
 

Camells... un gran invent!  

Aquest estiu 2014 amb la ruta pel Pirineu Aragonès i País Basc, arribàvem a la 25a ruta 
de Camells, i avui aquí, és un goig immens poder-ho celebrar, no tant sols amb els nois 
i noies actuals, sinó també amb tots vosaltres que heu format part de les diferents 
rutes. Les vàreu viure al seu moment a flor de pell, us van ajudar a créixer com a 
persones, en guardeu un dolç record i ara és una grata  satisfacció veure com encara 
tot aquest món us fa moure i avui ens ha reunit aquí per poder-ho celebrar junts i 
compartir una mateixa cosa, la d'haver anat  a Camells en un període o altre. 
 
Qui ho havia de dir que aquella primera ruta de l'agost del 90, quan vam  pujar al 
Puigmal a Núria i després amb transport públic fins a Barcelona i Tarragona, seria el 
començament d'un camí que aniria deixant moltes petjades. 
 
Naixia un projecte gràcies a la insistència d'una colla d'adolescents que acabaven 
colònies i volien continuar vivint tot aquell món i, ens deien: "Volem continuar! 
inventeu-vos alguna cosa!" Davant aquesta insistent demanda vam donar-hi resposta. 
Ja havíem fet dues experiències anteriors, recordeu els quins vàreu venir a Vilanova i la 
Geltrú, o bé a la ruta que vam fer per l'Alt Berguedà? Això van ser els inicis del que 
seria després la ruta de Camells. 
 
Per tant, al 1990 va ser la primera ruta oficial de Camells. Començava un projecte i no 
hauríem pensat mai que arribaria a ser tant important per a moltes persones i que 
seria una bona activitat per a poder treballar amb adolescents i joves.  
 
El Ramon Serchs al setembre del 2000 va escriure de forma molt poètica què era 
Camells: "Ser Camell és travessar el desert que va de la infantesa a la joventut entre 
dunes d'adolescència i algun oasi d'enamorament. Des dels cims més alts, fins a dins el 
mar, avui un museu, demà una nit de gresca... el país esdevé ruta on el mapa és 
l'amistat que, com el mateix camell, va creixent en tots sentits". 
 
Una part de la introducció del projecte de Camells presentat als Premis d'Educació en 
el Lleure de la Fundació Lluís Carulla, la qual el 18 de març d'enguany atorgava a nivell 
dels Països Catalans, el premi de millor trajectòria al Grup Colònies a Borredà, deia:   
"La ruta de Camells més que unes paraules són uns sentiments. És més que una ruta 
d'estiu. És una gran experiència, on els sentiments, el creixement personal, les 
vivències, les sensacions... marquen i fan créixer a tots aquells que durant 10 dies l'han 
viscut". 



 

 

Rebre aquest reconeixement és motiu d'orgull i satisfacció per a tots els monitors i 
monitores de Camells que ho han estat o ho segueixen sent, però també pel mateix 
Grup de Colònies a Borredà en general. Aquest premi ha estat per nosaltres una 
manera de posar valor a la dedicació, a la responsabilitat assumida i al compromís 
ferm, que ha fet possible aquests 25 anys de camí. 
 
Tal com diu el Marc Corominas en el pròleg del llibret dels 25 anys de Camells, "L'èxit 
d'aquesta continuïtat també rau en els joves que any rere any, amb la seva 
idiosincràsia fan que la ruta sigui única i especial, i en les famílies que cada estiu ens 
dipositen la seva confiança. Som molts els joves (i no tant joves) que hem estat 
afortunats de viure i créixer amb aquesta bonica experiència." 
 
En aquesta celebració tampoc podem oblidar el dolç record del Ramon Serchs, el Pep 
Isanta i el Joan Pey (el gran Pey), segur que allà on siguin també deuen estar-ho 
celebrant. 
 
Per acabar m'agradaria fer-ho amb unes definicions que van dir l'equip de monitors 
d'aquesta ruta: "Camells és somiar i fer somiar despert, és amor, felicitat, és saber 
escoltar paraules encertades en els moments més necessaris. És present viscut 
intensament i futur ple de bons records... Camells és contagiar-se l'emoció 
incontrolable de recordar deu dies d'una ruta i veure que quan la  vivies et senties tant 
plena i feliç com et sents mentre en vius una de nova.  Camells és formar part d'un grup 
amb una filosofia i una identitat pròpia plena de vida, de valors on l'empatia, el 
respecte i aquesta màgia que tot ho pot, fa que aquestes 25 rutes penjades al coll i 
gravades al cor esdevinguin els millors records del passat, la felicitat del present i el 
convenciment d'un futur ple de sentit". 
 
Gràcies monitors i monitores, nois i noies, xofers, famílies, gràcies als que hi sou, i als 
que hi heu estat, i heu fet possible que Camells sigui un dels més grans invents i que 
per molts anys continuï molt viu encara. 
 
Un convido a brindar per aquests 25 anys de Camells. Visca Camells!   Gràcies. 

 
Berga, 20 de setembre  de 2014  
Celebració del 25è aniversari de Camells 


