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Adolescència
f Període de la vida que segueix la infància i precedeix l'edat adulta.
Grup
m Conjunt de persones o coses formant com una unitat dins un conjunt més nombrós o
complicat, pel fet d'estar més juntes, més íntimament unides, tenir certes semblances, una
característica comuna.
Amic
adj i m i f Unit per l'amistat amb algú, que sent amistat envers algú.
Ruta
f Camí que hom recorre en un viatge, una excursió, etc., itinerari.
País
m Territori d’una nació, d’un poble.
Gaudir
v intr Sentir un viu plaer, especialment per la possessió d’una cosa, per la consecució d’una
cosa desitjada.
Aprendre
v tr Adquirir la coneixença, la pràctica (d'alguna cosa) amb l'estudi, l'atenció.
Créixer
v intr Augmentar gradualment en virtut de la força vital.
Camell
1 m Mamífer artiodàctil del gènere Camelus, de la família dels camèlids, de dimensions grans
i cos robust, amb potes llargues i primes i coll llarg, fort i flexible, que té al dors un o dos geps.
2 m Adolescent que, amb un grup d’amics, fa ruta pel seu país gaudint, aprenent i creixent
com a persona.
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“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 vinscut”.
Aquestes paraules formen 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 de 2014 atorgava el
premi de millor trajectòria al Grup Colònies a Borredà.
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 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.
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 que hem estat afortunats de viure i créixer amb
aquesta bonica experiència.
En aquest llibret trobareu la història d’aquests 25 anys, visions personals escrites amb
senzillesa i sinceritat, que ens faran reviure de nou moltes emocions i vivències significatives.
Al final, un recull de dades amb informació de les rutes ens mostra l’evolució dels Camells des
de la seva primera petjada, l’estiu de 1990.
Gràcies a tots els Camells que ho heu fet possible i des d'aquestes sinceres línies, un especial
agraïment a la Queralt Cortina, que des dels seus inicis, ha estat al peu del canó mantenint
viva l'essència de Camells i ha vetllat per transmetre-la al llarg d'aquestes 25 rutes.
Per molts anys, Camells!

Marc Corominas Armengou
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HISTÒRIA
El Grup Colònies a Borredà va iniciar el seu camí el 1976. Fins al 1990, molts nois i noies
anaven de colònies, però només fins als 14 anys. Calia “inventar” alguna cosa que donés
resposta a la demanda dels qui volien seguir vivint en el món verd i blanc del fulard. Va ser
aleshores quan naixia Camells, donant l’oportunitat de continuar fins als 18 anys, però no
fent unes colònies com ja havien fet fins aleshores, sinó anant de ruta pel nostre país
utilitzant diferents albergs i cases de colònies.
Camells, per tant, mereix un capítol a part. Malgrat ser la continuació de les colònies, Camells
sempre ha tingut un tracte diferenciat, possiblement per la importància que ha tingut ja des
del principi.

L’inici de Camells (1990-1994)
Les colònies que es feien a Borredà havien anat creixent, i es plantejava la necessitat de
donar una alternativa a aquells joves que, amb recança (recordem les ploraneres de l'últim
Bona nit a les tandes de grans), havien de deixar d’anar a colònies. Hi havia tres precedents:
les rutes de camells fetes pel pare Jordi amb alguns futurs monitors a finals dels 70; l'excursió
d'uns dies a Vilanova i la Geltrú, l'estiu del 84, amb una vintena d'excolonials, i una petita
ruta-acampada per l'alt Berguedà, entre Gósol, el Cadí, el Pedraforca i la Vall de Gresolet.
La fornada de l'any 1989 havia acabat amb més de vint nois i noies que es demanaven: ...i ara
què? La tardor ens portà a Gerri de la Sal, on férem relació amb altres joves que estaven en la
mateixa situació, dins dels diferents grups del Bisbat. A partir d’aquí en sortiria un diumenge a
la neu i una gegantina comparsa de bufons al Carnestoltes berguedà. El que serien els
Camells ja era al forn i s’anava gestant mica en mica.
El repte, però, era a l'estiu. Aprofitant els albergs juvenils i variant els mitjans de transport
públic (RENFE, ATSA), es va muntar una ruta mar i muntanya que definia el nostre estimat
projecte Camells.
D'aquesta manera, l'agost del 90 vam fer la ruta de Núria amb el Puigmal; descobríem
Barcelona, on féiem fins i tot un joc de pistes pel metro i acabàvem a les platges de la Costa
Daurada, a l'alberg de Tarragona. L'experiència no podia ser més positiva. La Queralt Cortina
era la cap de la ruta i el Ramon Montes, el Ramon Serchs, l'Àngel Guiu, el Martí Montes i la
Montse Barcons formaven l’equip de monitors.
L'any 91, amb un grup molt nombrós que omplia un autocar sencer, vam decidir anar a la
Catalunya Nord, malgrat el problema del menjar francès que no acabava d’agradar a ningú.
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Per la part de mar, estrenant l'alberg Cerverí de Girona, visitàvem la Costa Brava. S’hi afegeix
el Jaume Guiu
L'estiu olímpic el dedicàrem a la Vall d'Aran, Sant Maurici, Agulles d’Amitges, Colomers i la
Vall de Boí des de l'alberg de Salardú. Baixàrem a Lleida per conèixer la Terra Ferma, i
acabàrem en bicicleta i vaixell pel Delta de l'Ebre, on se'ns cruspien els mosquits. Com ja
havia fet l'any anterior, el Ramon Serchs feia de cap de ruta i, comptant amb els mateixos
monitors, s'hi afegiren la Betlem Tor i la Marta Cervera.
La quarta ruta al 1993, repetia la primera, canviant només l'estada de Tarragona per Altafulla.
Va ploure a bóts i a barrals i, l’última nit, en lloc de revetlla, vam veure contenidors navegant
per Salou i vam acabar traient aigua del terrat inundat de l’alberg. S’hi afegeix l’Elisa Gorgas.
A l'agost del 1994 vam prendre com objectiu les valls d'Andorra i ens vam instal·lar a Canillo,
a la casa d'AINA (on reptiríem una i altra vegada), per acabar en platges gironines. Teníem
monitora nova: l'Anna Tort.

El projecte pren força (1995-1998)
Els 20 anys de Colònies a Borredà i la sisena ruta van portar els Camells a la Vall d'Aran i a
l'alberg de Coma-ruga. Era el 1995. La incorporació de monitors joves, alguns d'ells Camells
només dos o tres anys enrere (Queralt Gonfaus, Marc Zaballa, Agustí Sensada, Ramon
Pagerols, Juli Gendrau, Jaume Vegas, Mariona Linares i Xènia Botella), hi donaren una vitalitat
especial. Excursions a Sant Maurici i Colomers, oci a Portaventura.
El 96 va ser el torn de Núria, Barcelona i Empúries on férem una inoblidable revetlla en una
cala allunyada. S’incorpora a l’equip de monitors el Pere Cases. L’any següent vam anar a la
casa andorrana d’AINA i a l’alberg de Girona. Debutaven com a monitors el Xavi Torrabadella,
el Dani Massana i el Josep M. Vilaseca, més conegut com a Pemi. Vam visitar Palamós, Platja
d’Aro passant abans per la Catalunya Nord, fent una mica més de cultura del nostre país.
El 98 es repeteix a Núria i Barcelona i s’acaba la ruta a Cubelles, a la casa Mas d’en Pedro.
S’incorporaren a l’equip la Gemma Pagerols. Visitàvem les festes de Gràcia, la Sagrada Família
i les caves Codorniu, entre altres.
En aquells temps, amb la música del Bona nit, d’Els Pets, els Camells cantaven:
Puc sentir, les belles rialles d’aquells meus amics,
jugant i fent gresca, sense odis ni enveges
i el silenci sota els estels tan petits.
Borredà, ha quedat enrera però puc continuar,
d’alguna manera, tot el què sentia
però ara gaudint de la muntanya i el mar.
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No vull créixer, no vull fer-me gran,
no sé si sabré tirar endavant,
lluny d’aquesta màgia, costa imaginar-me
com seré, jo mateix d’aquí un quants anys.
Els Camells, més que una paraula són uns sentiments,
alguns no ens entenen, alguns no ens comprenen
però som un xics més feliços que tots ells.
No vull créixer, no vull fer-me gran...

D’aniversari a aniversari (1999-2004)
Això de celebrar aniversaris ens agrada. Val a dir que aprofitem qualsevol excusa per fer-ne
una festa. El 1999 i el 2004, Camells va celebrar els 10 i els 15 anys d’existència,
respectivament, sense comptar amb les temptatives anteriors, que ja s’han detallat.
Com a celebració del 10è aniversari, després de passar per la Vall d’Aran, els Camells sortíem
de la nostra terra i arribàvem per primera vegada al País Basc, al poblet de Berriz. Molts
encara recorden els cuinats de les dues senyores de la casa on ens allotjàvem. Amb una
samarreta dibuixada per l’Enric Barrios, especial per a l’ocasió, recorríem tot el que el temps i
l’ATSA ens permeté. El Pere Casas agafà el relleu com a cap de ruta i la Mireia Besora entrà a
l’equip de monitors.
Els anys 2000 i 2001 es repeteixen llocs com Andorra, Girona, Núria, Barcelona i s’arribava
també a Pontons, al Penedès. El Xavi Torrabadella debutava com a cap a la ruta del 2000 i
també s’hi incorporaren aquells anys la Mireia Torrentallé, l’Aleix Canudas, el Pere Gendrau i
la Betlem Tor, que no caminava amb els camells des de 1992.
Els anys 2002, 2003 es van fer rutes noves i es va anar a llocs com Vilaller (Alta Ribagorça),
Corçà (Baix Empordà), Alforja (Baix Camp) i altra vegada Canillo (Andorra). Entraren a l’equip
la Neus Comellas, el Jordi Torrabadella, el Ferran Pujols, el Ramon Canal i l’Anna Armengou.
Eren anys de canvis i d’augment quantitatiu i qualitatiu de les rutes.
Molt pocs dies després dels Camells del 2002, al setembre, el Ramon M. Serchs moria a
Balsareny. Un dels màxims impulsors de Camells ens deixava massa aviat.
L’agost del 2004 celebràvem els 15 anys de Camells i la ruta tornava a arribar fins al País Basc,
concretament a Sarria. Vam visitar el Parlament a Vitòria, vam sortir de festa a la Semana
Grande de Bilbao i vam entendre ben poca cosa de l’art exposat al Museu Gughenheim. L’èxit
quantitatiu de la ruta, aquests últims anys, era tan gran que es feia difícil poder encabir-hi
tothom. L’autocar del Jaume havia quedat petit.

7

Camells, 25 anys

En aquelles rutes, apareixien a Camells Els colors de l’arc.
Quan l’amistat té el color adolescent, arriba el moment de Camells.
Quan el futur sembla una negra nit, recordo el que aprenc aquí.
Quan és el rosa que desvetlla l’amor, deixo viure el meu sentiment.
Els colors de l’arc es fonen tots ells
són tots els colors de Camells.
Quan el vermell fa barres sobre el groc, vull ben lliure el meu país.
Quan és el blau que brilla en el cel, enyoro la llibertat.
Si vull la Pau blanca per a tot el món, deixo que volin els coloms.
Els colors de l’arc es fonen tots ells
són tots els colors de Camells.
Color de terra pujo muntanya amunt per baixar als bells colors del mar.
Verd i vermell, dos colors de Patum; són la meva identitat.
La meva infància és d’un verd de fulard, fulard que conservo al meu coll.
Els colors de l’arc es fonen tots ells
són tots els colors de Camells.
Música: Blowin’ in the wind

Com creix tot plegat (2005-2009)
La ruta del 2005 passà per Planoles (Ripollès) i Pontós (Alt Empordà), també amb l’autocar
ben ple. Recordem amb un somriure la casa de Planoles, on ens van acollir molt bé; vam patir
la tramuntana a l’Empordà, i el sol no ens va acompanyar gaires dies. La Meritxell Comellas i
l’Anna Freixa s’incorporaren a l’equip de monitors.
El 2006 és el dels 2 autocars. Amb un sol autocar es deixava molta gent sense Camells i es va
fer el pas, no sense temors, de créixer en nombre. A l’equip de monitors també hi entrava
gent nova: el Martí Molina i el Jordi Casas. La ruta retornava per cinquena vegada a la casa
d’AINA, a Andorra. A Canillo sempre ens hem sentit molt ben tractats. Per alguna cosa
repetim. També es va fer estada a Sant Feliu de Buixalleu, al costat de Breda o la televisiva
Ventdelplà, si voleu.
El so de Els Ferrer i altres músics també va arribar a les revetlles de l’últim dia de Camells: des
del 2001 a Pontons i, ininterrompudament fins al 2009. Sempre han estat escoltats
atentament pel Gepi, la mascota de peluix que ens acompanya des del 1994. I un altre que
sembla que sempre hagi vingut amb nosaltres: el Jaume Vallribera. Què dir del Jaume? El
millor xofer del món voltant rotondes i portant el bar el dia de la revetlla. Des del 1995 ens ha
acompanyat al volant en totes les rutes fins a la seva jubilació, el 2010. Una persona pacient,
alegre, entranyable..., que ha esdevingut un monitor més.
Els xofers de l’ATSA (Alsina Graells o ALSA) que al llarg dels anys ens han acompanyat han
estat el Francesc Serralta i el Fermí Tubau els primers anys i, a partir del 2006, els
8
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acompanyants del Jaume han estat el Xavi Serra, el Fermí Tubau - altra vegada - i el Toni
Salvador.
El 2007 es produeixen canvis a l’equip de monitors. La Queralt Cortina agafava el relleu del
Xavi Torrabadella com a cap i s’incorporaren a l’equip la Laura Selva, l’Ignasi Ballús, el Josep
Padullés (Padu) l’Anna E. Puig i l’Ignasi Serra. De xofer s’hi incorpora el Fermí Tubau,
juntament amb el Jaume. Núria i el Puigmal tornaven a ser escenari de la ruta, així com
Barcelona, però aquesta vegada canviant d’alberg. Ens vam allotjar a l’Alberg Pere Tarrés,
molt més cèntric que l’Alberg Mare de Déu de Montserrat (de Vallcarca) d’altres ocasions.
Amenitzàrem un dels balls de carrer de la Festa Major de Sants i vam sortir per TVBarcelona.
Una vegada més podíem veure com avancen les obres de la Sagrada Família, amb el nostre
guia berguedà Carles Farràs que, cada vegada que els Camells hi hem anat, ens ha fet una
interessant visita guiada pel recinte. Els Camells arribàvem a les terres de l’Ebre, a la casa de
Rasquera, i visitàvem els diferents indrets de la Ribera d’Ebre.
El 2008 els Camells vam visitar la Garrotxa, des de la casa de la Vall d’en Bas i l’Alt Empordà,
des de Capmany. S’incorporaven a l’equip de monitors el Quirze Vilella, l’Eva Corominas, la
Laura Salada i l’Anna Fernàndez. Amb l’objectiu d’anar descobrint el país, els Camells
arribàvem a zones desconegudes fins ara, com la Garrotxa, una part d’Osona o el Parc de
l’Albera. I una altra visita a la Catalunya Nord, sempre interessant.
I arriba un altre aniversari: el vintè. Per celebrar-ho, com el 1999 i el 2004, arribàvem al País
Basc. La casa escollida era a Orduña, entre Bilbao i Vitòria. Els dies anteriors, els Camells
havien descobert el Pallars Sobirà, des de Rialp. Mai abans no hi havia hagut tants nois i
tantes noies a la ruta. 104 persones, comptant monitors i conductors, es movien durant 10
dies a l’agost pel Pallars Sobirà i el País Basc. Aquest any també hi havia noves incorporacions
a l’equip de monitors amb el Martí Torrents, la Berta Francàs i el Sergi Selva. Com a conductor
s’incorporava, juntament amb el Jaume, el Toni Salvador. Amb la samarreta que la Rut Vilella
ens havia dissenyat en motiu del 20è aniversari, tornem a visitar les capitals basques, altres
llocs interessants de la costa Cantàbrica i indrets com Gernika-Lumo (ciutat agermanada amb
Berga).
Les cançons també parlaven del 20è aniversari:
Calia donar resposta a tots aquells que es feien grans,
Borredà se’ls acabava, tots volien continuar,
fer colònies demanaven, aquell món era important,
es va pensar una proposta i Camells es va inventar.
Ja fa 20 anys que tot va començar
i al País Basc, tots ho anirem a celebrar.
Camells petjades sempre han deixat
i a tothom sempre bons records l’hi ha quedat.
Per indrets ben diferents, la ruta ha anat avançant,
per molts cims hem caminat, també ens hem banyat al mar,
fent visites i cultura un estil s’ha anat marcant,
i amb el verd fulard al coll tots hem viscut de veritat. Ja fa 20 anys...
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A Camells molts de nosaltres hi hem continuat creixent,
cada ruta els uns i altres tots hem gaudit de valent.
Camells és una gran cosa que ha marcat a molt jovent,
és molt més del que es suposa perquè és un gran sentiment. Ja fa 20 anys...
Música: Maite Zaitut

