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1. PRESENTACIÓ  
 
El Camp Base és una activitat en el medi natural i  muntanya on els participants 
continuaran la seva formació en natura (flora i fauna), en activitats esportives en el 
medi natural (excursionisme, BTT, patins) i aprofundiran en tècniques de seguretat en 
muntanya (gestió d'una activitat en natura i muntanya, primers auxilis, asseguraments, 
coneixements de material, etc.) 
 

2. OBJECTIUS 
 Potenciar la interrelació entre joves rurals de diferents indrets de Catalunya.  

 Potenciar la descoberta i el coneixement del nostre país.  

 Formar als i les joves del món rural català entorn el coneixement del medi 
natural i la muntanya.   

 
 

3. A QUI S’ADREÇA 
 
A joves de 15 a 17 anys, en preferència, aquells que estiguin vinculats amb l’àmbit 
rural i/o amb un centre rural d’activitats que potencia Coordinació Rural de Catalunya.  
 

4. DATES 
 

Del 9 al 16 de juliol de 2017.  
 

5. LLOC 
 
Cambrils dels Pirineus, Solsonès (al càmping la Comella). Com indica el nom de 
l’activitat, Cambrils serà el camp base, això suposa que algunes activitats transcorreran 
en diferents indrets propers a Cambrils.  Tenint en compte, que no passaran més d’una 
nit seguida a fora.  
 

Els joves dormiran en tendes de campanya,  a la zona d’acampada  i utilitzaran les 
instal·lacions de menjador, lavabos, dutxes, sales de joc i sala de tallers, que es troben 
a l’edifici, a pocs metres de la zona d’acampada. També hi ha camp de futbol i piscina.  
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Cambrils dels Pirineus es troba a 1.100 metres d’alçada, prop de l’estació del Port del 
Comte, prop de la Muntanya d’Alinyà i és un lloc perfecte per estar en contacte amb la 
natura.  

Plànol de com arribar-hi:  

 

Adreça: Crta. Pont d’Espia a St. Llorenç de Morunys km 19 (L-401) 25283 Cambrils dels   

Pirineus. Coordenades:  Lat: 42° 8′ 21.5448″  Long: 1° 23′ 14.0604” 

En cotxe:   

-Des de Barcelona i Girona anar direcció Manresa i de Manresa (C55) fins a Solsona, 
des de Solsona (C26) fins trobar un trencant a mà dreta on indica Cambrils. Agafar la 
carretera, 16kms fins a Cambrils.  

 

-Des de Lleida  (C14) fins a Coll de Nargó i seguir direcció Organyà. Abans d’arribar-hi 
agafar el trencant a mà dreta on indica Cambrils, Sant Llorenç de Morunys.  

 

-Des de Tarragona anar fins a Montblanc, agafar la sortida de Tàrrega, des de Tàrrega 
anar direcció Ponts (C14) i continuar fins passat Coll de Nargó. Seguir direcció Organyà, 
abans d’arribar-hi agafar el trencant a mà dreta on indica Cambrils, Sant Llorenç de 
Morunys.  
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6. TIPOLOGIA ACTIVITATS  

 
- Trekking, ascensió  a cims i bivac 
- Flora i fauna 
- BTT ( bicicleta tot terreny) 
- Orientació 
- Ròl·ler 
- Descens pel riu 
- Tècniques de seguretat a la muntanya 

 

7. MATERIAL NECESSARI 
 Pantalons curts, samarretes màniga curta, mitjons llargs i curts, roba interior. 

Important samarretes màniga curta i no només de tirants i els pantalons curts 

han de ser un pam per sobre genoll, com a mínim, dos unitats! 

 Pantalons llargs còmodes,  jersei màniga llarga gruixut i un anorac 

 Un impermeable, en cas de pluja 

 Necesser (sabó de cos i cap, raspall de dents i pasta de dents, pinta, crema 

protectora solar, protector labial, repel·lent de mosquits i tot allò que es cregui 

necessari) 

 1 tovallola de bany 

 Banyador, tovallola per la piscina, xancletes 

 Gorra i ulleres de sol 

 Sac de dormir 

 Llanterna o frontal amb piles de recanvi 

 Motxilla petita per excursions de dos dies 

 Cantimplora 

 Carmanyola 

 Botes per caminar 

 Calçat esportiu vell  (per anar al riu) o xancletes lligades. 

 Una esterilla  

 Patins en línia i proteccions. Si el noi/a no en té només ho ha de notificar  

 Casc de bicicleta  
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A tenir en compte: 

 

-  L’entitat no es farà responsable si el jove porta objectes de valor i els perd. Es 

recomana no portar mòbil ja que el seu ús serà molt restringit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


