Abajo)

Cap Públic Ajunt.
Tolbaños de Abajo

750 + 300
fiança

Seeonee Añes (Àlaba) Cap Privat 180 euros

Aitana Casa del tío
Alpargata

Terol
(Aragó)

Menjador,
lavabos i cuina

Públic Ajunt.
Albarracín

900 + 300
fiança

Impeesa El Moragete Jalance
(València)

Menjador, lavabos
i refugi

Públic 
PROP

ENEA
Polaris

Navarro de Haro Sierra Espuña
(Múrcia)

Lavabos i refugi
Públic Cons.

Indústria i Medi
Ambient

Telf: 968228829

1,61 per xiquet
i dia

Fénix La Acebeda Sierra Norte de
Madrid

Menjador,
lavabos i refugi

Privat 5 euros pers/dia
+ 300 de reserva

Mafeking San Esteban Broto
(Osca)

Menjador,
lavabos i refugi

Privat 800

Amarok Camping Río Tus Yeste
(Albacete)

Menjador, lavabos
i refugi

Privat 15,50 menjar / 4
sense menjar

Pelícanos
Embalse
Alarcón

Alarcón
(Conca)

Menjador, lavabos
i refugi

Privat Pavel
Animación

Telf: 963480686

2500 + 650
fiança

Alborxí Camping
Las Aguas

Cañizar del Olivar
(Terol)

Piscina
Falta ombra

Privat Molt econòmic

Hiawatha Fuente
La Carrasca

Jabayolas
(Terol)

Capacitat per a
100 persones.
Waters, dutxes,

menjador i cuina

Públic
Ajuntament

Telf: 978788000
A convindre

Hiawatha Fuente La Miel
Camarena
de la Sierra 

(Terol)

Waters, dutxes,
menjador i cuina

Públic
Ajuntament

Telf: 978786001

1,30 euros per per-
sona i dia + 300

de fiança

Hiawatha Fuente Las Truchas
Mosqueruela

(Terol)
Waters, dutxes,

menjador i cuina
Públic

Ajuntament
Telf: 978807007

1 euro per persona
i dia +150 euros

de fiança

Orión Sierra 
de Cebollera

Villoslada de
Cameros (La Rioja)

Cap
Un riu pròxim

Públic Ajuntament
Telf: 941468001/2

180 euros
+ fiança

Xaloc Duruelo de Sierra
(Sòria)

Només hi ha
una font

Públic Ajuntament
Telf: 975371250

Xaloc Run Castejón de Sos
(Osca)

Cap instal·lació Privat
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albergs

SSEERRRRAA  CCAALLDDEERROONNAA
Antic mas de treballs del camp, cedit al CEV
per la Conselleria de Medi Ambient
(Sogorb). Gàtova.
•  CARACTERÍSTIQUES:
-46 places, en habitacions de 6, 8 i 10 llits, i
una andana de 16 places.
-Banys amb aigua freda i calenta.
-Menjadors per a 20 i 50 places.
-Cuina industrial amb dotació completa.
-Amb guarderia.
-Zona d´acampada.

Albergs delAlbergs del

Centre d’Aire Lliure 
EEll  SSeeqquueerr
ALT  TÚRIA
Antiga factoria forestal d’ICONA i habitatge
del forestal, cedits al CEV per la Conselleria de
Medi Ambient. Està situada a 23,5 km d´Utiel,
en el terme de Benagéber.
•  CARACTERÍSTIQUES:
-52 places, en habitacions de 4 i 8 llits.
-Bany amb aigua freda i calenta.
-Menjadors amb 60 i 20 places.
-Cuina industrial per a grups particulars.
-Calefacció amb estufes de llenya.
-Zona d´acampada.
-Amb guarderia.

PENYAGOLOSA
Antiga escola rural, cedida al CEV per l´Ajuntament de
Llucena. Està situada a 9,5 km de Llucena per camí fo-
restal asfaltat.
•  CARACTERÍSTIQUES:
-24 places, en habitacions de 4 i 12 llits.
-Banys amb aigua freda i calenta.
-Menjadors per a 30 i 12 places.
-Dues cuines amb dotació completa.
-Calefacció amb estufes de llenya.
-Zona d´acampada.

Centre d’Aire
Lliure Mas  de
la  Costa

Centre d’Aire Lliure 
MMaassííaa  ddee  TTrriissttáánn

JJAAVVAALLAAMMBBRREE
Situat a 5 km d´Arcos de
las Salinas (Terol), en la
vessant sud del massís de
Javalambre. Refugi de
muntanya amb dotació mí-
nima.
•CARACTERÍSTIQUES:
-80 places, aproximada-
ment. Aigua potable a 5 m,
lliteres, estufes, bancs i tau-
les. Llenya disponible.
Sense guarda. 

Centre d’Aire Lliure
RRaaffaaeell  SSeerrrraa

Telèfon de contacte: 96 391 16 43

CIRCUITO CERRADO PERMANENTE
• No necesita carnet alguno

CIRCUITO ABIERTO
• Acompañado por monitores por

caminos y senderos señalados
• Necesario carnet de conducir

QUADSQUADS
Pásate un verano de emoción y... aventura

Organiza:

CENTROS DE VACACIONES EMBALSE DE BENAGÉBER
(SITUADO A LAS ORILLAS DEL EMBALSE, A TAN SÓLO 105 KM. DE VALENCIA)

Para cualquier información llamad a los teléfonos:

963 420 426 • 608 760 834
962 171 015 • 963 202 984

Y además...Y además...
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CAMPAÑA 2003
OFERTA  DIRIGIDA  A  GRUPOS  JUVENILES

Modalidad A: 3 euros. acampado/día
INCLUYE: 
*Posibilidad de traer vuestra propia cocina
Seguro responsabilidad civil.
Uso de piscinas, aseos, campos deportes.
Zona de acampada.
Toma de luz, agua, desagüe.
Atención sanitaria. Médico 24 horas.

Modalidad B: 10 euros. acampado/día
INCLUYE: 
Seguro responsabilidad civil y accidente.
Uso de todas las instalaciones.
Tiendas de campaña o cabañas.
Colchoneta.
Atención sanitaria. Médico 24 horas.
Alimentación (desayuno, comida, merienda y cena).




