Agrupament Escolta
Alezeya

Aquest any el campament es realitzarà al meravellós paratge
de la “Vall del Roncal”, concretament a “Isaba / Izaba”
(Navarra), en ple Pirineu Navarrés des de l’1 fins al 12
d’Agost.

Eixida:
Diumenge 31 de Juliol
Piscina de Massamagrell

23:45h

Tornada:
Divendres 12 d’Agost
Piscina de Massamagrell

20:30h

Un any mes, però com si fos el primer, arriba l'hora de
traure la motxilla del “desvan” i anar-se’n de campament.
Aquest any, encara amb el bon regust que ens va deixar
Gistain '10 el lloc elegit per muntar el nostre campament '11
es Isaba al cor de la Vall del Roncal on mai s’han vist tantes
tonalitats de verdor juntes, un autentic espectacle.
També volíem aprofitar aquestes línies per recordar que l'any
vinent estem d' aniversari,el nostre agrupament fa 25 anys i
això tenim que celebrar-ho. Així queja ens hem ficat mans a
l'obra per fer de la ronda
11/12 un any inoblidable.
Per acabar volíem agrair el
recolzament del kraal i del
comitè de pares que junt als
 vostres fills esperem fer de
Isaba'11 un campament per
a recordar.
Jesús i Vicent

A continuació vos proposem la ruta per arribar a Isaba/Izaba:
1. Agafeu la “A-7/E-15” cap a “Castelló/Barcelona”.
2. Agafeu l’eixida 480 per incorporar-vos a “Autovía de Acceso al
Puerto de Sagunto/V-23” en direcció a “Sagunt/Sagunto/A-23/
Teruel”.
3. Agafeu l’eixida “V-23/A-23” a l'esquerra en direcció a “Puerto de
Sagunto/Teruel/AP-7/Castellón”.
4. Agafeu l’eixida “276B” per incorporar-vos a “Cuarto Cinturón de
Zaragoza/Z-40” en direcció a “Madrid/Barcelona”.
5. Continueu a “A-2”.
6. Agafeu l’eixida “317A” per incorporar-vos a “A-68”.
7. Continueu a “AP-68” (Peatge 2,50€).
8. Agafeu l’eixida “17” per incorporar-vos a “AP-15” en direcció a
Pamplona (Peatge 8,40€).
9. Agafeu l’eixida “80A” per incorporar-vos a “A-21”.
10. A 29 km agafeu l’eixida “Lumbier - Navascués” (NA-178).
11. En arribar a Navascués, desvieu-se a la dreta per NA-214 en
direcció Burgui - Isaba.
12. Abans d’arribar a Burgui continueu per la NA-214, durant 700m, per
incorporarvos a NA-137. Despres de 18km, arribareu a Isaba.
13. Creueu Isaba i continueu per NA-1370 en direcció Larra Belagua
(Puerto de Belagua).
14. Agafeu el desviament direcció Anso - Zuriza per la NA-2000.
15. Continueu per la NA-2000 durant 3,3km i trobareu el CAMPAMENT.
Coordenades:
Geogràfiques:
lat.: 42,876391456
long.: -0,87750145
UTM: Huso: 30
X: 673.350,75 m
Y: 4.749.273,67 m

Cap de Campament:
J.A. Furió
Responsables de Castors: (telf.: 669 366 988)
Maria

Ana N.

Neus M.

Inma P.

Fermín

Mestre

Responsables de Llops: (telf.: 676 969 728)
Loles

Amparo

Neus

Carla

Ximo

Responsables d’Exploradors: (telf.: 667 582 316)
Paco

Marta

Maite

Jaume

Responsables de Pioners:
Juan

Dario

Gema

Juanan

Vero
(telf.: 637 886 213)

Responsable de Companys: (telf.: 654 515 616)
Jesús

Mari Carmen Vicent

1.- Respecte i tolerància
2.- Conviure i fomentar l'esperit de l’agrupament escolta.
3.- Coneixement de l’entorn soci - cultural que ens envolta
4.- Conèixer i Respectar la natura
5.- Participació activa i treball en equip
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Alçar-se i aseo personal
Acte comunitari
Desdejuni i esmorzar
Revisió de tendes
Activitats del matí
Bany, dutxa, colada...
Dinar
Activitats de la vesprada
Berenar
Aseo personal i neteja
Acte comunitari
Sopar
Activitats de la nit
A dormir
Silenci