Seguim avançant (2010 – 2014)... i ja són 25 anys
En aquest període podem afirmar que la ruta es consolida a nivell de participació, i es baten
rècords d’assistència: la mitjana de nois i noies que participen a les rutes entre els anys 2010 i
2014 és de 92 joves, i els equips de monitors i monitres els formen una mitjana de 13
persones.
Durant la ruta del 2010 tornem per sisena vegada a la casa d’Aina a Canillo (Andorra), on el
tracte ja ens és molt familiar. Instal·lant-nos després a Bellcaire d’Empordà, els Camells
visitem les terres de l’Empordà i Girona. S’estrenen com a monitors de Camells la Sílvia
Crusafon i l’Hug Tuyet. És en aquesta ruta en la que el Jaume Vallribera es jubila i ens
acompanya per darrera vegada com a conductor, fent parella amb l’Ivan Sánchez. Els
següents anys, al Jaume el substitueix el Xavi Serra, i a partir d’aquí són l’Ivan i el Xavi els dos
conductors que ens han acompanyat les darreres rutes agafant el relleu del Jaume i
participant de forma activa en la majoria d’activitats de la ruta, més enllà del simple fet de
portar-nos pels diferents indrets de la nostra estimada terra catalana.
És a la ruta del 2011 que tornem a Núria per setena vegada i el Puigmal ens espera, però
aquesta vegada instal·lats a baix a Queralbs, i on fem també la Vall del Fresser. Durant
aquesta ruta, i renovant bona part de la composició dels equips dels darrers anys, s’afegeixen
la Cèlia Miró, l’Anna Burniol, el Marc Morales, el Jordi Pont i l’Omar Pradell. Serà també en
aquesta ruta que es fitxarà de nou a la Mariona Linares, que ja havia estat monitora de
Camells a finals dels anys noranta i a primers dels dos mil.
El 2012 la ruta té la particularitat que la part de muntanya es fa per primera vegada al
Solsonès, caminant pel Port del Compte i la serra de Busa amb la seva característica presó
natural i abrupte. Tractant-se d’una comarca a tocar del Berguedà, fa que ens sentim molt a
prop de casa, inclús a l’horitzó podem veure el nostre Cim d’Estela; però al mateix temps
descobrim la bellesa d’una terra tan propera com desconeguda fins aquell moment. És en
aquesta ruta que tornem a visitra la Catalunya Nord i arribem fins a Perpinyà. Formant part
de l’equip s’hi afegeixen la Judit Boixader i el Marc Marginet. Durant aquesta ruta s’estrena
una samarreta dissenyada per l’Anna E. Puig, l’Eva Corominas i la Silvia Crusafon.
També descobrim nous paratges l’any 2013 quan, per primera vegada, la ruta fa estada a Sant
Iscle de Vallalta per poder visitar el Maresme i després tornar a Barcelona i fer allí una de les
activitats que l’èxit el té assegurat: el joc de pistes pel metro. En aquesta ruta també passem
del Parc Nacional de Sant Maurici i Aigüestortes al Parc Natural del Montnegre. En aquesta
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ruta s’estrenen el Marc Corominas, la Marta de Haro i el Marc Olònia. Aquest mateix any,
fent duo amb la Queralt Cortina, s’incorpora com a cap de ruta l’Hug Tuyet.
Any 2014, arriba la 25ena ruta. Per primer cop, celebrem l’aniversari començant a l’Aragó, on
vam gaudir d’unes magnífiques vistes dels Pirineus Aragonesos, des dels Ibones Azules i el de
Sabocos, lluint la samarreta dissenyada per Enric Barrios. Instal·lats al Pueyo de Jaca, vam
viure una de les celebracions més emotives de Camells, parlant sobre el seu significat,
recordant la seva història i el reconeixement del premi. L’Ivan i el Xavi, els conductors de la
ruta, ens dirigeixen cap al País Basc. Allà visitem les capitals basques i la ciutat agermanada
amb Berga, Gernika-Lumo, i altres indrets de la costa Cantàbrica. Aquest any també hi havia
noves incorporacions a l’equip de monitors amb l’Ivan Otaola i la Queralt Alsina.
Si ens feia una certa por, a nosaltres monitors, el que podia suposar l'aventura d'endur-se'n
aquest "bestiar" pel món, val a dir que ha calgut callar i reconèixer els valors que porten
aquests adolescents. Hem sortit de més d’un lloc orgullosos de ser els seus monitors. Les
relacions que s'han establert han propiciat bones amistats i grups. Encara que alguns
rondinen quan han de caminar gaire, encara que museus, castells i catedrals no són el seu
fort, encara que alguna nit confessen tota la seva vida entre lliteres... fent Camells hem
crescut, i crescut en tots sentits. I a més, hem descobert el nostre país.
A hores d'ara, fóra injust oblidar que si Camells és un fruit de colònies, la gran majoria dels
actuals monitors de l’entitat són fruit, entre altres coses, de Camells. I aquí poseu-hi el nom
que vulgueu, que la llista és molt llarga. Camells ha estat i serà una pedrera inesgotable de
bons monitors.
Les rutes passen, però els records perduren. I les petjades dels camells van deixant empremta
en els deserts de la vida. D’aquesta manera, es va escrivint la història d’uns sentiments.
Una noia de ruta del 20è aniversari, ho definia així:
Records i sensacions del dia abans d’iniciar cada ruta, nervis, una mica de por de començar
una ruta nova, però també aquelles ganes boges de marxar i tornar a reviure deu dies màgics.
Durant aquests deu dies he caminat molt, he pujat muntanyes fins que he caigut esgotada, i,
si he de dir la veritat, hi ha hagut moments en què m’he quedat sense forces. Però també he
conegut la satisfacció d’arribar tots junts a dalt d’un cim, després de tot l’esforç, i val molt la
pena. Perquè de sentiments en puc expressar molts i no tots són bons: els moments de ràbia
quan un monitor em renya, les discussions entre nosaltres o les estones que sento que no
dono el màxim de mi. Tot això també forma part de camells i fa que siguin tan especials.
Perquè els camells son una mica com la vida: no tot és perfecte, però de tot se’n pot aprendre
i aquí hi vius intensament i de veritat. (Núria Ferrer – 15 anys).
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VISIONS PERSONALS
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.
Ramon M. Serchs (setembre de 2000) – Monitor i cap de Camells durant els anys 1990 al 2002

Camells és un lloc molt difícil de descriure. És un lloc per a la gent que ja ha acabat la seva
etapa a Colònies a Borredà i per començar-ne una altra. M’imagino que no sóc l’únic a qui li
és difícil descriure Camells en paraules. En el meu cas, ha estat la meva primera ruta i tot
celebrant l’aniversari dels 25 anys.
La sortida des de la Rasa dels Molins la recordo amb molts nervis, m’era complicat el fet
d’imaginar com tanta gent i tant diferent podrien conviure deu dies junts. Només veure el
nois de 18 anys, amb més pèl que el Gegant Negre de la Patum, em feia por o potser millor
dit, respecte.
Però carai. Només perdre de vista els meus pares a la Rasa dels Molins, la cosa ja va canviar.
Moltes cares conegudes, molta gent saludant-te, alguns monitors i monitores de colònies... I
aquell respecte va anar canviant cap a una necessitat de començar a fer coses, a conèixer-nos
tots, de passar la primera i perillosa nit. I així van ser tots els dies. Una successió d’adrenalina,
de saber coses, de mirar de ser a tot arreu i no perdre’m res.
Han estat 10 dies tant, tant intensos, tan plens d’activitats, d’amistats, d’abraçades, plors,
somriures, rialles, jocs, sentiments, i amistats i més plors, i rialles,...
Els millors 10 dies seguits de la meva vida. I gràcies a Camells, a cada un dels Camells, a
cadascun d’aquest centenar llarg de joves que fa d’una excursió una experiència meravellosa,
irrepetible. Gràcies!
Roger Calsina Fígols – Noi de Camells durant l’any 2014

I si, és estrany, però quan et pregunten què és per tu Camells, poca gent sap contestar. Per
què? Doncs perquè Camells són històries, moments i emocions inexplicables.
Camells són deu dies màgics, els deu dies més esperats de l'estiu per tots nosaltres gràcies a
l'equip de monitors, els conductors dels autocars, etc.. que fan que aquests dies siguin tan
especials!
12

Camells, 25 anys

Quan se t’encén la bombeta i te n’adones que aquell món s’està a punt d’acabar, intentes
fotografiar tot allò que vius, gravar tot allò que sents i escriure tot el que és possible, per tal
que uns anys més tard, puguis recordar tots aquells agosts que van canviar la teva
adolescència.
I saps què? coneixes a persones però a la vegada no les coneixes. Al llarg de l'any mai trobes
l'ocasió per parlar amb aquelles que tenen algun punt en comú amb tu. Busques i busques
però mai trobes aquell moment.
Arriba l’agost, entremig de tots aquells nois i noies, monitors i monitores, jocs, muntanyes,
platges i emocions, i trobes l'ocasió perfecte per fer noves amistats i conèixer a persones
amb un fons igual que el teu. Persones que t'acceptaran amb les teves virtuts i els teu
defectes, i sobretot, t’ajudaran a créixer com a persona!
No ho sembla, però a Camells un mateix es fa gran. I us preguntareu gran físicament? Doncs
no, un mateix es fa molt gran com a persona, aprèn uns valors que a fora d’aquest món
costarien d’aprendre.
Marta Gonfaus Sitjes – Noia de Camells durant els anys 2013 i 2014

No pots saber el que és Camells fins que no ho vius. Camells no és sols un grup de persones
disposades a passar-s’ho bé, és com una gran família.
Anar a camells és més que passar 10 dies viatjant per Catalunya i els voltants amb un grup de
persones amb un fulard penjat al coll; és com viure a dins d’un somni. La màgia que envolta
aquest món i a tota la gent que en forma part, fa que Camells sigui un lloc únic i especial on el
temps passa volant. I és que l’ambient que es respira i el caliu que hi ha amb tots els
companys i monitors, ens ajuda a mostrar-nos tal i com som sense haver-nos d’amagar per
por al què pensaran els altres de nosaltres. A Camells tothom és acceptat per la seva forma
de ser, i gràcies a això, any rere any hem pogut créixer, millorar com a persones i fer noves
amistats que sabem que duraran per sempre, ja que ens uneixen tots els records i les
emocions viscudes durant les rutes.
I el que potser més em sorprèn i fa que Camells sigui tan especial és aquesta senzillesa amb la
que es viuen totes les coses; aquesta capacitat que ens permet gaudir de les coses petites
com si fossin les més grans del món.
Malgrat tot, per molt que no ho vulguem o ens costi acceptar-ho, el pas per Camells no pot
ser etern, però els milers de bons records que ens deixa a tots als nostres cors, són i seran per
sempre.
Maria Corominas Casals – Noia de Camells durant els anys 2012 al 2014
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Quan em proposo a descriure el concepte Camells se’m fa un nus a la gola, és un sentiment
tan profund que costa molt expressar-lo a l’exterior. És un lloc que m’ha ajudat a créixer com
a persona i a madurar ja que fas grans amistats amb qui hi comparteixes moments
inoblidables. Tots som iguals i un dels fets més bonics, és la complicitat que es crea dins de la
ruta; tots ens ajudem uns als altres i es creen uns valors que la societat actual hauria de
prendre’n exemple. A més a més, és molt gratificant veure que tot i tenir 18 anys continues
fent les activitats de quan erets petit i les gaudeixes com si encara fossis un nen de primera
tanda.
Moltes vegades el tòpic literari "carpe diem" no sabem com l’hem d’interpretar, però tot
canvia quan vius la il·lusió de Camells. Tots els sentiments i emocions que es viuen durant els
deu dies de ruta fa que estiguem esperant aquest moment durant la resta de l’any. És com un
parèntesis i una desconnexió total de la rutina que portem.
Una de les millors sensacions que he viscut, és la nit abans de començar la ruta. Quan el cel ja
és negre nit, jo encara estic despert esperant impacient aquell moment, el moment de
despertar-te, obrir el calaix i nuar-te el fulard al coll.
Són molts els records que em vénen a la ment quan hi penso: el d'escoltar a quin grup
pertanys; els nervis abans de començar el festival de la cançó; els últims bona nits, entre
molts d'altres. Són moments que mai oblidaré.
M’agradaria acabar agraint a tots aquells que han fet possible que aquesta ruta hagi arribat a
complir vint-i-cinc anys, i ho faig convençut que de ben segur en celebrarem molts més i
continuarem transmeten l’ADN Camells generació rere generació.
Joan Serarols Ferrer – Noi de Camells durant els anys 2011 al 2014

Camells. Per molts, una simple paraula; per nosaltres, tot un món. I és que Camells és això, un
petit món on cadascú de nosaltres s’hi ha fet un xic més gran, on tots hem après a viure d’una
manera diferent, on hem gaudit de cada petit detall encara que fos insignificant.
Camells són quatre anys. Cada persona decideix com aprofitar aquest temps. Uns decideixen
començar sent uns simples espectadors, altres són des del primer segon els principals
protagonistes de la seva petita historia, però el que tots tenim clar és que hem d’acabar sent
el director de la nostra obra, perquè arribes en un punt on te n’adones que, o comences a
actuar, o ja serà massa tard. I és a partir d’aquest moment en què realment comences a
conèixer el què és Camells.
De cop, però, veus que ja has arribat al final i una part de tu continua en l’aventura. Cada
vegada que algú et recorda qualsevol anècdota d’aquells quatre estius, somrius de felicitat i
és com tornar a ser allà. Allà amb tots els camells i camelles, sigui on sigui, però amb tots ells,
perquè Camells no és res sense totes les persones que ho fan possible.
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Així que ara només ens queda recordar amb la màxima intensitat possible tots aquells records
que ens vénen a la memòria quan el fulard torna a ser, nuat, al nostre coll.
Júlia Altarriba Paracolls – Noia de Camells durant els anys 2010 al 2013

Camells... Camells és molt més que una paraula, molt més que ruta de 10 dies, molt més que
el que hi ha després de colònies, molt més que un lloc on es porta un fulard i un peluix que es
diu “gepi”. Poder formar part d’aquest món és molt més que una sort.
Poder començar camells coincidint amb el 25è aniversari ha estat un privilegi igual que poder
seguir un camí que algú va començar fa 25 anys. Sense tota la gent que ha passat per camells
molt abans que tots nosaltres, els “camells petits”, res de tot el que hem viscut aquest any
hauria estat possible i, per tant, crec que els devem molt.
Sempre recordaré el primer dia de ruta, en què no sabia el que m’esperava durant aquells
pròxims 10 dies però que per a mi era igual, perquè sabia que era on volia ser i que serien uns
10 dies màgics. A partir de llavors vaig començar a entendre moltes de les coses de les quals
m’havien parlat altres camells. Sempre m’havien dit que aprofites molt els camells i aquells
instants de felicitat que només un camell viu i només un camell pot entendre. Al
començament no hi donava gaire importància, ara, en canvi, tinc molts moments presents
cantant amb la guitarra, jugant a les cabretes o simplement al bus. Moments molt diferents i
alhora molt especials per a cadascú. Durant 10 dies vaig descobrir què és formar part
d’aquest món. El record d’aquest primer any serà molt especial, segurament com tots els que
vindran. Camells, pel que he pogut aprendre, és un món on descobreixes la felicitat, on mai
hauràs de semblar el que no ets, on podràs somiar o on somriuràs o ploraràs d’enyorança.
Descobrir el món de camells ha estat una sort, haver de deixar-lo algun dia segurament serà
dolorós, però guardar aquest sentiment és el que ajuda a poder continuar tirant endavant.
Com ens van dir els camells d’últim any: “Només espero que sapigueu escriure el vostre nom
dins les lletres de camells”.
Anna Benavides Boixader – Noia de Camells durant els anys 2009 al 2012

Camells és un lloc molt difícil de descriure, és un lloc per a la gent que ja ha acabat la seva
etapa de Colònies a Borredà i vol continuar participant en aquest món, per als més veterans
que es preparen per començar una nova etapa, potser com a monitor, o simplement per als
que volen passar un altre estiu inoblidable amb la seva gent. I una de les coses que comporta
això i que fa possible passar aquests dies màgics és que comparteixes la ruta amb gent des de
tres anys més grans que nosaltres, quan som uns camells novells, fins a estar amb camells
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tres anys més petits, quan ja som els més veterans. Aquesta diversitat fa que sigui una gran
font d’enriquiment per a tots nosaltres.
Arribar al 25è aniversari de Camells no hagués estat possible sense la implicació dels
monitors, que preparen la ruta amb gran dedicació perquè tot vagi sobre rodes. I, sabent que
tot està organitzat, tots plegats només ens hem de preocupar de gaudir de valent de la ruta.
Quan tot just encara falten algunes setmanes per marxar ja ho estem desitjant perquè sabem
que allà ens trobarem tant amb els amics que veiem cada dia, com amb gent que
pràcticament no coneixem i que quan tornem a casa haurem descobert que són grans
persones, que ha valgut la pena conèixer-los i que costarà oblidar-los, igual que els dies que
hem passat amb tots ells. També cal fer un agraïment als conductors que ens han
acompanyat al llarg d’aquests 25 anys i que ens han portat arreu on hem anat, les cases que
ens han acollit i tota la gent que ha posat el seu granet de sorra en aquest desert pel qual els
camells porten 25 anys caminant. I els que queden.
Lluís Boixader de Ferrer – Noi de Camells durant els anys 2008 al 2011

