“La Tejería” - JASA 2017 - (Aragó)

Agrupament Escolta Alezeya

JASA
Aquest any el campament es realitzarà a Osca al municipi de Jasa.
Eixida: Nit del dilluns 31 de juliol a l’1 d’agost, des del local a
les 01:00 h de la nit.
Tornada: Dissabte 12 d’Agost. Arribada al Local a les 19:00h de
la vesprada

Jasa es un municipi de la comarca de la Jacetaina , en la provincià de
Osca, Aragó
Cobreix una superfície de 8,9 Km2. Situat en la vall del riu Osia a una
altitud de 944 m, al nord de la provincià de Osca. Prop es troben els pobles de Ansó, Aragües del Puerto i Hecho.
És un poble xicotet amb uns 111 habitants, molt bonic al igual que els
pobles del voltant. Part del seu terme forma part del Parc Natural del
Valls Occidentals.
Disposem de Consultori mèdic i servei d’Urgències 24H al municipi de
Hecho, a 16km de la zona d’acampada i estem adscrits a l’hospital de
Jaca, a 45 km de distància.

Salutació del cap de grup
Un any més ha arribat el moment de preparar les motxilles per
anar-se’n de campament.
Aquest any el lloc elegit per passar uns dies d’agost inoblidables és
Jasa, situat a la província de Osca, on gaudirem d’aquest meravellós
paratge que ens regala la natura als Pirineus Aragonesos.
També aprofitar aquestes línies per a comunicar-vos que aquest
any estem d’aniversari, el nostre agrupament fa 30 anys. Serà al
campament on començarem a gaudir de la celebració del nostre
recorregut per l’escoltisme, on passarem uns dies inoblidables.
Per acabar, cal agrair el recolzament del Kraal de scouters i del
nostre Comitè de pares, ja que fan una gran tasca durant tota la
ronda solar per a que aquest agrupament puga continuar endavant
complint anys. Esperem que junt als vostres fills i filles, els scouters
i el comitè de pares fem de Jasa’17 un campament per a recordar.
Moltes gràcies a tots i totes per fer possible que l’A. E. Alezeya puga
complir 30 anys!
Salutacions de Inma Pobo,
cap de l’A. E. Alezeya.

Direcció del Campament

1.
2.
3.
5.
6.

Agafar E-15/A-7/AP-7 des de CV-32
Incorporar-se a V-23 i continuar per A-23 durant 270 Km
Incorporar-se a Z-40
Mantindre’s a l’esquerra per continuar per A-23.
Continua per la N-330a fins la rotonda i incorporar se a A-23 en
direcció A-23/Jaca
7. En Jaca continuar N-240 direcció Puente la reina de Jaca
8. En Puente la reina continuar cap a la dreta per A-176
9. Seguir fins al encreuament direcció Jasa
10. Una volta al Jasa creuar el poble direcció Aisa, trobareu cartells
fins al campament.
Coordenades geogràfiques:
● lat.: 42.696301 N
● long.: -0.654240 W

Equip de Responsables
Cap de campament:

Inma Pobo
Responsables de Llops: (tlf. 649 08 31 01)

Ana Belén, Inma , Jose, Ana P.,
Nuria , Xavi, Carla
Responsables d’Exploradors: (tlf. 633 02 92 71)

Miguel, Diego, Juan G., Clara , Víctor , Gema
Responsables de Pioners: (tlf. 677 86 48 32)

Nadia, Jaume
Responsables de Companys: (tlf. 685 95 96 50)

Jorge

Objetius del Campament:
Respecte i tolerància
Coneixement de l’entorn soci - cultural que ens envolta
Conèixer i Respectar la natura
Participació activa i treball en equip
Al igual que els últims anys, a demés dels objectius que sempre
ens marquem , pretenem accentuar-ne un molt important i
per estrany que sone a voltes difícil d’aconseguir: SER SCOUT.
Aquest objectiu no és altre que ensenyar o recordar als nostres
xiquets que significa pertànyer al moviment escolta i intentar
recuperar l’essència d’aquest mon que Baden Powell ens va
oferir.
8:30h--- Alçar-se i aseo personal
9:00h--- Acte comunitari
9:30h--- Desdejuni i esmorzar
10:30h--- Revisió de tendes
10:45h--- Activitats del matí
13:30h--- Bany, dutxa, colada...
14:30h--- Dinar
17:00h--- Activitats de la vesprada
18:00h--- Berenar
20:30h--- Aseo personal i neteja
21:00h--- Acte comunitari
21:30h--- Sopar
22:30h--- Activitats de la nit
23:30h--- A dormir
0:00h--- Silenci

Equipament Personal:
La relació de material que vos oferim a continuació és
orientativa. No és necessari que cada xiquet/a 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, sobretot en branques majors (Exploradors,
Pioners i Companys) hidratar els peus i tallar les ungles
abans del campament per evitar ferides i bombolles als
peus.

Pressupost del Campament
1.- Lloc i cerca de campaments
1.1.Cànon lloc de campament
2.- Menjar i transport
2.1.Menjar
2.2.Autobus
2.3.Furgoneta
2.4.Camió
2.5.Combustible i gas butà
3.- Intendència i material
3.1.Material per a activitats / branques
3.2.Material de neteja i drogueria
3.3.Farmaciola
3.4.Material d’Intendència i ferramenta
4.- Altres
TOTAL DESPESES

4.700,00 €
4.700,00 €
10.550,76 €
5.000,00 €
2.530,00 €
1.420,76 €
900,00 €
700,00 €
1.700,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00 €
500,00 €
750,00 €
17.700,76 €

Per gaudir del campament d’estiu, l’agrupament inverteix una xifra al voltant de 3000€

Menus del Campament:

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...

Notes d’Interés
La uniformitat reglamentària en el campament és la pròpia del M.S.C. per a
totes les unitats:
Castors: Carabassa
Llops: Groc
Exploradors: Blau
Pioners: Roig
Companys: Verd

Tots els assistents al campament que tinguen dret a rebre assistència
mèdica, de la Seguretat Social, hauran 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 6 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/mares/tutors.
- Autorització per poder transportar amb vehicle privat.
- Haver abonat la quota de l’any i la del campament en el compte
corrent num. ES95 3159 0027 4424 4223 0914 (caixa popular)
- Quota campament: 240 €, si s’ha fet la reserva abans del 17 de
Juny 185€.
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.
Com sempre volem donar molta importància a aquest punt ja que anem
a la natura per disfrutar d’aquesta i creguem que és un bon moment
per a que els xiquets es despeguen sobretot del mòbil o smartphone ,
per això preguem que no duguen mòbil, en el cas de que els monitors
en trobarem algun seria requisat fins arribar a Massamagrell.

Lara Bodí