La relació de material que vos oferim a continuació és
orientativa. No és necessari que cada xiquet duga tot
el que vos indiquem.
Roba de muntanya: Camisetes, pantalons llargs, parells
de mitjons llargs de travessa (travessia), jersei fi,
impermeable, xandall, roba d’hivern, botes de
muntanya, espardenyes d’esport i de bany.
Roba interior: Camisetes, slips/braguetes, parells de
mitjons, banyadors i mocadors.
Utensilis d’aseo: Tovallola d’aseo i de bany, borsa
d’aseo, protecció per als mosquits, loció antiparàsita,
protector solar, sabó, raspall i pasta de dents.
Altres utensilis: Sac de dormir, aïllant, motxilla,
llanterna, gorra, cantimplora, plat i coberts.
Recomanacions:
•Abans de fer cap compra fiqueu-vos en contacte amb
algun monitor de la branca. Així vos podrà orientar
envers la roba que és especifica per a cada edat.
•Es recomana, sobre tot en branq ues ma jors
(exploradors, Pioners i Companys) hidratar els peus i
tallar les ungles abans del campament per evitar ferides
i bombolles als peus.

Alimentació:
Transport:

6.000 €
Autobús

1.900 €

Material

1.500 €

Furgoneta

600 €

Gasolina

300 €

Zona d’acampada:

1.000 €

Material pedagògic:

2.000 €

Ferreteria:

200 €

Camiseta campament

250 €
Total:

13.750 €

Desdejunis:
Llet amb cacao, sucs, pa, galetes, mantequilla,
melmelada, fiambre...
Dinars:
Pollastre, ensalades, estofat de ternera, arrossos,
hamburgueses, tomata, creïlles fregides, macarrons,
llomello rebossat, ...
Berenars:
Galetes amb xocolata, llet merenga, orxata i
entrepans
Sopars:
Truites, lluç rebossat, ous fregits, bollit, sopa,
pollastre fregit, magre de porc...

La uniformitat reglamentaria en el campament és la
pròpia del M.S.C. per a totes les unitats:
Carabassa
Groc
Blau
Roig
Verd
Tots els assistents al campament que tinguen dret a rebre
assistència mèdica, de la Seguretat Social, hauràn
d’entregar la targeta sanitària (SIP) original actualitzada
abans de pujar a l'autobús. En cas de dur tractament mèdic,
règim o qualsevol altra circumstància, els preguem que ho
especifiquen a la fitxa mèdica i ho comuniquen al monitor de
la branca.
El dia dels pares serà el diumenge 7 d’Agost, els preguem
que s’abstinguin de visitar-nos abans de tal dia, doncs això
suposa una interrupció de la marxa del campament.
Abans del dia 20 de juliol, per poder ajustar les compres i
ultimar els tràmits burocràtics, haureu de fer-nos arribar:
- Fitxa sanitària.
- Autorització dels pares/tutors.
- Haver abonat la cota de l’any i la del campament en
el compte corrent num. 3082 1062 17 3038154427
(40€ subvenció
- Cota campament: 275 - 40 =
del grup).
No donen als seus fills menjar, llepolies, ni begudes, ja que
això sol causar trastorns en el menjar del campament, i en la
dieta del xiquet. Així com tampoc hauran de dur telèfons,
consoles, reproductors... si se li troba algun tipus de menjar
u objecte li serà requisat.

La vall del Roncal, posseix
contrastos climàtics i paisatgístics.
Al sud ens trobem amb la “Foz de
Burgui” i la “Vega de Burgui”,
envoltada per pinedes. Des de
Roncal fins a Uztárroz la vall
s'encaixa en un barranc, on
predominen la roca, hages i
roures.
Al nord es troba la Vall de Belagua que és l'única vall glacial
existent a Navarra que va ser format fa milers d'anys per una de les
llengües de gel que partien de la glacera de Larra. El seu nom ho
rep del riu Belagua. En la vegetació de Belagua s'entremesclen pins,
avets, hages, quejigos, avellaners, boixos i til·lers.
Ascendint pel Port de Belagua el paisatge dóna pas a la Reserva
Natural de Larra, un altiplà dominat per la Taula dels Tres Reis i els
becs de Anie, Arlas i Lakora. Amb una altitud que oscil·la entre els
1000 i els 2.444m. i una extensió de 2.789 hectàrees, Larra
constitueix un dels massissos Càrstics més impressionants d'Europa.
En el seu paisatge predominen els lapiaces, dolines i avencs com la
de la Pedra de Sant Martín. Aquesta circumstància converteix a
Larra en un lloc privilegiat per a l'espeleologia. El paisatge vegetal
està dominat pel pi negre, rododendros, nabius, ginebres… En les
cotes més baixes abunda la fageda-abetal. Els animals més
característics són l'ós bru, el urogallo, el sarrio, la marmota, l'ermini,
la perdiu nival, la perdiu pardilla, el pico dorsiblanco, el xiulet
negre, l'òbila de Tengmal i el treparriscos.