Bona nit diari,
Segurament no cal que t'expliqui el que sento ara mateix, perquè ja ho saps prou bé de cada
any.
D'aquí a unes hores em tornaré a posar el fulard al coll per poder gaudir de tot el que em
donen aquests dos colors. Em poso a pensar i, si tombo el cap endarrere, veig uns anys plens
de records i començo a reviure moments, històries i anècdotes que m'han ajudat a créixer
i em seguiran ajudant per tirar endavant.
Ja he fet la maleta, tot està apunt. Però continuo sentint el mateix neguit de sempre, tot hi no
ser el meu primer any.
A la tornada intentaré explicar-te la màgia d’aquests 10 dies, però saps prou bé que es difícil
descriure aquests sentiments. [...]
La ruta ha passat massa ràpid, la casa sembla buida després de compartir 10 dies sempre al
costat de gent.
Un cop més m'he tret el fulard i l'he penjat desitjant que arribi l'estiu vinent.
Em fico al llit recordant els moments viscuts durant la ruta. Així penso amb la primera i veig
com estiu rere estiu he canviat i crescut com a persona, ja que, de cada ruta me n'he
emportat una cosa diferent.
Amb aquestes quatre ratlles sé que no et puc expressar tot el que he viscut durant aquests
dies, ja que és molt difícil, perquè com molt bé diu la cançó Els Camells més que una paraula
són uns sentiments...
Gràcies a tots per fer possibles aquests 25 anys!
Núria Canudas Ferrer – Noia de Camells durant els anys 2007 al 2010
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Primer dia de la ruta, nervis a flor de pell i una nit d’insomni. Tot està preparat, el fulard
s’enrotlla i envolta el coll. Així comencen deu dies màgics, una ruta de Camells. És un
sentiment que engloba totes les experiències acumulades, una il·lusió que ha anat creixent
amb el pas de l’estiu i una emoció incontrolable.
Per què només deu dies remouen les entranyes i arriben al més profund? Crec que la
resposta més sincera es troba en l’experiència i explicar-ho amb paraules resulta una mica
difícil. Durant els dies de la ruta ens envoltem de persones que comparteixen aquest mateix
sentiment i malgrat no conèixer-les totes, gaudim de l’oportunitat de començar a establir una
amistat. I aquí és on trobem el primer pilar de Camells. El fet de viure tan intensament de
manera conjunta fa néixer unes amistats que restaran per sempre més. Perquè aquests deu
dies ens permeten obrir-nos, mostrar-nos tal com som i, envoltats d’aquesta sinceritat, els
amics de la ruta en converteixen en amics que duren tot l’any.
Segurament un altre dels pilars que constitueix aquest món és el país. Físicament coneixem
muntanyes i platges que, ruta rere ruta, serveixen d’escenari de totes les activitats que fem.
Sentimentalment fan créixer una estimació envers els paisatges que ens envolten i que
quedaran lligats per sempre amb records de Camells.
I, finalment, un valor tan senzill com l’alegria és l’espiral d’aquest món màgic. Estiguem
caminant, jugant, cantant, discutint, sigui el que sigui que estiguem fent, està envoltat de
somriures. Potser aquestes rialles constants són el que toquen més al fons i en recordar-les
amb el fred de l’hivern representen una injecció d’energia per afrontar-ho tot. Si tot el que
fem surt bé és perquè està pensat i realitzat des de la il·lusió i l’alegria. Simples moments com
cantar una cançó amb els acords de fons d’una guitarra, jocs a dins mateix de l’autobús,
reunions de grup i infinits simples instants més.
Camells és això, ser feliç en la simplicitat del moment, conèixer i viure, gaudir de grans
experiències. Fer-te en deu dies una persona una mica més feliç i tornar cap a casa amb la
sensació d’haver viscut un somni preciós.
Mariona Ferrer Claret – Noia de Camells durant els anys 2006 al 2009

Camells… el primer que ens va passar pel cap al començar a escriure és comentar el fet que
nosaltres som una de les anomenades “generació fiascu”, és a dir, nosaltres vam anar a
camells del 2005 al 2008 (anys que es troben entremig del 15è i 20è aniversari) i que, per
tant, no vam anar al País Basc, terra promesa que qualsevol camell somia per anar-hi de
ruta... Però, per sort, ho hem compensat, i amb escreix, amb estones inoblidables: els
concursos de “planxasus”, els grans duels al Fortor entre nois i noies, els espectaculars
concursos de pets, els passacarrers esbojarrats per la Rambla, les sortides nocturnes del
Senglar Rialler, l’estrena de ruta de camells amb 2 busos plens a vessar, el judici del Serapi,
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les grans, grans revetlles... i tants i tants petits grans moments d’aquells que queden per
sempre guardats a la capsa dels records.
I el cert és que el que hem pogut gaudir i viure al llarg de les quatre rutes és quelcom que et
marca per la resta de la vida i t’enorgulleix haver-ne format part. Poques coses són per
sempre i, normalment, les més especials són les més curtes, però a la vegada intenses. I
Camells no n'és una excepció. Viure una vida tal com es viu una ruta de camells és impossible,
i és per això que aquests 10 dies se’ns convertien, i han esdevingut per a tothom al llarg dels
anys, màgics. De ben segur que no és el mateix la primera ruta que es va fer que la que s'ha
fet enguany, però aquest canvi constant és el que ha mantingut en vida la ruta i el seu
sentiment, el qual és el mateix per tothom i alhora diferent. Perquè, recordant Camells, tots
sentim nostàlgia i desitjaríem poder aturar el rellotge, pensant en aquells dies que potser
seran uns dels més intensos i especials dels tots els estius de les nostres vides. Segurament
aquest fet d'haver-se de resignar a no poder-hi tornar és el que ens fa atresorar tant aquells
moments i que, de només de parlar-ne una tarda qualsevol fent el cafè, fa que somriguem i
ens animem.
La gran veritat, al cap i a la fi, és que “els camells, més que una paraula, són un sentiment” i
mai serem capaços de descriure’ls del tot, tot i que sabem i sentim dins nostre l’esperit
camell, com tants altres.
Des d’aquí, esperem que molta més gent pugui seguir vivint els camells tal com ho vam poder
viure nosaltres i, amb una barreja de felicitat i nostalgia, avui celebrem que hem tingut la sort
de poder formar part d’aquesta gran família: Moltes felicitats Camells!
Albert Cols Vázquez i Marc Marginet Sensada – Nois de Camells durant els anys 2005 al 2008

“Quan el futur sembla una negra nit,
recordo el què aprenc aquí”
Sovint em passava, a Camells, que vivia moments en tercera persona. Situacions d’aquelles en
què un deixa de formar part de la trama i es converteix en mer espectador. No sé si us ha
passat mai, a vosaltres. Estones d’aquelles de màxima concentració i que el teu cap només
repeteix: ‘Tot això, d’aquí uns anys, ho he de recordar’. Doncs això, que jo em capficava a
intentar enregistrar cada lloc, cada cançó, cada petita estona compartida. Volia convertir el
mes ínfim detall en punt de partida indispensable, a través del qual superar la frontera del
temps uns anys més tard.
Òbviament, uns quants estius després, m’he adonat que sóc tristament incapaç de recordar
moltes d’aquelles estones, i que els esforços d’aleshores no han pogut superar la meva mala
memòria. No obstant això, guardo –intacta– l’essència de tot plegat. I és aquesta essència
que m’ha ajudat a ser jo mateixa, és aquesta intensitat inexplicable que ens ensenya a viure,
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aquesta mena de felicitat incontrolada que després no té raó de ser aparent si no és una altra
vegada a Camells.
I ara, només cal que mirem on som, i mirem com hem canviat. I pensem en un nosaltres tan
intens com ho era aleshores. Només cal que recordem que és allà on ens hem fet grans, agost
rere agost. I somriure al pensar que a Camells hi trobàvem refugi aquells dies que el món ens
semblava –ja aleshores– tan absurd.
Balma Badal Díez – Noia de Camells durant els anys 2004 al 2007

Recordo el meu primer any de Camells com si fos ahir: els nervis de no anar a Borredà i viure
una experiència nova. Recordo les llargues caminades, els mitjons marrons, els jocs de nit, les
remullades a la platja, el Petó de la mort, les estones a Port aventura, l’Amic invisible, l’hereu
i la pubilla, la revetlla, els noms dels grups, el Serapi, les voltes a les rotondes del Jaume,
l’hora dels adéus, els festivals de la cançó, els “Ojuuu!”, el Gepi... són records que no es
poden oblidar
Són tots aquests moments tan especials que fan que, any rere any, vulguis tornar a Camells i
reviure tots aquest instants de felicitat que, a la vegada, ens fan sentir infants. Com quan que
pujàvem a l’escenari de Borredà per cantar la cançó inventada.
Alguns records més són el Pic de la Serrera, a Andorra, (quines vistes i quin fart de suar per
arribar-hi!) els viatges amb el Jaume a l’autocar, la celebració del 15è aniversari al País Basc
(Semana Grande a Bilbao, Gernika...)
Com aquests, són molts els records que cadascú guarda de les diferents rutes de Camells.
Espero que any rere any siguin molts més els joves que puguin viure bells moments per no
oblidar!
Núria Pujols Parcerisa – Noia de Camells durant els anys 2003 al 2006

Un món de colors és possible
Qui no havia sentit a parlar de Camells com a salvació dels companys que feia anys passaven
els estius a Borredà i un cop acabada la seva darrera tanda volien seguir vivint aquells dies tan
màgics que deien haver passat a la Llar del Pare Coll? I qui no havia pensat en algun moment
que, si tot plegat era tan fantàstic, potser valia la pena conèixer-ho més de prop? Aquell any,
la ruta feia camí cap al País Basc, i la idea era més que temptadora. I sense saber ben bé com,
ni per què, les ganes boges de pujar en aquell autocar del popular Jaume, se li anaven
encomanant mentre un sentiment d'incertesa la recorria per dins en veure que no entenia
ben bé què hi havia darrere els colors d'aquell fulard que acabava de comprar.
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Potser la força amb que algú li va estrènyer aquell nus va fer que el fulard es convertís ben
aviat en un company de ruta tan imprescindible com tot allò que, a mesura que la carretera
s'escurçava, s'anava fent més i més gran. Potser les primeres hores ja eren suficients per
vaticinar que aquella màgia començava a calar-la per dins.
Veient com els dies se li fonien a les mans acompanyada d'aquell fulard, que ara ja era molt
més que això, descobria darrere de cadascun d'aquells acords del Lau Teilatu unes sensacions
mai viscudes. Com si d'una capseta es tractés, aquell petit Gepi penjat entre el verd i el blanc
anava posant-se a la gepa moments d'aquells que minut a minut convertien el pas pel País
Basc en una història de les que no s'esborren. Camells i camelles que amb el fulard al coll
s'havien fet grans cantant Dies màgics i que ara seguien creixent amb Els colors de l'arc, li
ensenyaven molt més del que es podria aprendre en qualsevol escola que no fos la mateixa
de la vida. D'ells n'admirava aquella il·lusió contagiosa i se sentia feliç i afortunada d'haver
descobert el que s'amagava darrere de cada lletra de Camells. I admirava encara més aquells
monitors i monitores que, a canvi de res, o almenys això és el que ella creia, estaven allà
donant-ho tot per fer feliços a un i cadascun dels presents.
I és cert, pensar que els monitors i monitores passaven els dies allà a canvi de res, era una
absurditat. Una absurditat que no ha descobert fins anys més tard, quan, des de l'altra banda,
ha intentat donar als joves camells i camelles tot allò que a ella li havien ensenyat. Ha
contemplat des de lluny, però sentint-s'hi molt a prop, com aquells adolescents als quals avui
s’atribueixen totes les qualitats negatives que pateix la societat, són capaços de viure al
marge d'un món que potser no els ho està posant massa fàcil. Ha reviscut novament la Patum
al llarg de la Concha i ha al·lucinat de nou veient com joves de 17 anys ballaven ansiosos el
Ianqui o feien unes palmeres amb deliri d'infant. S'ha demanat una vegada més quin deu ser
el secret d'aquesta màgia, però potser perquè és això, màgia, ha desistit novament en
l'intent. Poca importància té ara ja buscar el perquè de tot plegat quan, després de 25 anys,
l'essència segueix a flor de pell i l'amalgama de sentiments palpita any rere any esperant
novament la propera ruta un cop les darreres palmeres, al passeig de la Pau, queden lluny de
tota utopia.
Berta Francàs Guillén – Noia de Camells durant els anys 2004 i 2005 i monitora dels anys 2009
al 2014

En els quatre anys de ruta vaig visitar quantitat de llocs, des del monestir de Santes Creus i el
santuari de Núria, fins al Parlament basc a Vitòria, passant per Meritxell, les esglésies de
Boí Taüll, el Museu Verdaguer i una llarga llista de pobles i ciutats de la geografia catalana.
Considero que Camells és cultura, és país. Gràcies a la ruta he estat a llocs magnífics on, de
moment, no he tornat, i ha estat a Camells on he tingut l’oportunitat de gaudir-ne.
Camells, però, no és només això. És una aturada en el temps, són deu dies en què la sensació
és que el temps s’atura i no es toca de peus a terra. La barreja de joves d’edats diferents, amb
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els monitors, les activitats, les rutes i l’autocar creen un efecte en què res és més important
que el que estàs vivint a Camells; la resta s’atura per uns dies. Després de cada ruta enyores
amb totes les forces els dies que has viscut, i creus que no hi ha res igual; mentida, l’any
següent sempre és millor.
Camells m’ha fet créixer, m’ha ensenyat, he viscut a flor de pell moments, llocs i cançons. He
recorregut Catalunya fent país, he compartit i tinc molt bones amistats que van néixer en
una ruta. Hi he viscut moments de superació, altres de gresca i xerinola, també hi ha hagut
temps per a la reflexió.
El més curiós del cas és que amb els anys no recordo les rutes fil per randa. Sí que tinc molts
records guardats però la sensació que realment em queda és un sentiment general que
durant la ruta em sentia feliç, lliure i capaç de tot. Evidentment que recordo moments, com
quan el Pey i l’Isanta es van banyar en un llac d’aigua glaçada, els xous d’Andorra, els
“Ooojuuuu” al mig de la Rambla i la ruta del quinzè aniversari pel País Basc. Però ja no
recordo al detall, i mira que després de cada ruta intentes amb totes les forces guardar-te a la
memòria tot el que has viscut. La tàctica funciona uns dies, setmanes o anys, però el temps
passa factura i, com comentava, et queda possiblement el millor de tot: aquesta sensació
d’haver estat Camell, d’haver viscut durant uns dies de veritat, que deu dies l’any el rellotge
s’aturava i ja res era més important que viure el moment, ser un mateix i deixar-se portar per
tots els colors de Camells
Hug Tuyet Plans – Noi de Camells durant els anys 2001 al 2004 i monitor dels anys 2010 al
2014

Francament, a mi mai m’ha agradat gaire caminar, m’esgota tant que fa que no ho passi bé.
Com bé sabeu, els primers dies de camells sempre inclouen una “senyora” caminada, i era
una cosa que a mi sempre em feia molt respecte, però pensava que per molt que em costés
havia de provar-ho!
El primer any que em tocava anar de camells, a la reunió, aquella típica que es fa amb els
nens i després amb els pares, em van dir que em tocava pujar al Puigmal. Suposo que us
podeu imaginar la cara que em va quedar! Sí, van dir que després faríem mil coses més, però
després que el Ramon Serchs digués Puigmal, aquesta paraula va quedar com un eco dins el
meu cap i ja no em va deixar parar atenció a res més de la reunió. Estava acollonit! Durant la
primera quinzena d’agost, vaig pujar fins i tot diversos cops a Queralt, per tal que la pujada al
Puigmal em fos més lleu.
Vam començar la ruta i no em vaig ni adonar que ja havia tornat del Puigmal, estàvem jugant
al petó de la mort i preparant el festival de la cançó. També he de reconèixer que encara
recordo el cruiximent que tenia a les cames cada vegada que baixava les escales de l’alberg,
tot s’ha de dir. Però és un petit preu que havia de pagar per poder veure aquells paisatges,
per poder viure i sentir aquelles històries que en la infància havíem compartit i en definitiva
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per viure 10 dies que no deixen indiferent ningú. Mai m’haguera perdonat no haver provat
d’anar a Camells.
Martí Torrents Lapuerta – Noi de Camells durant els anys 2001 al 2003 i monitor l’any 2009

Per què?
Algú em diu que això no pot funcionar de cap de les maneres, perquè són massa nens. Però
jo no li faig cas, perquè sé que ja no són nens, i que tots estan fets de la mateixa pasta.
M’assegura que estan en una edat massa complicada, però li replico: “que no recordes quan
vas tenir-ne entre catorze i divuit?”. I agafant forces d’on no hi són, m’insisteix dient que es
va per llocs massa desconeguts; oblidant que, precisament, el nostre objectiu és conèixer
país, el nostre país. Així són els Camells, i aquesta és la seva màgia.
Els molts indrets perduts de Catalunya que descobrim no se’ns obliden mai, i no només
perquè siguin especials, sinó perquè cadascun té alguna anècdota que ens els fa recordar. I
per això, cada vegada que hi passem per davant, pensem en aquella ruta, malgrat que no
acabem de recordar l’any que hi vam anar. Fins i tot li donem la volta al pitjor dels
contratemps, convertint-lo en la més divertida de les anècdotes. I els amics què hi fem? Són
per sempre. He tingut molts companys de feina, d’institut o de facultat, però no sempre els
recordo si m’hi creuo al carrer; ben al contrari dels Camells amb qui vaig compartir alguna
ruta, per llunyana que fos.
Cada dia és especial, cada grup és diferent... Per això, només d’arribar a casa, ens fem tips
d’explicar les mil i una mentre esperem amb impaciència la següent ruta. I, mica en mica,
anem convencent els altres perquè també en formin part. Segurament per això, vint-i-cinc
anys després, els Camells ja som més de cinc-cents, i sumant.
Martí Molina Pey – Noi de Camells durant els anys 2000 al 2002 i monitor dels anys 2006 i
2007

