
51è CAMPAMENT

Vall d’Incles

Canillo - Andorra



Càmping Font de Ferrosins (Vall d’Incles)

Del 31de juliol  al 14 d’agost del 2022



Vall d’Incles- Canillo (Andorra)



Com arribar-hi



El càmping

Al cor d'una vall típica d’Andorra, a 1850 m d'altitud frontera amb França, 

situat per enllaçar amb GR10 o el GR11, és un càmping d’alta muntanya 

amb servei de bar i bugaderia. 





La vall està tancada als vehicles durant el dia, pero es 

donarà una identificació per poder entrar i sortir durant la 

seva estada al camping



Andorra, un país petit on fer grans excursions, 

de tots els nivells i per a tots els gustos...

A la mateixa Vall d’Incles hi ha 6 itineraris per fer excursions:

☼ Llac i refugi de la cabana sorda

☼ Roc de l’home dret.

☼ Camí de l’hobac.

☼ Port d’Incles.

☼ Llac i refugi de Juclar.

☼ Llac i refugi de Siscaró.



7 cims més alts d’Andorra

- Pic de Comapedrosa (2.946m)

- Roca Entravessada (2.927m)

- Pic de la Portelleta (2.916m)

- Pic de l’Estanyó (2.915m)

- Pic de Medacorba (2.914m)

- Pic de la Serrera (2.912m)

- Pic de la Font Blanca (2.904m)

Rutes de muntanya fàcils
Estany d’Abelletes (Pas de la Casa)

Estany dels Pessons (Grau Roig)

Mirador de la cascada de Toll Bullidor (Canillo)

Llac d’Engolasters (Encamp)

Ruta del Ferro a Llorts (Ordino)

Estanys de Tristania (Arcalís)

Passejos fluvials 

Església de Sant Serni de Nagol

Mirador Roc del Quer

Altres pics propers

- Salòria

- Nerassol

- Carlit

- Coma d’Or.



Andorra, altres activitats...

Altres opcions per visitar i gaudir:

☼ Ruta del romànic andorrà

☼ Pont tibetà: el segon pont penjant més llarg del món

☼ Palau de Gel.

☼ Caldea.

☼ El mirador solar

.



Dia a dia del campament

07-10h: Esmorzar

14h: Dinar o pícnic

20h: Sopar

************************************************

FESTA MAJOR
dissabte 6 d’agost



Informacions i recomanacions importants

? Seguretat: llicència FEEC

? Excursions a càrrec de cadascú i  els infants a càrrec dels seus 

responsables.

? No es faran dietes especials, excepte intoleràncies. 

? Grup de whatsapp: és una eina de comunicació útil. 

Demanem fer-ne un ús responsable!

? Camió disponible per a transport d’ús individual, només si hi ha 

espai lliure.

? Què no cal portar: menjar, jocs electrònics individuals

? Què cal portar: tenda i material...  →



HIGIENE ACAMPADA MUNTANYA EQUIPAMENT TÈCNIC

Raspall de dents Tenda Ulleres de sol Motxilla

Pasta de dents Corda de vents Gorra del sol Llençol refugi (si és necessari)

Raspall/Pinta Maça i piquetes Gorra de llana Cantimplora

Sabó higiene personal Coixí Calçat de muntanya Mapa/altímetre/brúixola/GPS

Maquineta d'afaitar i sabó Sac de dormir/llençols/edredó Folre polar prim i gruixut Bastons de caminar

Tallaungles Matalàs Cangur o jaqueta paravent 

impermeableTovalloleta humides Orinal Segons estratègia d'ascensió

Mocadors Llanterna/frontal/piles Samarreta térmica Tenda lleugera

Fil i agulla Plat fondo i pla Buf Matalaç aïllant

Cremes personals Plat pla Guants Funda de bivac

Crema protectora de llavis Tassa Capelina Sac de dormir (lleuger)

Tovallola dutxa
Gots

Coixinera de dinar UES Fogonet i estris cuina lleugers

Sandàlies dutxa Bols

Sandàlies riu Coberts EQUIPAMENT COMPLEMENTARI Per ascensions a cims de més 3000 m

Tovallola riu Tovallons Botes cramponables

Protector solar Capsa plàstic per vaixella Piolet

Cantimplora Càmera fotogràfica Grampons

Obridor Piles, carregadors de piles Paraneus (opcional)

Farmaciola Obrellaunes Binocles Corda o cordino (en funció del cim)

Esparadrap Drap de cuina Llibres Casc (en funció del cim)

Betadine Baieta Paper i llapis Manta tèrmica

Paracetamol, ibufrofé, ... Fregall Instruments musicals

Bena Galleda o cistella Carnet UES I en funció de la dificultat

Tiritas Sabó dels plats Carnet de la federació Cintes/mosquetons

Compeed Sabó de la roba Document d’identitat Rapelador

Contra picades d'insectes Paraigües Targeta Sanitària Europea Talabard

Assegurança auto Peus de gat

Corda i agulles d'estendre Material de protecció en escalada
Casc



Procés d’inscripció

? Període d’inscripció i pagament

? Socis preinscrits: del 18 de juny al 2 de juliol

? Criteris per a un màxim de 90 places

? Participació en campaments anteriors

? Màxim nombre de dies d’estada

? Per a tota la gent no inscrita en anys anteriors, caldrà esperar 

la confirmació de la Comissió Gestora

? Inscripcions a la secretaria UES o a campament@ues.cat





Calendari 2022

? Reunió de campament: 17 de juny a les 20 h

? Informació del campament i de les inscripcions

? Treball per comissions:

? Material i logística (Jaume Buscà)

? Festes i animació (Anna Romero)

? Intendència (Magda Picola)

? Excursions (Jordi Prat)

? Carregar el camió 30 de juliol, a les 19h. ATENCIÓ NOU MAGATZEM: C/ de la Salut, 99

? Descarregar el camió 14 d’agost, a les 19h