Diu l’experiència que qualsevol text o xerrameca mínimament seriosa relacionada amb
Camells incorpora inevitablement paraules com “màgia”, “sentiment”, “somni”, etc. A mi,
que em fan una mica de respecte les paraules massa ensucrades, m’hauria d’incomodar
aquest llenguatge que frega la cursileria. Però resulta que no. Els que hem estat Camells
sabem que anar-hi és tan ben parit i tan positiu que no ens fa por superar els límits del nostre
llenguatge habitual a l’hora de parlar-ne. Deu ser que davant dels grans temes, com poden
ser l’amor, l’amistat, la pertinença a un poble, la defensa del país, o fins i tot el Barça,
aquestes paraules prenen sentit. Són experiències de la vida que provoquen sensacions
incontrolables, com ara la brutal melancolia experimentada el dia després de Camells, només
comparable a la que patim cada any la setmana posterior a Patum. D’altra banda, la nostàlgia
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que ens provoquen els records de Camells anys i anys després d’haver-hi anat també
demostren que eren dies especials.
Potser era després de sentir paraules tan transcendents relacionades amb Camells que cada
any hi havia algú del nostre entorn que se’n cardava, tractant-nos de “quatre nens macos que
van de colònies amb 18 anys i tornen pertorbats”. Bé, fent un esforç per mirar-m’ho des de
fora, potser era una reacció raonable. O potser no, però recordo que no em feia ni mal ni
ràbia. Més aviat em sabia greu que no tothom hagués pogut gaudir com ho havíem fet
nosaltres i sobretot que fos gairebé impossible explicar-los el perquè d’aquella mena d’orgull
camell.
Els de la collita de 1983 vam començar a anar a Camells l’agost de 1999. Aquell any la ruta
celebrava el desè aniversari, de manera que va trencar fronteres per primera vegada i vam
arribar fins al País Basc. Tot i que jo i els meus amics feia molts anys que no anàvem a
Colònies, ens hi vam apuntar en bloc i l’adaptació va ser immediata. I és que Camells va
sempre bé perquè és una bona idea, perquè els que se’n cuiden ho fan amb ganes i saben el
que es fan i perquè tothom participa de l’organització amb la millor predisposició. I aquí cal
tenir en compte que l’edat dels Camells és complicada. Són anys de voler arribar tard a casa i
de no fer gaire cas a ningú. Per entendre’ns, de donar poques alegries a la mare. Els Camells
no solen portar ni un duro a la butxaca, però això no té cap importància quan les
preocupacions són mínimes i tens accés constant al més important: els amics i tot allò que
compartiu. Tenint en compte això, Camells és molt útil perquè permet als adolescents
descobrir cada any algun trosset de país, absorbir una mica de cultura i conviure uns dies en
grup, amb amics previs però també amb gent d’entorns i maneres de fer diferents. I a part de
passar-s’ho com les cabres, els Camells aprenen a fer coses importants per anar pel món com
ara deixar la vergonya a casa, col·laborar entre ells, raonar i discutir, fer treballar la
imaginació i la ironia, jugar a la botifarra... i conèixer camelles!
En fi, que 25 estius després la fórmula funciona i cada agost són més els camells que van fentse seu el testimoni. I que així sigui per molts anys.
Aleix Serra Uró – Noi de Camells durant els anys 1999 al 2001

Igual que els llibres, la vida també té capítols. Etapes que s’acaben, es fonen només amb la
finalitat d’encetar-ne de noves. Així va néixer la Ruta de Camells: els nens i les nenes de
Colònies havien anat creixent i potser calia trobar una alternativa per a tots aquells que
deixaven de ser infants per continuar lluint el fulard al coll.
Els anys han anat passant i els Camells, viatjant per muntanyes i mars, han vist néixer grans
amistats, han après a escoltar i a fer sentir la seva veu, han reivindicat la seva terra, han
conegut l’amor i, per què no, potser també han tingut algun disgust...
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Vint-i-cinc anys. Sí, ens hem fet grans. I això, creieu-me no és pas del tot senzill. Hi ha hagut,
hi ha i hi haurà dubtes i pors, camins difícils; però un Camell és un Camell i no hi pot haver res
que ens aturi.
Les espelmes d’un pastís concedeixen un desig si les bufes conscientment, voldria pensar que
després de nosaltres encara hi ha molts altres Camells disposats a travessar plegats el desert
de l’adolescència acompanyats del nostre Gepi, amb el fulard penjat al coll.
Avui és un d'aquells dies que tot és d'aquell verd i blanc tan intens; avui és un dia d'aquells
que miris cap a on miris veus algun dels colors de l'arc: vint-i-cinc anys de Camells.
Anna E. Puig Rodríguez – Monitora de Camells dels anys 2007 al 2012

De vegades, l’absència...
Quan caminem pel món mai no ens plantegem com ho fem o farem perquè l’impuls interior
de la manifestació ja ens dicta el camí, des de l’arrencada i durant tot el procés fins al
descabdellament. I al capdavall de l'infinit, és precisament això; més que un sentiment, que
també, Camells és una actitud. Del com rebem i com donem, d'un savoir faire exquisit amb
què divaguem pel cosmos i amb el qual tothom ens reconeix com a tals. Cal que gaudim del
miracle (de vegades efímer) que, pas a pas, estem creant.
La part més guatxi de la singladura ja l’hem solcat sense naufragar. Perquè la part més
benparida som nosaltres i la nostra irrepetible relació com a persones. Per a molts de
nosaltres, Camells va ser la sorpresa majúscula de la nostra afortunada vida. Aquest projecte
ens ha ensenyat a viure i a valorar la relació neta entre persones honestes, que de mica en
mica s’estrenyen i s'estimen. Això, companys de ruta, no té preu en metàl·lic, però és una
recompensa impagable en l’entranya. En l’entranya que perdura.
Cal que aspirem rotundament a tot, que no esperem gairebé res i que ens conformem amb
poquet, deixant de banda (només faltaria) tots els tots que ja hem après i que ningú no ens
pot negar. Ni avui ni d’aquí a cent anys. Per continuar avançant, cal ser-hi. I ser-hi vol dir serhi sempre.
Marcel Tuyet Plans – Noi de Camells durant els anys 1998 al 2000

Quan érem camells
No vull créixer, no vull fer-me gran. No sé si sabré tirar endavant. Lluny d’aquesta màgia,
costa imaginar-me com seré jo mateix d’aquí a uns quants anys, d’aquí a uns quants anys…
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Ja han passat uns quants anys. La millor demostració és que ja fa bastants estius que no em
volen a Camells. Vaig començar a anar-hi que tenia 16 anys i la màgia es va acabar als 18.
Durant molt temps (no pas setmanes, sinó anys) em va acompanyar la cançoneta. Em
commovia la sinceritat de la lletra. Jo tampoc volia créixer ni fer-me gran. Em volia quedar,
permanentment, en el món camell.
Els del desè aniversari (1999, Vall d’Aran i País Basc) van ser els meus tercers Camells.
Magnífics, com els dos anteriors. Només un problema: aquells 10 dies van passar massa
ràpid. Recordo que tornant amb el bus del Jaume, a punt de fer l’últim volta-la!, vaig pensar
que, malauradament, allò s’acabava. El tradicional hora dels adéus del passeig de la Pau seria
el moment de dir fins mai més. I vaig plorar: acomiadar-se d’un món gairebé perfecte no és
motiu de joia.
Mirat fredament, ja es veu que no és sensat pensar en una vida en la qual permanentment
estiguéssim de camells o tinguéssim sempre 17 o 18 anys, però en aquells moments –
estrenyent-nos les mans, ben fort–, no podia pensar racionalment. Només veia que deixava
de ser camell i aquella realitat m’aclaparava. Des d’aleshores, cada any, quan arriba la segona
quinzena d’agost i algú em diu que se’n va a Camells, no puc evitar recordar aquells tres
estius i sentir una mica d’enveja. No sé si és sana o no, només sé que és enveja: voler ser allò
que ja no puc ser.
Sergi Serra Uró – Noi de Camells durant els anys 1997 al 1999

La suor del Puigmal
És molt difícil resumir què és anar a Camells amb quatre paraules. Deixeu-m’ho fer en forma
de conte. Un conte curt, no us espanteu. És el relat d’un noi... jovenet. Amb un punt
d’innocència a la mirada. La seva història comença a l’alberg de Núria, ben de matí. Els
monitors el desperten i li recorden el que havia oblidat enmig dels llençols: que aquell dia,
tocava pujar el Puigmal. Així que, amb una lleganya que no se’n va de cap manera, es corda
les bambes i se’n va amb un ull mig tancat cap a esmorzar.
A fora, quan surten, el dia tot just comença a clarejar. El noi agraeix el consell que li han
donat: posa’t un jersei i no siguis animal, que passa airet! I el seu interior, que tot just
comença a aprendre què és això de fer-se gran, comença a posar poesia a la vida. I reté, a
dintre seu, aquella llum mig enfosquida. I aquell gegant immens, en forma de pedra, que
s’aixeca davant seu. Fins allà dalt hem de pujar. I la primera reacció és: que hi vagi sa mare!
A mida que va pujant, amb altres joves lleganyosos que no paren de queixar-se, es va
desvetllant. Es mira encuriosit aquell valent, que gairebé corre per arribar al capdamunt. A
ell, no sap ben bé per què, li ve més de gust anar xerrant amb l’amiga que té al costat i gaudir
del trajecte. Ara una rialla, ara un renec... i les gotes de suor que van deixant xopa la
samarreta. I quan sembla que ja no pot més: per fi, el cim! Des d’allà dalt, es mira el país que
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té a sota i li sembla que el veu per primera vegada. I no s’adona de tot el camí que ha fet. És
el que passa quan recordes què va ser Camells: oblides parts del trajecte, però dones gràcies
d’haver arribat al cim al costat dels teus amics.
Pere Gendrau Girbau – Noi de Camells durant els anys 1995 al 1997 i monitor l’any 2001

Buf! Camells! Cadascú recorda els anys passats a Camells amb diferents anècdotes segons la
ruta, els monitors, els amics... Aquell festival de la cançó a l’alberg de Núria amb els nois
disfressats de noies (que mai s’ha tornat a repetir...), el Jaume (conductor que feia dues
voltes a cada rotonda), el joc de pistes pel metro de Barcelona, arribar de les primeres pujant
al Puigmal o perdre’ns al llac de Colomers per caminar a pas de tortuga... Un camell, mil
històries.
Però pensant una mica estic convençuda que tots els que hem passat un o diferents anys per
Camells tenim al cap les mateixes coses. Són poques, però importants.
Haver descobert llocs del nostre país on no havíem estat ni hi hem tornat mai més.
Haver fet amics o més que amics, que sempre més tindrem a la nostra llista de “trucada en
cas de necessitat”.
Haver jugat a ser una mica més grans: a viatjar, a treballar en equip, a ser autònom, a
adaptar-te a noves situacions...
Haver-nos divertit de manera sana, natural i diferent.
I si totes aquestes petites coses, les barregem a l’etapa de l’adolescència, doncs ja tenim
cocktail explosiu: uns records difícils d’oblidar que ens han ajudat a fer-nos grans i viure com
ho estem fent.
Margarita Salvans Puigbò – Noia de Camells durant els anys 1994 al 1996

Ballar en una festa major, visitar un museu, castell o monestir, pujar una muntanya, banyarse en una platja, jugar en un parc aquàtic, conèixer nous llocs. Això i encara més coses, com a
part d’un grup i sota la batuta d’uns monitors que ho donen tot i més.
Camells és cançó en la major. És una dolça bombolla que tard o d’hora s’esfuma però es
transforma en record que perdura. És font i escola d’aprenentatge continu. Rialla i, a voltes,
llàgrima. Ska i balada a la vegada. Emoció, força i intensitat plenes. És un passeig per la
rambla vora el mar, una excursió amb capelina o un xiuxiueig entre lliteres. És moment i és
essència sota el cel blau.
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Davant l’encreuament de camins confusos de l'adolescència, Camells pren la paraula.
Xavi Torrabadella Boixader – Noi de Camells durant els anys 1993 al 1996, monitor dels anys
1997 al 2001 i cap dels anys 2002 al 2006

Salardú, Núria, Barcelona, Lleida, Tarragona, Altafulla, Deltebre, Girona... potser? Sempre he
tingut mala memòria a l’hora de recordar anècdotes personals i sovint les meves amigues
m’han de narrar alguna vivència passada i han de fer esforços per convèncer-me que m’ha
passat a mi, realment. Això és molt pràctic quan es tracta de fets desagradables, ja que els he
esborrat literalment dels meus records, i fins i tot evita que pugui ser rancorosa amb algú. És
clar, si no recordo què va passar! Però, en la cara inversa, també tinc un buit important de
bons records i moments plens de màgia que sé que he viscut perquè encara que no sigui
capaç de recordar-los, han marcat la meva personalitat, la meva manera de ser, el meu
tarannà...
Si miro enrere i penso en felicitat, en alegria, en benestar, sempre apareixen les Colònies i els
Camells. Uf! Qui sigui capaç de definir bé tot el que han significat aquestes experiències es
mereix una medalla d’or! El que tinc clar és que si Camells va néixer va ser perquè el camí
traçat per les Colònies a Borredà era tan bo que no podia morir així com així. En volíem més;
en necessitàvem més. La meva generació fou la tercera a accedir a Camells (i ho recordo
perquè la meva germana Núria va ser de la primera generació, no per res més!) Era tan gran
la tasca que tot l’equip de monitors/tores feia durant anys, que es va aconseguir portar la
màgia de les Colònies a Borredà a totes i cadascuna de les destinacions de Camells. Era un
repte difícil, però es va aconseguir.
D’anècdotes, doncs, ja veieu que no en podré explicar gaires. Però sí que us puc contar una
de les vivències més significatives que he viscut i que va passar a Camells. No sé per què, però
això ho recordo com si fos ahir mateix:
La caravana de Camells feia estada a la bonica vila d’Altafulla on, entre d’altres coses, hi ha
un monument que ret homenatge a les colles castelleres. Un dia qualsevol, asseguts en una
plaça, el nostre grup feia reunió. Després de parlar d’allò que tocava, suposo, el nostre
monitor ens va confiar una decisió important que havia pres i que canviaria per sempre més
l’estat, per nosaltres natural, de les coses. Era una decisió important, transcendent. El Ramon
havia decidit entrar al seminari per poder exercir de capellà i ens ho explicava, a nosaltres, i
ens demanava què en pensàvem. Que què en pensàvem? Doncs ens semblava molt
malament i no enteníem com ni per què havia arribat a prendre aquella decisió. Era com si
de cop haguéssim de renunciar a una persona que creiem nostra. Vam creure, ingènuament,
que els nostres arguments podrien fer-lo canviar d’opinió. Però els seus motius eren tan
nobles, tan sincers, tan irrefutables... ”ho faig per poder ajudar a més gent”, va dir. Les
llàgrimes d’aquell dia les tinc molt presents.
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Inevitablement, els nostres camins es van començar a separar, però la petjada que el Ramon
va deixar en nosaltres no es pot descriure, com tampoc puc descriure Camells. I és que en el
fons ell era Camells i Camells eren ell.
Et recordem. Gràcies per tot, Ramon!
Queralt Sales i Soler – Noia de Camells durant els anys 1992 I 1993

Les primeres sensacions que recordo de Camells són por, respecte, desconeixença. Era la
primera vegada que sentia que em llançava a una llibertat totalment desconeguda, a un
viatge inoblidable que em va marcar durant molts anys.
Tota aquesta història va començar fa molts anys a Fullà (Catalunya Nord). Recordo
especialment que, a l’alberg, hi havia uns nois francesos, la majoria de color negre, i amb ells,
una noia blanca. Amb un d’aquests nois, es feia uns petons que no podia ni respirar i, amb el
Marc, ens ho miràvem amb la boca oberta. No enteníem res. Era l’etapa dels descobriments.
També recordo amb molt afecte una visita a la mítica discoteca Big Ben de Lleida. Encara avui
no entenc com ens hi van deixar anar. I alguna anècdota divertida a l’Alberg de Girona.
Després d’aquests inicis, la cosa ja va venir més rodada. Ja ens afaitàvem!
I a partir d’aquí, amb 18 anys acabats de fer, l’estrena com a monitor! Juntament amb altres
companys de generació fèiem de monitors a nois i noies un o dos anys menors. Espectacular!
Vam riure molt. Va ser una aposta arriscada de la Queralt i el Ramon Serchs i, al meu parer,
va sortir bé. Uns quants vam tenir la sort de compartir ruta amb el Ramon. Era el millor guia,
el millor director, el millor conseller, les millors migdiades, els millors roncs, les millors
converses sobre el país, el futur, l’Església... Tot fumant un Rössli o un Ducados fent el cafè
sense sucre perquè el cafè es pren, tal com Deu l’ha portat al món!
De la meva etapa de monitor recordo les magnífiques revetlles, organitzades amb poca
estona. Per exemple, se’n va fer una a l’Escala, amb la mar de fons i una lleugera brisa. Tot
això acompanyat d’una fantàstica música i rom cremat. Magnífic!
Ramon Pagerols Parcerisa – Noi de Camells durant els anys 1991 i 1992 i monitor dels anys
1995 al 2001

A diferència dels últims anys, s’acostava juliol i no aniríem a Colònies a Borredà. Havia estat
un any estrany, diferent…, havíem deixat el col·legi de tota la vida i havíem començat
l’Institut; ens havíem fet grans de cop i volta, ho això ens pensàvem.
Feia gairebé un any, quan estàvem a punt d’acabar les colònies i sabent que aquell seria
l’últim any a Borredà, la Queralt i el Ramon ens van dir que ja se’n pensarien alguna de cara
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l’estiu vinent…, allò, sens dubte, ens va facilitar el comiat d’aquells estius de colònies a
Borredà.
I així va ser. No sabíem ben bé en què consistia, era tot força misteriós, ja que tot plegat
només sabíem que a principis d’agost pujaríem en un autobús i seríem fora uns 10 dies.
Durant aquells dies vam viatjar per mitja Catalunya, vam compartir un munt d’experiències i
moltes alegries i bons moments; però alguna cosa havia canviat: a diferència del que estàvem
acostumats a Borredà, els monitors no ens tractaven com a nens, ens feien confiança i
s’establia un vincle de complicitat entre tots. Els dies van passar volant i tot i la tristesa de
saber que ja tornàvem cap a Berga, en el fons, teníem el consol de saber que allò no
s’acabava allà, ja que tindríem la sort de gaudir de dos estius més a Camells.
Amb el anys prens consciència del que va significar i de com ens van marcar aquells estius a
Camells. Totes aquelles excursions, els viatges, les activitats… ens van ajudar a fer-nos grans
sense oblidar que havíem sigut nens i mantenint la relació amb les Colònies a Borredà, que en
definitiva, representaven part de la nostra infantesa.
Ara, 25 anys després, només podem donar gràcies a les persones que ho van començar i a
totes aquelles que ho han fet possible durant tots aquests anys. Gràcies i per molts anys.
Agustí Sensada Cardona – Noi de Camells durant els anys 1990 i 1992 i monitor l’any 1995

25 anys de Camells! Uf… com passa el temps. Estiu 1990, havíem acabat 1r de BUP, teníem
14-15 anys. L’any anterior havíem anat per últim any a Colònies a Borredà, ja érem massa
grans per tornar-hi i massa petits per fer de monitors. Què faríem aquell estiu? Els monitors
ens van proposar fer una ruta per Catalunya combinant muntanya, ciutat i platgeta. Sembla
genial, no? Es veu que això és anar de Camells!
I sí, vam ser els primers camells “oficials” (dic oficials perquè es veu que anteriorment el pare
Jordi ja havia fet alguna sortida amb nois que ja no podien anar de colònies) i l’any anterior,
1989, el Xavi, la Mònica i l’Alba, un any més grans que nosaltres, també havien fet un ruta per
l’alt Berguedà). Els monitors ens van preparar una ruta “a lo grande” (com no podria ser
d’una altra manera): Núria, Barcelona i Tarragona! Desplaçaments amb autobús i tren i
allotjament en alberg. La Queralt, de cap, i el Ramon S., el Martí, la Montse (que s’estrenava
com a monitora), l’Àngel i el Ramon M. van ser els “valents” que es van aventurar a
emportar-se aquella colla d’adolescents a voltar per Catalunya. Ei! Que no devia ser fàcil, que
segurament érem més de 25!
Vam fer grups, nosaltres ens dèiem Ultracongelació Desprevinguda… original, no? Bé, això és
el que devíem pensar nosaltres quan el vam triar! Si em demaneu d’on ve… no ho sé dir, diria
que algú el va proposar i a tots/es ens va semblar bé. Nosaltres vam tenir la sort de tenir el
Ramon S. de monitor. Aquell primer any vam pujar al Puigmal, preciós… i llarg! Es va fer
pregar però vam aconseguir deixar el fulard airejant al cim (encara hi deu ser?). Vam fer un
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joc de pistes pel metro de Barcelona (els monitors es van pensar que érem uns pagesets que
ens perdríem per la ciutat i no sabríem seguir les línies de metro ... hmmmm … es veu que
vam acabar molt més aviat del que tenien programat!). Vam visitar la Pilarín Bayés a Vic i ens
va fer un dibuixet. Teníem Seràpia (aquell any la vam enxampar, es guardava les S dins la roba
interior! Però com bones amigues, vam guardar el secret i la vam ajudar a pispar).
Festival de la cançó (era el 15è aniversari de Colònies i nosaltres teníem el nostre propi himne
amb la música de l’anunci de Codorniu: tanca els ulls, dóna’m la mà recordant aquells dies
d’alegria allà a Borredà... I també alguna altra menys seriosa fuet, fuet fuet … fuet, fuet, fuet).
No vam parar… La veritat és que després de 25 anys no recordo tot el que vam fer, però el
que sí que us puc assegurar és que ens ho passàvem teta! De fet, vam tenir molta sort de
poder anar de Camells! Sí, aquell primer embrió ara ja té 25 anyets!
Felicitats Camells! Gràcies a tots els que ho van fer i ho fan possible!
Ester Comellas Barniol, Eva Vilamala Roura i Rosa Vilardaga Hermosilla – Noies de Camells
durant els anys 1990 al 1992

Anar a Camells és un moment especial, creixes, descobreixes i comences a formar el teu
entorn, i el que és més important en aquests moments és qui tens al teu costat, amb qui
passes el temps lliure i amb qui comparteixes moments claus.
Ser dels camells significa créixer més humanament, alegrement i, sobretot, conèixer gent
amb qui potser, d’una manera o altra viuràs molts dels futurs esdeveniments de quan ets
gran. Molts dels camells hi han trobat l’amor en aquestes rutes i molts grans amistats que
perduraran fins als últims dies.
M’agrada quan vaig a esmorzar en un bar, a comprar a una farmàcia, en una botiga, a una
oficina, bancs, al veterinari... i m’ajuda o m’atén algú amb qui vaig cantar Roxette colze a
colze en un festival de la cançó, dormir a l’espatlla de viatge en autocar o compartir llargues
caminades junts, mentre fèiem de turistes en petits pobles i grans ciutats.
Ja va ser tota una experiència pujar amb les colònies a Borredà, però és un honor poder ser la
primera generació en què es van reintroduir els Camells i ja només això em farà més especial
alguns moments de la meva vida i tots vosaltres sou part d’aquests moments perquè ho heu
continuat.
Xavier Tor Vilella – Noi de Camells durant els anys 1990 i 1991 i monitor l’any 1992
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Camells, buf… quantes coses per dir, per recordar: els llocs, les rutes, totes les cares dels
camells que hi han estat els diferents anys, els equips de monitors, amb el fulard al coll i el
camellet de fusta.
Sens dubte, he de parlar del Ramon M. Serchs, amb ell ho vam començar, fins i tot les dues
experiències anteriors: la de Vilanova i la Geltrú i la de l’alt Berguedà, perquè havíem de
provar com havia de ser tot això de Camells i anar-hi donant forma.
Comencem els Camells anant a Núria i recorrent el país amb tren i bus, i això ja no s’ha aturat
i que per molts anys! Sempre dèiem: la fórmula s’ha ben trobat, és molt vàlida i dóna bon
resultat, per tant, val la pena continuar-la.
25 anys al servei d’aquests adolescents i joves, quina experiència tan gratificant i plena, tot i
que les coses no hagin estat sempre flors i violes; però la vida és així, i aquí hi ha la gràcia de
tot plegat.
Camells és una amalgama de sentiments i records que els trobo molt bonics, personalment
m’omplen i em donen força per continuar treballant per a tots aquests adolescents i joves, en
una etapa cabdal de la seva vida.
Definiria la nostra feina com a monitor, de servei i gratitud envers tots aquests camells que
se’ns encomanen en cada ruta. Tenim una feina cap a ells i la fem de la millor manera que
sabem. Quan es fa un servei, s’activen molts valors, actituds i comportaments i quan tot això
és ple de gratitud envers els qui tenim a les nostres mans el resultat encara és més bo,
automàticament hi surt l’estimació i l’apreci respecte a tots ells i cap ens queda com a
indiferent. Tota aquesta barreja, al meu entendre, és una experiència fantàstica i molt
significativa.
Quan tornes de cada ruta sempre hi ha aquella melancolia pel sol fet que han estat uns dies
viscuts molt intensament i, com dirien els camells, “uns dies màgics amb el fulard penjat al
coll”.
Tots tenim persones properes que potser no entendran mai el per què de la importància de
tot això, per què voltar per indrets del món amb tot aquest jovent? I la resposta seria, perquè
no ho han provat i no saben el que significa tot plegat.
Han passat 25 anys i he tingut la gran sort d’haver pogut viure i gaudir de totes les rutes. Els
records especials que tinc, són totes aquelles pàgines escrites i viscudes entre tots els joves
camells i monitors que hi han passat. Unes pàgines que ara ja són història, els 20 anys de
Camells.
Felicitats a tots els Camells que ho han fet possible.
Queralt Cortina Guitó – Cap i monitora de Camells durant els anys 1990 al 2014
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RECULL DE DADES
Totes les rutes (1990-2014)
1990
Núria – Barcelona – Tarragona
Dates

Del 4 al 13
Participants
26
Monitors 6
Total 32
d’agost de 1990
Poblacions Queralbs
Comarques
Ripollès
Instal·lacions Alberg Pic de l’Àliga
Barcelona
Barcelonès
Alberg Mare de Déu de Montserrat
Tarragona
Tarragonès
Alberg Sant Jordi
Muntanya Puigmal (2.913 m), Pic de l’Àliga Cultura i oci Monestir de Ripoll, Sagrada Família, Montjuïc
(2.428 m), Fontalba (2.080 m)
Tibidabo, Platges de Tarragona i Sitges
Monitors
Noms dels grups
Caps de grup
Àngel Guiu
Montse Barcons
Isards
Martí Montes
Bolingues
Ramon M. Serchs
Ultracongelació Desprevinguda
Ramon Montes
Picapinyes
Hereu i Pubilla
Serapi/s
Rosa Vilardaga
Presentador/s
Marc Vilalta Pons i Núria Pons Ballarà
Cap
Queralt Cortina

1991
Catalunya Nord – Costa Brava
Dates

Del 8 al 16 d’agost Participants 41
Monitors 7
Total 48
de 1991
Poblacions Fuilla
Comarques Rosselló
Instal·lacions La Rotja – Espace Accueil Loisirs
Girona
Gironès
Alberg Cerverí de Girona
Muntanya Llac de Meranges (1.200m) i les Cultura i oci
Estany de Banyoles, Vilafranca de Conflent,
Butlloses (2.200m)
Sant Miquel de Cuixà, Castell dels Reis de
Mallorca (Perpinyà)
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Pere Casas
Queralt Cortina
Sainol·loks
Àngel Guiu
Palmira’s
Ramon Montes
H2O –Aigua
Martí Montes
Codi-0
Montse Barcons
Dos Rals
Hereu i Pubilla
Serapi/s
Cristina Arisó
Presentador/s
Conductor
Francesc Serralta
Cap
Ramon M. Serchs
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1992
Vall d’Aran – Lleida – Deltebre
Dates

Del 17 al 26 d’agost Participants 29
Monitors 7
Total
36
de 1992
Poblacions Salardú
Comarques Vall d’Aran
Instal·lacions Alberg Era Garona
Lleida
Segrià
Alberg Sant Anastasi
Deltebre
Baix Ebre
Alberg Mn.Antoni Batlle
Muntanya Estany de Sant Maurici (1.910m) i
Cultura i oci Boí, Taüll, Seu Vella de Lleida, Balaguer, Verdú,
Refugi d’Amitges (2.380 m), Pla de
ruta en bicicleta pel Delta i al Far.
Beret (1.860m), Llacs de Colomers
(1.971m)
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Queralt Cortina i Xavi Tor
Drimtim
Marc Zaballa
Betlem Tor i Àngel Guiu
Pessebre’76
Xènia Botella
Marta Cervera i Ramon Montes Ukelèle
Anna Cortina
Hereu i Pubilla
Serapi/s
Marc Zaballa
Presentador/s
Conductor
Francesc Serralta
Cap
Ramon M. Serchs

1993
Núria – Barcelona – Altafulla
Dates

Del 16 al 25 d’agost Participants 19
Monitors 9
Total 28
de 1993
Poblacions Queralbs
Comarques Ripollès
Instal·lacions Alberg Pic de l’Àliga
Barcelona
Barcelonès
Alberg Mare de Déu de Montserrat
Altafulla
Tarragonès
Alberg Casa Gran
Muntanya Puigmal (2.913 m), Fontalba Cultura i oci Sagrada Família, Fossar de les Moreres, Monestir de
(2.080m)
Poblet, Tibidabo, Parc Güell, Platges de Torredembarra,
Altafulla i Sitges
Monitors
Noms dels grups
Caps de grup
Montse Barcons, Jaume Guiu
Martí Montes i Àngel Guiu
Belair-Girls
Ramon Montes i Elisa Gorgas
Berebere – Berebere – Berebere
Queralt Cortina i Marta Cervera
Iokesé
Hereu i Pubilla Xavi Torrabadella i Marta Camprubí
Serapi/s
Presentador/s Xavi González
Conductor
Fermí Tubau
Cap
Ramon M. Serchs
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1994
Andorra – Costa Brava
Dates

Del 17 al 26 d’agost Participants 19
de 1994
Poblacions Canillo
Comarques Andorra
Girona
Gironès
Muntanya Vall de Ransol i Pic de la Serrera (2.912
m), Vall d’Incles i Estanys de Juclar

Monitors 7

Monitors
Noms dels grups
Ramon M. Serchs i Marta Cervera Germanetes
Queralt Cortina i Montse Barcons Eterna Joventut
Ramon Montes i Anna Tort
Inserso
Hereu i Pubilla
Dani Massana i Clara Vilamala
Presentador/s
Xavi Torrabadella i Gemma Gonfaus
Cap
Martí Montes

Total

26

Instal·lacions Casa de Colònies AINA
Alberg Cerverí de Girona
Cultura i oci Palau de Gel de Canillo, Vilafranca del
Conflent, Call jueu de Girona, Palamós,
l’Escala, Illes Medes, l’Estartit, Banyoles
Caps de grup

Serapi/s
Conductor

Xavi Torrabadella
Francesc Serralta

1995
Vall d’Aran – Tarragonès
Dates

Del 16 al 25 d’agost Participants 38
Monitors 13
Total
51
de 1995
Poblacions Salardú
Comarques Vall d’Aran
Instal·lacions Alberg Era Garona
Coma-ruga – El Vendrell
Baix Penedès
Alberg Sta. Maria del Mar
Muntanya Estanys de Colomers, Estany de Sant
Cultura i oci Port Aventura, Monestir de Poblet, Tarragona
Maurici i Refugi d’Amitges (2.380 m)
romana, Sitges
Monitors
Noms dels grups
Caps de grup
Juli Gendrau, Montse Barcons i
Martí Montes
Ramon Pagerols i Queralt Cortina
Els Dalton
Elisabet López
Queralt Gonfaus i Marc Zaballa
Autobiografia Dish Dish A
Anna M. Chedas
Mariona Linares i Ramon M. Serchs Only ten days
Meritxell Tubau
Anna Tort i Agustí Sensada
Els Joves
Judit Diaz
Xènia Botella i Jaume Vegas
Notubuidí
Dani Massana
Hereu i Pubilla
Guillem Gonfaus i Anna M. Chedas
Serapi/s
Joan Tuson
Presentador/s
Conductor
Jaume Vallribera
Cap
Ramon M. Serchs

34

Camells, 25 anys

1996
Núria – Barcelona – Empúries
Dates

Del 19 al 28 d’agost de
Participants 39
Monitors 9
Total
48
1996
Poblacions Queralbs
Comarques Ripollès
Instal·lacions Alberg Pic de l’Àliga
Barcelona
Barcelonès
Alberg Mare de Déu de Montserat
Empúries – L’Escala
Alt Empordà
Alberg d’Empúries
Muntanya Puigmal (2.913 m), Pic de l’Àliga Cultura i oci Sagrada família, Pedrera, Museu d’Història de
(2.428 m), Fontalba
Catalunya, Museu del Barça, Tibidabo, Ruïnes
Empúries, Museu Dalí, Sant Pere de Rodes, Museu
joguina de Figueres, Parc Aquàtic Aquabrava
(Roses)
Monitors
Noms dels grups
Caps de grup
Queralt Cortina i Juli Gendrau
Acurrucucú
Gemma Ribera
Pere Casas i Jaume Vegas
Sula Balú
Anna Armengou
Xènia Botella i Ramon Pagerols
Baik Vash
Sergi Fernández
Mariona Linares i Marc Zaballa
Ehte Uau Ehto Fao
Joan Tuson
Hereu i Pubilla
Joan Tuson i Gemma Pagerols
Serapi/s
Presentador/s
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Ramon M.Serchs

1997
Andorra – Catalunya Nord – Girona
Dates

Del 15 al 24 d’agost Participants 33
Monitors 11
Total
44
de 1997
Poblacions Canillo
Comarques Andorra
Instal·lacions Casa de Colònies AINA
Girona
Gironès
Alberg Cerverí de Girona
Muntanya Vall de Ransol i Pic de la Serrera
Cultura i oci Palau de Gel de Canillo, Andorra la Vella, Santuari
(2.912 m), Vall d’Incles i Estanys
de Meritxell, Vilafranca del Conflent, Catedral de
de Juclar, Estany de Tristaina
Girona, Palamós, Platja d’Aro
Monitors
Noms dels grups
Caps de grup
Queralt Cortina i Dani Massana Queralt Gonfaus i Josep M.Vilaseca Parzanillo
Mieia Torrentallé
Mariona Linares i Juli Gendrau
Menuquillo
Judit Diaz
Xènia Botella i Xavi Torrabadella
Backsteek Bo
Anna Freixa
Pere Casas i Ramon Pagerols
Hypo-Potten’s
Eulàlia Zaballa
Hereu i Pubilla Gerard Subirana i Judit Diaz
Serapi/s
Presentador/s
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Ramon M. Serchs
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1998
Núria – Barcelona – Cubelles
Dates

Del 17 al 26 d’agost Participants 28
Monitors 11
Total
39
de 1998
Poblacions Queralbs
Comarques Ripollès
Instal·lacions Alberg Pic de l’Àliga
Barcelona
Barcelonès
Alberg Mare de Déu de Montserrat
Cubelles
Tarragonès
C.Colònies Mas d’En Pedro
Muntanya Puigmal (2.913 m), Pic de
Cultura i oci
Sagrada Família, Tibidabo, Barri Gòtic, Festes de
l’Àliga (2.428 m)
Gràcia, Caves Codorniu, Vilanova i la Geltrú,
Tarragona
Monitors
Noms dels grups Caps de grup
Queralt Cortina, Ramon Pagerols i Xènia Botella
L’Ospadrejoiós
Pere Casas i Gemma Pagerols
Escletxa de llum
Josep M. Vilaseca, Anna Tort i Dani Massana
Els Adaptats
Mariona Linares i Xavi Torrabadella
Ionespack
Hereu i Pubilla Ferran Pujols i Marta Tubau
Serapi/s
Marcel Tuyet i Jordi Rafart
Presentador/s Sebastià Prat i Oliveros López
Conductors Jaume Vallribera
Cap
Ramon M. Serchs

1999 - 10è Aniversari
Vall d’Aran – País Basc
Dates

Del 16 al 25 d’agost Participants
40
Monitors 11
Total
51
de 1999
Poblacions Salardú
Comarques
Vall d’Aran
Instal·lacions
Alberg Era Garona
Berriz
Biscaia (País Basc)
Albergue Olakueta
Muntanya Estany Negre i Refugi Ventosa i
Cultura i oci Vall de Boí, Museu cartes Heraclio Fournier,
Calvell (2.220 m), Estany de Sant
Parlament Basc (Vitoria), Museu Guggenheim,
Maurici i Refugi d’Amitges (2.380
Donostia, Bilbao, Festes d’Elgoibar, Bermeo,
m), Pla de Beret, Montgarri
Gernika, Pamplona, Saragossa
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Ramon M.Serchs
Josep M.Vilaseca, Gemma Pagerols, Mireia Besora Lehendakari
Bea Torres
Dani Massana i Anna Tort
Calor de Febrer
Josep M.Isanta
Xavi Torrabadella i Queralt Cortina
Cel Blau
Sergi Serra
Ramon Pagerols i Mariona Linares
Trempant T’empaito
Marta Tubau
Hereu i Pubilla Xavier Peralba i Sílvia Rubio
Serapi/s
Meritxell Comellas
Presentador/s Jordi Torrabadella
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Pere Casas
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2000
Andorra – Catalunya Nord – Girona
Dates

Del 16 al 25 d’agost
Participants 29
Monitors
de 2000
Poblacions Canillo
Comarques Andorra
Girona
Gironès
Muntanya Vall de Ransol i Pic de la Serrera
Cultura i oci
(2.912 m), Vall d’Incles i Estanys de
Juclar, Roc de les bruixes
Monitors
Noms dels grups
Ramon M. Serchs, Josep M. Vilaseca
Aleix Canudas i Queralt Cortina
Sense Consens
Mireia Besora i Betlem Tor
St. Rocco Cantimplores
Mariona Linares i Gemma Pagerols
Sol Solet
Ramon Pagerols i Mireia Torrentallé
Guilliguels
Hereu i Pubilla Guillem Canal i Anna Alsina
Presentador/s Marc Travé
Cap
Xavi Torrabadella

11

Total

40

Instal·lacions Casa de Colònies AINA
Alberg Cerverí de Girona
Palau de Gel de Canillo, Andorra la Vella,
Santuari de Meritxell, Catedral de Girona i call
jueu, Palamós, Calella, Llafranc
Cap de grup
Josep M. Isanta
Aleix Serra
Guillem Canal
Laia Cunill
Serapi/s
Samuel Mateos
Conductors
Jaume Vallribera

2001
Núria – Barcelona - Pontons
Dat Del 16 al 25 d’agost de Participants
es
2001
Poblacions Queralbs
Comarques
Barcelona
Pontons
Muntanya Puigmal (2.913 m), Pic de
l’Àliga (2.428 m)

28

Monitors

9

Total

37

Ripollès
Instal·lacions Alberg Pic de l’Àliga
Barcelonès
Alberg Mare de Déu Montserrat
Alt Penedès
C.Colònies Penyafort
Cultura i oci Sagrada família, Museu del vi (Vilafranca), Sant Martí
Sarroca, Festes de Gràcia, Sitges, Tibidabo, Caves
Codorniu, Piscina Vallcarca
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Xavi Torrabadella i Mireia Torrentallé All i oli
Eva Sala
Aleix Canudas i Gemma Pagerols
Nicets ben drets ben drets
Ramon Pagerols i Queralt Cortina
Supersexy’sglays
Anna Alsina
Mariona Linares i Pere Gendrau
Mazinguer Peta
Hereu i Pubilla Ignasi Ballús i Sílvia Rubio
Serapi/s
Arnau Escobet
Presentador/s
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Ramon M. Serchs
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2002
Alta Ribagorça – Baix Empordà
Dates

Del 19 al 28 d’agost Participants 35
Monitors 9
Total
44
de 2002
Poblacions Vilaller
Comarques Alta Ribagorça
Instal·lacions C.Colònies Mare de Déu de Riupedrós
Corçà
Alt Empordà
Casa de Colònies L’Ocell
Muntanya Estany Negre, Estany de Llauset
Cultura i oci
Vallde Boí, Folgueroles, Ruines d’Empúries,
Girona, Peratallada, Palamós, Museu de la
Joguina (Figueres)
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Jordi Torrabadella i Queralt Cortina Aaaaiii...
Guim Tuson
Aleix Canudas i Ramon M. Serchs
Vaginsumiransu
Anna Alsina
Ramon Canal i Neus Comellas
Ja t’ho he dit
Eva Corominas
Gemma Pagerols i Ferran Pujols
Plafong
Martí Molina
Hereu i Pubilla Jordi Casas i Alba López de las Huertas
Serapi/s
Hug Tuyet
Presentador/s Martí Molina i Martí Torrents
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Xavi Torrabadella

2003
Andorra – Baix Camp
Dates

Del 18 al 27 d’agost Participants 41
Monitors 9
Total 50
de 2003
Poblacions Canillo
Comarques Andorra
Instal·lacions Casa de Colònies d’AINA
Alforja
Baix Camp
Casa de Colònies Mas Baget
Muntanya Vall de Ransol i Pic de la
Cultura i oci Andorra la Vella, Santuari de Meritxell, Peretallada,
Serrera (2.912 m), Estanys de
Reus, Monestir de Poblet, Santescreus, Portaventura
Fontargent
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Aleix Canudas i Neus Comellas
Hermana no tinc grup
Ignasi Ballús
Ferran Pujols i Queralt Cortina
Camel Trophy
Xavier Sifré
Ramon Canal i Anna Armengou
Cop de mà
Hug Tuyet
Jordi Torrabadella i Josep M. Vilaseca
Narinant
Marc Morales
Hereu i Pubilla Martí Torrents i Mònica Garcia
Serapi/s
Maria Canal
Presentador/s Albert Peñaranda i Eva Corominas
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Xavi Torrabadella
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2004 - 15è Aniversari
Vall d’Aran – País Basc
Dates

16 al 25 d’agost de Participants 50
Monitors 6
Total
56
2004
Poblacions Lés
Comarques Vall d’Aran
Instal·lacions Alberg Matacabós
Sarria
Àlaba (País Basc)
Albergue Iñaki Goikuria
Muntanya Artiga de Lin, Bosc de la Cultura i oci Parlament basc (Vitoria), Museu Guggenheim (Bilbao),
Barricauba, Parc Natural
Gernika, San Juan de Gaztelugatxe, Mundaka, Semana
de Gorbea
grande de Bilbao, Donostia
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Neus Comellas
Gepiruts
Joan Pey
Ferran Pujols
3x5
Omar Pradell
Aleix Canudas
Zorionak Gamelus
Marc Clotet
Jordi Torrabadella
Euskal Pilota
Genís Plana
Queralt Cortina
Kinzesón
Anna Fernández
Hereu i Pubilla Hug Tuyet i Marta Llargués
Serapi/s
Jordi Isanta i Joan Pey
Presentador/s Sergi Selva i Balma Badal
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Xavi Torrabadella

2005
Ripollès – Alt Empordà
Dates

Del 16 al 25 d’agost Participants 49
Monitors 8
Total
57
de 2005
Poblacions Planoles
Comarques El Ripollès
Instal·lacions Alberg Marista
Pontós
Alt Empordà
Casa de Colònies Ca n’Oliver
Muntanya Font de l’home mort,
Cultura i oci
Peralada, Pals, Castelló d’Empúries, Palamós, Llançà,
Costa pubilla (2.050 m)
Parc Aquàtic Aquabrava (Roses)
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Aleix Canudas
Gepa Boja
Berta Francàs
Queralt Cortina i Anna Freixa
Tec-tec-tec
Sergi Selva
Neus Comellas i Ferran Pujols
Deperriure
Marc Morales
Meritxell Comellas i Jordi Torrabadella Beneit XVI
Jordi Pont
Hereu i Pubilla
Jordi Pont i Balma Badal
Serapi/s
Aleix Pons i Josep Canals
Presentador/s
Bernat Cortina i Eduard Rodríguez
Conductors
Jaume Vallribera
Cap
Xavi Torrabadella
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2006
Andorra – La Selva
Dates

Del 16 al 25 d’agost Participants 63
Monitors 9
Total
72
de 2006
Poblacions Canillo
Comarques Andorra
Instal·lacions Casa de Colònies AINA
St. Feliu de Buixalleu
La Selva
Casa de Colònies Can Massaguer
Muntanya Vall de Ransol i Pic de la
Cultura i oci
Andorra la Vella, Santuari de Meritxell, Breda
Serrera (2.912 m), Estanys de
(Ventdelplà), Parc Aquàtic Aquadiver (Lloret de
Fontargent, Ruta del gall
Mar)
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Aleix Canudas i Martí Molina
Bons Germans
Balma Badal
Queralt Cortina i Jordi Casas
ACM? Algun camell mês?
Isaac Gisbert
Neus Comellas i Jordi Torrabadella
Camelldelplà
Sònia Ribera
Meritxell Comellas
Perrespecte
Xavi Llamas
Anna Freixa
Bombolletes de sabó
Aleix Pons
Hereu i Pubilla
Martí Villegas i Sònia Ribera
Serapi/s
Albert López i Joan Benavides
Presentador/s
Josep Canals i Núria Gragés
Conductors
Jaume Vallribera i Xavi Serra
Cap
Xavi Torrabadella

2007
Núria – Barcelona – Ribera d’Ebre
Dates

Del 16 al 25 d’agost Participants 70
Monitors 9
Total
79
de 2007
Poblacions Queralbs
Comarques El Ripollès
Instal·lacions Alberg Pic de l’Àliga
Barcelona
Barcelonès
Alberg Pere Tarrés
Rasquera
Ribera d’Ebre
Casa de Colònies Can Manxol
Muntanya Puigmal (2.913 m),
Cultura i oci Sagrada família, Tibidabo, Aquapark, Tortosa, Miravet i coves
Torreneules (2.711 m)
de Benifallet, Ametlla de Mar.
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Jordi Casas
Olequebé
Adrià Corominas
Laura Selva i Josep Padullés Va callar i no va dir res
Josep Canals
Ignasi Ballús i Ferran Pujols
Guaita tu!
Cesc Torrents
Martí Molina
Llimó i sal
Eduard Rodríguez
Anna E. Puig i Ignasi Serra
Arr! Que te como
Marta Llargués
Hereu i Pubilla Adrià Corominas i Marta Llargués
Serapi/s
Rosa Massaguer
Presentador/s Ivan Otaola i Núria Canudas
Conductors
Jaume Vallribera i Fermí Tubau
Cap
Queralt Cortina
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2008
Garrotxa – Catalunya Nord – Alt Empordà
Dates

15 al 24 d’agost de
Participants 88 Monitors 10
Total
98
2008
Poblacions La Vall d’en Bas Comarques Garrotxa
Instal·lacions Casa de Colònies El Rourell
Capmany
Alt Empordà
Casa de Colònies Els Estanys
Muntanya Puigsacalm (1.515 m), La Fageda
Cultura i oci
Vall d’en Bas, Museu dels
d’en Jordà, Sant Aniol de Finestres
volcans,Vilafranca del Conflent, Sant
Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà,
Cap de Creus, Cadaqués, Roses, Olot,
Llançà, Parc aquàtic Aquabrava
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Ignasi Serra
Koikinkul
Marc Marginet
Laura Selva
... Itapa’t
Maria Piñero
Anna E. Puig i Quirze Vilella
Camellu Kudeiru
Pere Fernández
Ferran Pujols
Ne’m forts
Ivan Otaola
Eva Corominas
Arigató
Albert Pont
Laura Salada i Josep Padullés
Cul de sac
Albert Cols
Anna Fernàndez
És broma
Jordi Barnola
Hereu i Pubilla Marc Marginet i Maria Piñero
Serapi/s
Núria Canudas
Presentador/s Marc Montes i Anna Canals
Conductors
Jaume Vallribera i Fermí Tubau
Cap
Queralt Cortina

2009 - 20è Aniversari
Pallars Sobirà – País Basc
Dates

Del 14 al 23 d’agost Participants 90
Monitors 12
Total
102
de 2009
Poblacions Rialp
Comarques Pallars Sobirà
Instal·lacions Alberg Les Estades
Orduña
Biscaia (País Basc)
Alberg Orduña
Muntanya Estany de Sant Maurici i Refugi
Cultura i oci Sort, Gernika, Guggenheim, Parlament Basc
d’Amitges (2.380 m), Vall d’Àsua
(Vitoria), Bilbao, Donostia, Semana grande Bilbao,
Pamplona
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Aleix Canudas i Anna Fernàndez Orduñalavaca
Jordi Parera
Eva Corominas
Gabon
Rosa Massaguer
Ferran Pujols
Aivalaconxa
Anna Venturós
Laura Selva i Martí Torrents
Gamelus
Albert Freixa
Laura Salada
Ikusi arte
Marc López
Berta Francàs i Josep Padullés
20enbasc
Mariona Ferrer
Quirze Vilella
Cascamelloak
Maria Camps
Sergi Selva
Gepi Zaitut
Núria Gragés
Hereu i Pubilla Jordi Parera i Mariona Ferrer
Serapi/s
Albert Parramon i Joan Selva
Presentador/s Eudald Corominas i Queralt Cuadra
Conductors Jaume Vallribera i Toni Salvador
Cap
Queralt Cortina
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2010
Andorra – Baix Empordà
Dates

Del 16 al 25 d’agost Participants 98
Monitors 13
Total
111
de 2010
Poblacions Canillo
Comarques Andorra
Instal·lacions Casa de Colònies d’AINA
Bellcaire de
Baix Empordà
Casa de Colònies Torreferrana
l’Empordà
Muntanya Vall de Ransol i Pic de la Serrera Cultura i oci Meritxell, Andorra La Vella, Canillo, L’Escala, St
(2.912m), Estanys de Fontargent,
Martí d’Empúries, Pals, Peratallada, Girona, Begur,
Ruta del gall
Parc Aquàtic Aquabrava (Roses)
Monitors
Noms dels grups
Silvia Crusafon i Sergi Selva
Va per llarg
Eva Corominas i Hug Tuyet
K fa fred
Berta Francàs i Anna Fernàndez Festival del xou
Josep Padullés
Totstr@mpats
Laura Selva
Olònies a Borredà
Quirze Vilella
Sense iva
Anna E. Puig
Anna Emília i su família
Aleix Canudas
Andorràpido
Hereu i Pubilla Rosa Massaguer i Dani Duran
Presentador/s Marta Marmi i Ferran Sabata
Cap
Queralt Cortina

Cap de grup
Marta Montlleó
Núria Canudas
Queralt Cuadra
Clàudia Fíguls
Marc Olònia
Pere Mujal
Marc Montes
Gerard Remolà
Serapi/s
Ariadna Cortina
Conductors Jaume Vallribera i Ivan Sanchez

2011
Queralbs – Baix Penedès
Dates

Del 18 al 27 d’agost Participants
de 2011
Poblacions Queralbs
Comarques
Calafell
Muntanya

Núria (2.050m), Puigmal
(2.913m), Salt del Grill

96

Monitors

Ripollès
Baix Penedès

12

Total

108

Instal·lacions

Alberg La Farga
Casa de Colònies Artur
Martorell
Cultura i oci Ripoll, Núria, St. Miquel del Fai, Calafell, Sitges,
Caves Codorniu, Poblet, Montblanc, Tarragona

Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Eva Coromines i Cèlia Miró
Amb il·lusió
Núria Ferrer
Berta Francàs i Aleix Canudas
Els de Cal Curt-ina
Eloi Cortés
Hug Tuyet i Anna Burniol
Clembuterol per esmorzar
Berta Medina
Anna E. Puig
Kiaçtard
Guillem Canudas
Mariona Linares
Narinant
Anna Canals
Marc Morales
Ole, tu!
Genís Viladrich
Omar Pradell
Kalomar
Lluís Boixader
Jordi Pont
Lafarganeta
Júlia Francàs
Hereu i Pubilla Guillem Canudas i Judit Balaguer
Serapi/s
Lluís Boixader
Presentador/s Jordi Picas i Núria Ferrer
Conductors Ivan Sanchez i Xavi Serra
Cap
Queralt Cortina
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2012
Solsonès – Pla de l’Estany
Dates

Del 15 al 24 d’agost Participants 94
Monitors 14
Total
108
de 2012
Poblacions La Coma i la
Comarques
Instal·lacions
Pedra
Solsonès
Alberg El Mirador
Serinyà
Pla de l’Estany
Casa Colònies Els Refugis
Muntanya Mirador de Querol (2.138m), El Cultura i oci St. Llorenç de Morunys, La Llosa del Cavall, Solsona,
Pedrò dels 4 batllets (2.383m),
Figueres, Parc Aquàtic Aquabrava (Roses), St.
Serra de Busa (1.526m)
Miquel de Cuixà, Vilafranca del Conflent, Prada,
Perpinyà, St. Martí d’Empúries
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Eva Coromines i Marc Marginet Això tu, ha!
Anna Benavides
Anna Fernàndez i Omar Pradell Arròs amb llet
Eva Simon
Hug Tuyet i Judit Boixader
Pinya Camelada
Xavier Picas
Anna Burniol i Marc Morales
#Acalporkfempinya
Elke Gelinne
Cèlia Miró i Jordi Pont
Portaelcompte
Eudald Corominas
Anna E. Puig
Iamiquè
Xavier Pedrals
Berta Francàs
Aisitanganxo
Cristina Vela
Aleix Canudas
Comte del porc
Sança Casas
Hereu i Pubilla Eudald Corominas i Anna Benavides
Serapi/s
Marc Borrellas
Presentador/s Gerard Potau i Elke Gelinne
Conductors Ivan Sanchez i Xavi Serra
Cap
Queralt Cortina

2013
Pallars Sobirà – Maresme
Dates

Del 15 al 24 d’agost de Participants
2013
Poblacions Montardit de Baix Comarques
– Sort
St. Iscle de Vallalta
Muntanya Llac de St. Maurici (1.910m),
Agulles d’Amitges (2.380m)

82

Monitors

14

Total

96

Instal·lacions

Pallars Sobirà
Alberg L’Orri del Pallars
Maresme
Casa de Colònies Can Bosc
Cultura i oci Sort, Rialp, Gerri de la Sal, St. Iscle de Vallalta,
Arenys de Mar, Canet de Mar, Barcelona, Mataró,
Blanes, La Creu de Canet, Terrassa
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Eva Coromines i Marta de Haro
OKDW.
Maria Boixader
Anna Fernàndez i Mariona Linares Orritorrings
Júlia Altarriba
Cèlia Miró i Marc Corominas
#Desortbenpoca
Ivet Puig
Judit Boixader i Marc Olònia
Haanataixis
Aina Ballús
Marc Morales
Gepidor
Carla Terré
Omar Pradell
Formigues amb potència
Sandra Torrents
Aleix Canudas
#Crisi?krickisí
Joan Serarols
Anna Burniol
Lobombo bolombombó
Martí Badia
Hereu i Pubilla Josep Pla i Júlia Altarriba
Serapi/s
Arnau Borràs
Presentador/s Josep Pla i Júlia Farràs
Conductors Ivan Sanchez i Xavi Serra
Cap
Queralt Cortina / Hug Tuyet
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2014 – 25è Aniversari
Osca – País Basc
Dates

Del 15 al 24 d’agost
Participants
de 2014
Poblacions El Pueyo de Jaca Comarques
(Osca)
Ajangiz (Biskaia)
Muntanya Ibones Azules (2.431m)
Ibones de Bachimaña (2.230m)
Ibones de Sabocos (1.905m)

89

Monitors 13

Total

102

Instal·lacions
El Valle del Tena
Alberg Quinta del Vista Alegre
Urdaibai
Alberg de Lurraska
Cultura i oci Sabiñanigo, Panticosa, Pueyo de Jaca, Calahorra,
Donostia, Vitòria, Bilbao, Mundaka, Guernika,
Pamplona, Saragossa, Casa de las Juntas,
Guggenheim
Monitors
Noms dels grups
Cap de grup
Berta Francàs i Queralt Alsina
Zuriberde
Joan Serarols
Cèlia Miró i Hug Tuyet
Oscakeuskal
Judith Guiu
Eva Corominas i Ivan Otaola
Aragonbasc
Pep Pla
Marta de Haro i Marc Corominas Gamelauxs
Arnau Borràs
Aleix Canudas
Toca-m’ells
Anna Bofarull
Judit Boixader
Sipikalurraska
Tanit Venturós
Marc Morales
#Ibonskstem!
Laura Fígols
Omar Pradell
Lurraskaska
Lluís Camprubí
Hereu i Pubilla Joan Serarols i Maria Corominas
Serapi/s
Anna Serarols
Presentador/s Marcel Carrera i Maria Corominas
Conductors Ivan Sanchez i Xavi Serra
Cap
Queralt Cortina
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Tots els Camells (1990-2014)

16

120

14

100

12
80

10
8

60

Monitors
Nois/es

6

40

4
20

2

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0
1990

0

Nois i noies participants de les rutes de Camells
Nom

Cognoms

Anys de
ruta

Nom

Cognoms

Anys de
ruta

01

Abel

Cuadrench Tristany

11

26

Albert

López Rubio

05-06-07

02

Adrià

Chueca Heras

00

27

Albert

Miguela Benavides

12-13-14

03

Adrià

Corominas Vima

04-05-06-07

28

Albert

Molina Pey

90-91

04

Adrià

Garcia Sosa

14

29

Albert

Parramon Queraltó

08-09

05

Agustí

Sensada Cardona

90-91-92

30

Albert

Pascual Coma

08

06

Aida

Roy Boixader

06-07

31

Albert

Peñaranda Riu

02-03-04

07

Aida

Sannicolàs Garcia

03-04

32

Albert

Pont Canudas

05-06-07-08

08

Aïda

Botella Simon

05-06

33

Albert

Simon Gorriz

05-06

09

Aina

Ballús Baraldés

10-11-12-13

34

Albert

Vilardaga Mujal

99

10

Aina

Ferrer Falip

13-14

35

Albert

Xoy Serra

02-03

11

Aina

Parramon Verdú

13-14

36

Àlex

Badal Díez

12-13-14

12

Alba

Berdejo Ortega

03-04

37

Aleix

Canudas Velilla

97

13

Alba

Casafont Guitart

12

38

Aleix

Pons Rigat

04-05-06

14

Alba

Clotet Caballol

06-07-08

39

Aleix

Serra Uró

99-00-01

15

Alba

Comellas Pujol

08

40

Aleix

Villegas Pons

00-01

16

Alba

Cortina Caixach

90-91

41

Aleix

Camprubí Pont

10-11

17

Alba

Hernández Soler

09

42

Alfred

Rodríguez Casellas

06-07-08

18

Alba

López de las Huertas Ribolleda 01-02

43

Andreu

Sarrà Ferrer

09-10

19

Alba

Migueles Andreu

06-07

44

Andrea

Tarramera Valverde

13

20

Albert

Cols Vazquez

05-06-07-08

45

Anna

Alert Morales

14

21

Albert

Coromina Mompel

03-04-05

46

Anna

Alsina López

99-00-01-02

22

Albert

Corominas Casals

09-10-11-12

47

Anna

Armengou Balaguer

95-96-97

23

Albert

Freixa Gonfaus

06-07-08-09

48

Anna

Asens Polo

03-04

24

Albert

Garrido Casòliva

07-08-09-10

49

Anna

Belmonte Gonfaus

96

25

Albert

Gill Goñi

99

50

Anna

Benavides Boixader

09-10-11-12

45
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Nom

Cognoms

Anys de
ruta

Nom

51

Anna

Boixadera Boixader

14

99

52

Anna

Bofarull Ballús

12-13-14

53

Anna

Borràs Bertran

11

54

Anna

Burniol Figols

55

Anna

Canals Casals

56

Anna

57

Anna

58
59

Anys de
ruta

Gragés Selva

09-10-11-12

100 Camí

Casas Virgili

04-05-06-07

101 Carla

Cortés Soler

13-14

02-03-04

102 Carla

Terré Obiols

11-12-13-14

08-09-10-11

103 Carlota

López de las Huertas Ribolleda 05-06

Canudas Canudas

91

104 Carolina

Martin Guitart

08

Casafont Guitart

11

105 Cèlia

Bertran Rodríguez

10-11

Anna

Cortina Caixach

92-93

106 Cesc

Torrents Lapuerta

04-06-07

Anna

Davins Morales

96

107 Christian

Martínez Mariné

90-91

60

Anna

Escobet Montañà

13-14

108 Clara

Magnet Dolado

11-12-13

61

Anna

Febrero Torner

98

109 Clara

Molera Esplet

05-06-07

62

Anna

Fernàndez Casabella

01-02-03-04

110 Clara

Vilalta Cubino

13-14

63

Anna

Ferrao Sabartés

02

111 Clara

Vilamala Roura

92-94

64

Anna

Freixa Marceló

95-96-97

112 Clàudia

Fíguls Soler

07-08-09-10

65

Anna

Guitó Vilardell

13-14

113 Cristina

Arisó Tor

90-91

66

Anna

Pedrals Buchaca

01

114 Cristina

Guitart Martínez

03-04-05-06

67

Anna

Olonia Torrentallé

10-11

115 Cristina

Macià Haro

12

68

Anna

Parramon Queraltó

11

116 Cristina

Sánchez Casals

11-12-13

69

Anna

Perarnau Cortina

92

117 Cristina

Tubau Balaguer

99

70

Anna

Ponsà Escribà

07-08

118 Cristina

Vela Badia

09-10-11-12

71

Anna

Pujols Castellà

94-95-96

119 Cristina

Xoy Serra

98

72

Anna

Ribera Duarte

12-13-14

120 Dani

Duran Sotomayor

07-08-09-10

73

Anna

Roy Boixader

08

121 Daniel

Massana Cardona

93-94-95

74

Anna

Serradell Vidal

10-11

122 David

Asensio Coll

08

75

Anna

Serarols Tarrés

12-13-14

123 David

Montenegro Gonzàlez

96-97

76

Anna

Tristany Otero

12-13

124 David

Sarralta Madrid

91

77

Anna

Venturós Marco

06-07-08-09

125 Eduard

Fernàndez Bosch

02-03-04-05

78

Anna M.

Chedas Fàbregas

95-96-97

126 Eduard

Rodríguez Comellas

04-05-06-07

79

Aran

Rioja Orriols

05

127 Èlia

Siurana Marine

02

80

Ariadna

Cortina Simon

08-09-10-11

128 Elies

Tubau Santaeulàlia

03-04

81

Ariadna

Fernández Perarnau

12-13-14

129 Elisabet

Balaguer Casserres

95-96

82

Armand

Vilalta Àrias

95-96-97

130 Elisabet

López Arnau

94-95

83

Arnau

Borràs Bertran

11-12-13-14

131 Elisabet

Pujols Castellà

92-93

84

Arnau

Escobet Boixader

00-01

132 Elisabet

Vilalta Baliellas

92

85

Arnau

Plans Vilardaga

09-10-11-12

133 Elke

Gelinne Vilà

10-11-12

86

Arnau

Viladrich Gorchs

11-12-13-14

134 Eloi

Cortès Escobet

08-09-10-11

87

Balma

Badal Diez

04-05-06-07

135 Eloi

Edo Martínez

14

88

Bea

Paz Hermosilla

02-03-04

136 Eloi

Martínez Cortina

00-01-02

89

Bea

Torres Galea

98-99

137 Eloi

Pey Zamora

14

90

Benet

Roca Fernández

14

138 Emma

Bessa Castillo

91

91

Berhanu

Solsona Manubens

13

139 Emma

Rusiñol Casals

93-94

92

Bernat

Cortina Simon

04-05-06

140 Enric

Montañà Porta

13-14

93

Bernat

Rosiñol Rodríguez-Àrias

11-12

141 Enric

Serra Codina

14

94

Berta

Camps Rodríguez

14

142 Èric

Jimenez Torner

03-04

95

Berta

Canadell Pagés

12-13-14

143 Eric

Parcerisa Díaz

14

96

Berta

Francàs Guillén

04-05

144 Estefania

Padullés Estevez

93

97

Berta

Medina Perarnau

08-09-10-11

145 Estel

Jauset Fígols

12-13-14

98

Betlem

Blanco Tort

93

146 Ester

Comellas Barniol

90-91-92
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147 Ester

Gonfaus Vilardaga

99

195 Ignasi

Sabata Amado

12-13-14

148 Ester

Plana Roset

01

196 Ignasi

Xandri Arisó

07-08

149 Ester

Saus Torner

12

197 Irene

Grau Noel

13

150 Esteve

Torrents Lapuerta

09-10-11-12

198 Irene

Vázquez Quesada

13

151 Esther

Armengou Balaguer

98-99-00

199 Isaac

Cortès Escobet

12-13-14

152 Eudald

Corominas Vima

09-10-11-12

200 Isaac

Gisbert Carrera

05-06

153 Eulàlia

Zaballa Camprubí

95-96-97

201 Ismael

Gómez Tirado

95

154 Eva

Camposo Roca

14

202 Ivan

Camps Puga

09-10-11-12

155 Eva

Corominas Armengou

01-02-03

203 Ivan

Otaola Calonge

05-06-07-08

156 Eva

Fernàndez Casabella

96-97

204 Ivet

Puig Castillo

10-11-12-13

157 Eva

Sala López

99-00-01

205 James

Phelan de Haro

08-09

158 Eva

Simon Asensio

09-10-11-12

206 Jana

Riu Sancliments

12

159 Eva

Vilamala Roura

90-91

207 Jaume

Asensio Coll

11-12-13

160 Ferran

Bertran Rodríguez

06-07-08-09

208 Jaume

Comellas Barniol

96

161 Ferran

Pujols Freixa

97-98-99

209 Joan

Benavides Boixader

05-06-07

162 Ferran

Sabata Amado

10

210 Joan

BernadasSigüenza

14

163 Francesc

Cervantes Ramos

90

211 Joan

Busoms Cabanas

13-14

164 Francesc

Marginet Sensada

08-09-10-11

212 Joan

Guals Andres

14

165 Gemma

Gonfaus Alsina

94-95-96

213 Joan

Magnet Dolado

14

166 Gemma

Pagerols Parcerisa

93-94-95-96

214 Joan

Pey Canals

01-02-03-04

167 Gemma

Ribera Villegas

96-97

215 Joan

Pla Casadesús

08-09-10-11

168 Genís

Plana Piera

02-03-04

216 Joan

Reig Bergua

13-14

169 Genís

Viladrich Gorchs

08-09-10-11

217 Joan

Salas Santandreu

10-11

170 Gerard

Bartoló Rota

08-09-10

218 Joan

Selva Pagerols

07-08-09

171 Gerard

Coromina Mompel

05-06-07

219 Joan

Serarols Ferrer

11-12-13-14

172 Gerard

Gonzàlez Pey

03-04

220 Joan

Serra Plaixens

12-13

173 Gerard

Macarro Esteban

09-10-11-12

221 Joan

Simon Garriga

10-11

174 Gerard

Potau Cots

11-12-13

222 Joan

Tuson Ganuza

95-96

175 Gerard

Remolà Farràs

08-09-10

223 Joan Miquel

Pujols Parcerisa

99-00

176 Gerard

Subirana Parcerisa

95-96-97

224 Joan Ot

Comellas Santandreu

00-01-02

177 Glòria

Santaeulàlia Altarriba

12-13

225 Joana

Vidal Vilà

10-11

178 Goretti

Solà Prat

94-95

226 Joaquim

Arnau Colillas

92

179 Guillem

Albets Montblanch

07-08

227 Jordi

Barnola Ferrer

05-06-07-08

180 Guillem

Arnedo Parés

12

228 Jordi

Casas Coma

00-01-02

181 Guillem

Campillo Camps

13-14

229 Jordi

Comellas Barniol

91-92

182 Guillem

Canal Santaeulàlia

98-00

230 Jordi

Corominas Moliner

02-03

183 Guillem

Canudas Gorgas

09-10-11

231 Jordi

Isanta Casellas

01-02-03-04

184 Guillem

Cardona Zaera

12-13-14

232 Jordi

Martorell Boy

99

185 Guillem

Ferrer Algué

99-00

233 Jordi

Massaguer Robert

07-08-09-10

186 Guillem

Gonfaus Saumell

93-94-95-96

234 Jordi

Millan Campoy

96-97

187 Guillem

Subirà Martínez

13-14

235 Jordi

Nadeu Ferran

10-11-12

188 Guillem

Simon Cardona

08-09-10

236 Jordi

Noguera Botella

97

189 Guillem

Tristany Cara

09-10-11

237 Jordi

Parera Argerich

06-07-08-09

190 Guim

Tuson Ganuza

02-03-04

238 Jordi

Picas Pagerols

11-12-13-14

191 Helena

Vilalta Grant

13-14

239 Jordi

Pont Canudas

03-04-05

192 Hug

Tuyet Plans

01-02-03-04

240 Jordi

Rafart Pascuet

98-99-00

193 Ignasi

Ballús Edo

00-01-02-03

241 Jordi

Sensada Torres

09-10-11-12

194 Ignasi

Rafart Pascuet

90-91-92

242 Jordi

Serra Alonso

09-10-11-12
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243 Jordi

Simon Asensio

11-12-13-14

291 Manel

Uribe Piqueras

06-07-08

244 Jordi

Torrabadella Boixader

97-98-99

292 Mar

Barniol Baraldés

11-12-13-14

245 Josep

Barranco Casals

02-03-04

293 Marc

Clotet Caballol

02-03-04-05

246 Josep

Barrios Calderer

95

294 Marc

Corominas Armengou

04-05-06-07

247 Josep

Farguell Pallarés

91

295 Marc

Borrellas Sabrià

10-11-12

248 Josep

Fornell Cazorla

10

296 Marc

Escànez Moreno

09-10-11

249 Josep

Pla Casadesús

11-12-13-14

297 Marc

Fíguls Casas

09-10-11-12

250 Josep

Rota Arseda

99-00-01

298 Marc

Gonzàlez Costa

91-92

251 Josep

Rovira Bertran

03

299 Marc

López Tor

06-07-08-09

252 Josep

Sabata Boixader

14

300 Marc

Marginet Sensada

05-06-07-08

253 Josep

Sensada Torres

05-06-07

301 Marc

Moneo Roca

13-14

254 Josep

Vidal Manzano

14

302 Marc

Montes Barcons

07-08-09-10

255 Josep M.

Isanta Casellas

98-99-00

303 Marc

Morales Macarro

02-03-04-05

256 Juan

Cruz Saipe

13

304 Marc

Olonia Torrentallé

07-08-09-10

257 Judit

Balaguer Madrid

08-09-10-11

305 Marc

Padullés Casals

14

258 Judit

Boixader Güell

05-06-07-08

306 Marc

Pey Canals

04

259 Judit

Bruch Adelantado

12-13-14

307 Marc

Pujol Bremer

04

260 Judit

Crespo Fernàndez

94-95-96

308 Marc

Rusiñol Casals

97-98

261 Judit

Diaz Sauceda

95-97

309 Marc

Serra Codina

11-12-13-14

262 Judit

Isern Padrós

13-14

310 Marc

Sifré Iglésias

02-03-04

263 Judit

Plana Roset

94-95-96

311 Marc

Subirà Martínez

08-09

264 Judit

Serra Noguera

13-14

312 Marc

Travé Pons

98-99-00

265 Judith

Domingo Sorribes

08

313 Marc

Vilalta Parra

92

266 Judith

Guiu Perona

11-12-13-14

314 Marc

Vilalta Pons

90-91

267 Júlia

Altarriba Paracolls

10-11-12-13

315 Marc

Vilalta Rovira

09-10

268 Júlia

Camprubí Badia

09-10-11-12

316 Marc

Zaballa Camprubí

90-91-92

269 Júlia

Farràs Riu

11-12-13

317 Marcel

Carrera Baz

11-12-13-14

270 Júlia

Fernàndez Perarnau

08-09-10-11

318 Marcel

Tuyet Plans

98-99-00

271 Júlia

Francàs Guillén

08-09-10-11

319 Margarita

Salvans Puigbó

94-95-96

272 Júlia

Soler Villegas

09-10-11

320 Maria

Boixader de Ferrer

10-11-12-13

273 Júlia

Serrano Pla

12-13

321 Maria

Camps Puga

06-07-08-09

274 Kajol

Escútia Viladrich

13-14

322 Maria

Canal Santaeulàlia

01-02-03-04

275 Laia

Andreu Pejoan

06-07

323 Maria

Company Obiols

05-06-07

276 Laia

Costa Guixé

99

324 Maria

Corominas Casals

12-13-14

277 Laia

Cunill Cuartielles

98-99-00

325 Maria

Farràs Riu

10-11-12

278 Laia

Elias Rius

90-91

326 Maria

López de las Huertas Lladós

06-07-08

279 Laia

Mascarella Guitart

94-95-96

327 Maria

Mas Vilardaga

03

280 Laia

Massana Casadesús

91-92-93

328 Maria

Mora Bonvehí

13-14

281 Laia

Puig Llobet

08-09

329 Maria

Navarro Comellas

13-14

282 Laura

Fígols Guiu

11-12-13-14

330 Maria

Piñero Casas

05-06-07-08

283 Laura

Fígols Isach

10-11

331 Maria

Reyes Delgado

08

284 Lídia

Balaguer Casserres

01

332 Maria

Rodríguez Corominas

12-13-14

285 Llorenç

Vila Garcia

09-10

333 Maria

Sifré Iglésias

08-09-10

286 Lluís

Boixader de Ferrer

08-09-10-11

334 Maria

Tabernero Caellas

08-09-10

287 Lluís

Camprubí Rota

12-13-14

335 Marina

Bertomeu Munell

06

288 M.Alba

Boixader Aymerich

91

336 Marina

Garcia Garcia

13-14

289 M.Rosa

Pujols Castellà

90-91-92

337 Mariona

Caballero Lladó

05-06

290 Maite

Costa Sabata

95-96

338 Mariona

Ferrer Claret

06-07-08-09
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339 Mariona

Garcia Martínez

14

387 Meritxell

Vidal Alaball

90-91

340 Mariona

Giné Sabata

95-96

388 Miquel

Robledo Vilandeny

08

341 Mariona

Linares Carreté

91-92-93

389 Miquel

Sistach Soler

95-96

342 Mariona

Martínez Espelt

10-11-12

390 Mireia

Altarriba Paracolls

14

343 Mariona

Polo Canudas

97-98-99

391 Mireia

Besora Sans

93

344 Mariona

Ribera Villegas

98-99

392 Mireia

Boixadera Vendrell

90-91

345 Marta

Alonso Oriola

06-07-08-09

393 Mireia

Gómez Nadal

94-95

346 Marta

Barnola Ferrer

08-09-10-11

394 Mireia

Torrentallé Sansa

95-96-97

347 Marta

Batriu Espelt

08-09-10

395 Mireia

Tort Noguera

92-93-94

348 Marta

Camprubí Camprubí

91-92-93

396 Míriam

Ribera Pujol

12-13-14

349 Marta

de Haro Plana

05-06

397 Moisés

Sató Plana

04

350 Marta

Ferrer Parera

91

398 Mònica

Garcia Llorens

00-01-02-03

351 Marta

Gonfaus Sitjes

13-14

399 Mònica

Tomàs Morales

96

352 Marta

Guitart Martínez

08-09-10

400 Montserrat

Cosp Boixader

91

353 Marta

Llargués Esclusa

04-05-06-07

401 Montserrat

Giné Sabata

92-93

354 Marta

López Picas

11-12-13-14

402 Montserrat

Tubau Rosell

97

355 Marta

Marmi Camps

09-10-11

403 Natàlia

Cifuentes Ganzàlez

98

356 Marta

Martínez Tubau

12-13-14

404 Neus

Comellas Santandreu

97-98-99

357 Marta

Mas Vilardaga

04

405 Neus

Mas Canal

94-95-96

358 Marta

Merino Canudas

91-92-93

406 Neus

Sala Bascompte

09-10-11

359 Marta

Montlleó Rius

07-08-09-10

407 Nil

Casadesús Pont

09-10-11-12

360 Marta

Puig Llobet

07-08

408 Nil

Miró de Ferrer

11-12-13

361 Marta

Sallés Roca

98-99

409 Núria

Aymerich Garcia

98

362 Marta

Sanchez Soler

12

410 Núria

Canudas Ferrer

07-08-09-10

363 Marta

Simon Rovira

07

411 Núria

Ferrer Claret

08-09-10-11

364 Marta

Tubau Santaeulàlia

97-98-99

412 Núria

Gragés Selva

06-07-08-09

365 Marta

Vancells Pons

95-96-97

413 Núria

Pons Ballarà

90-91

366 Marta

Vilalta Rovira

03

414 Núria

Pujols Parcerisa

03-04

367 Martí

Badia Gragés

11-12-13-14

415 Núria

Sales Soler

90

368 Martí

Ballús Edo

97-98-99

416 Núria

Torres Farràs

10-11-12

369 Martí

Campillo Camps

13-14

417 Oliveros

López Tor

97-98

370 Martí

Casellas Espelt

14

418 Omar

Pradell Delgado

02-03-04-05

371 Martí

Escobet Boixader

98-99

419 Oriol

Parera Rial

02-03

372 Martí

Garrido Casóliva

10

420 Oriol

Raventós Plans

05

373 Martí

Molina Pey

00-02

421 Oriol

Rego Alsina

97

374 Martí

Sarrà Ferrer

09-10

422 Oriol

Ribera Sala

05-06-07-08

375 Martí

Torrents Lapuerta

01-02-03

423 Ot

Vilella Corominas

08-10

376 Martí

Vilalta Cubino

08-09-10

424 Pau

Barniol López

14

377 Martí

Villegas Pons

06-07-08

425 Pau

Isach Noguera

09-10

378 Martí

Zamora Casals

07-08-09

426 Pau

Moneo Roca

10

379 Mauricio

Stiefvater

14

427 Pau

Roz Gorchs

13-14

380 Mercè

Farràs Costa

06

428 Paula

de Argacha Junyent

99

381 Mercè

Subirana Font

09-10-11-12

429 Paula

Caserras Escobet

13-14

382 Meritxell

Castellanos Alsina

99

430 Paula

Expósito Canal

11

383 Meritxell

Comellas Selga

97-98-99

431 Paula

Nadeu Feran

12

384 Meritxell

Pey Pino

08-09-10-11

432 Pep

Canals Casals

04-05-06-07

385 Meritxell

Seuba López

91

433 Pep

Fornell Cazorla

07-08-09

386 Meritxell

Tubau Balaguer

94-95-96

434 Pere

Ballesteros Juberó

12-13-14
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435 Pere

Fernàndez Uribe

06-07-08-09

483 Sebastià

Prat Guilanyà

97-98-99

436 Pere

Gendrau Girbau

95-96-97

484 Sergi

Arnedo Parés

12

437 Pere

Mujal Torreblanca

07-08-09-10

485 Sergi

Basora Sala

05

438 Pilar

Plaixens Juberó

09

486 Sergi

Domingo Sorribes

10-11

439 Pol

Casadesús Pont

05-06-07-08

487 Sergi

Fernàndez Bosch

95-96-97

440 Pol

Saña Lazaro

08

488 Sergi

Fernàndez Isern

06-07-08-09

441 Pol

Selva Santamaria

11-12-13-14

489 Sergi

Martorell Boy

05-06-07

442 Pol

Tomàs Gironès

14

490 Sergi

Miquela Sala

10-11-12

443 Queralt

Alsina Cardona

04-05-06-07

491 Sergi

Remolà Farràs

03-04

444 Queralt

Caballero Lladó

02-03-04

492 Sergi

Selva Jové

04-05

445 Queralt

Casas Coma

90-91

493 Sergi

Serra Uró

97-98-99

446 Queralt

Cuadra Pons

07-08-09-10

494 Sheila

Herrero Sanàbria

95-96

447 Queralt

Ferrer Falip

08-09-10-11

495 Sheila

Rodríguez Duarte

08-09-10

448 Queralt

Gonfaus Saumell

90-91-92

496 Sílvia

Crusafon Moya

99-00-01

449 Queralt

Guiu Venturós

04-05-06-07

497 Sílvia

Genescà Pujols

12

450 Queralt

Màrquez Sala

90

498 Sílvia

Macià Roset

91

451 Queralt

Matamala Prat

11-12-13-14

499 Sílvia

Pujantell Mompel

03-04-05-06

452 Queralt

Perarnau Ribera

01

500 Sílvia

Rubio Viladomat

99-01

453 Queralt

Orriols Guiu

13-14

501 Sònia

Llamas Comellas

97-98-99

454 Queralt

Rodríguez Casellas

09-10-11-12

502 Sònia

Ortega Fígols

13-14

455 Queralt

Sales Soler

92-93

503 Sònia

Ponsà Escribà

02-04-05

456 Queralt

Serra Camprubí

06

504 Sònia

Ramos Serrano

01-02

457 Queralt

Vilardaga Hermosilla

94-95

505 Sònia

Ribera Call

03-04-05-06

458 Rafael

Parés Teixidó

99-00

506 Stephanie

Riera Núñez

06-07-08

459 Ramon

Canal Corretger

91-92

507 Tanit

Miró de Ferrer

07-08

460 Ramon

Pagerols Parcerisa

91-92

508 Tanit

Venturós Marco

11-13-14

461 Ramon

Prat Serra

92

509 Teresa

Company Juberó

10-11-12

462 Raquel

Vila Pérez

96-97

510 Ton

Artigas Comaposada

14

463 Remei

Comellas Cabra

90-91

511 Toni

Alberich Martí

08-09-10

464 Roger

Boixader Güell

07-08-09-10

512 Toni

Llargués Esclusa

08-09-10

465 Roger

Calsina Fígols

14

513 Toni

Molera Espelt

10-11-12

466 Roger

Clemente Soler

13-14

514 Valentí

Farràs Riu

07-08

467 Roger

Pagerols Parcerisa

92

515 Verònica

Sobrino Fernández

14

468 Roger

Parcerisa Pagador

00-01

516 Xavier

Bover Beringues

95

469 Rosa

Comellas Cabra

91-92

517 Xavier

Edo Martínez

12-13-14

470 Rosa

Massaguer Robert

07-08-09-10

518 Xavier

Fontquerni Xandri

90-91-92

471 Rosa

Medina Perarnau

11

519 Xavier

Gonzàlez Morales

93

472 Rosa

Vilardaga Hermosilla

90-91

520 Xavier

Lacalle Soler

95-96

473 Ruddi

Camprubí Horrit

12-13-14

521 Xavier

Llamas Comellas

04-05-06

474 Samuel

Mateos Santiago

99-00

522 Xavier

Mujal Torreblanca

10-11-12

475 Sança

Casas Virgili

09-10-11-12

523 Xavier

Pedrals Camprubí

09-10-11-12

476 Sandra

Serena Crespo

11-12

524 Xavier

Peralba Miguela

99-00

477 Sandra

Torrents Perez

11-12-13-14

525 Xavier

Picas Pagerols

09-10-11-12

478 Sara

Bertobillo Cunill

90

526 Xavier

Rodríguez Muñoz

99-00

479 Sara

Escolar Ruiz

07-08

527 Xavier

Sifré Iglésias

00-01-02-03

480 Sara

Isach Roca

95-96

528 Xavier

Simon Górriz

10-11-12

481 Sara

Llorens Cardona

07

529 Xavier

Solanich Moreno

96-97-98

482 Sara

Orriols Rota

90-91

530 Xavier

Tor Vilella

90-91
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Nom

Anys de
ruta

Cognoms

531 Xavier

Torrabadella Boixader

93-94-95-96

532 Xènia

Botella Torres

91-92-93

Nom
533 Xènia

Cognoms
Fons Cortada

Anys de
ruta
09-10

Monitors/es participants de la ruta de Camells
Nom

Cognoms

Anys de ruta

1

Queralt

Alsina Cardona

14

2

Anna

Armengou Balaguer

03

3

Ignasi

Ballús Edo

07

4

Montserrat

Barcons Tassias

90-91-93-94

5

Mireia

Besora Sans

99-00

6

Judit

Boixader Güell

12-13-14

7

Xènia

Botella Torres

95-96-97-98

8

Anna

Burniol Fíguls

11-12-13

9

Ramon

Canal Corretger

02-03

10

Aleix

Canudas Velilla

00-01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-14

11

Jordi

Casas Coma

06-07

12

Pere

Casas Coma

96-97-98-99

13

Marta

Cervera Moliner

92-93-94

14

Neus

Comellas Santandreu

02-03-04-05-06

15

Meritxell

Comellas Selga

05-06

16

Eva

Corominas Armengou

08-09-10-11-12-13-14

17

Marc

Corominas Armengou

13-14

18

Queralt

Cortina Guitó

90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14

19

Sílvia

Crusafon Moya

10

20

Marta

De Haro Plana

13-14

21

Anna

Fernàndez Casabella

08-09-10-12-13

22

Berta

Francàs Guillén

09-10-11-12-14

23

Anna

Freixa Marceló

05-06

24

Juli

Gendrau Farguell

95-96-97

25

Pere

Gendrau Girbau

01

26

Queralt

Gonfaus Saumell

95-97

27

Elisa

Gorgas Selga

93

28

Àngel

Guiu Venturós

90-91-92-93

29

Jaume

Guiu Venturós

91

30

Mariona

Linares Carreté

95-96-97-98-99-00-01-11-13

31

Marc

Marginet Sensada

12

32

Dani

Massana Cardona

97-98-99

33

Cèlia

Miró Manubens

11-12-13-14

34

Martí

Molina Pey

06-07

35

Ramon

Montes Cortina

90-91-92-93-94

36

Martí

Montes Cortina

90-91-93-94

37

Marc

Morales Macarro

11-12-13-14

38

Marc

Olonia Torrentallé

13

39

Ivan

Otaola Calonge

14

40

Josep

Padullés Cubino

07-08-09-10

41

Ramon

Pagerols Parcerisa

95-96-97-98-99-00-01

42

Gemma

Pagerols Parcerisa

98-99-00-01-02

43

Jordi

Pont Canudas

11-12
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44
45

Omar
Anna E.

Pradell Delgado
Puig Rodríguez

11-12-13-14
07-08-10-11-12

46

Ferran

Pujols Freixa

02-03-04-05-07-08-09

47

Laura

Salada Potrony

08-09

48

Laura

Selva Jové

07-08-09-10

49

Sergi

Selva Jové

09-10

50

Agustí

Sensada Cardona

95

51

Ramon M.

Serchs Santamaria

90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02

52

Ignasi

Serra Pons

07-08

53

Xavier

Tor Vilella

92

54

Betlem

Tor Vilella

92-00

55

Jordi

Torrabadella Boixader

02-03-04-05-06

56

Xavi

Torrabadella Boixader

97-98-99-00-01-02-03-04-05-06

57

Mireia

Torrentallé Sansa

00-01

58

Martí

Torrents Lapuerta

09

59

Anna

Tort Gendrau

94-95-98-99

60

Hug

Tuyet Plans

10-11-12-13-14

61

Jaume

Vegas Bautista

95-96

62

Josep M.

Vilaseca Ribalta

97-98-99-03

63

Quirze

Vilella Esteva

08-09-10

64

Marc

Zaballa Camprubí

95-96

Conductors de les rutes de Camells
Nom

Cognoms

Anys de ruta

1

Fermí

Tubau

93-07-08

2

Francesc

Serralta

91-92-94

3

Ivan

Sánchez Macarrilla

10-11-12-13-14

4

Jaume

Vallribera Freixa

95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

5

Toni

Salvador Ferrrandis

09

6

Xavi

Serra

06-11-12-13-14

Tots els grups de les rutes de Camells
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

#Acalporkfempinya
#Crisi?krickisí
#Desortbenpoca
#Ibonskstem!
... Itapa’t
20enbasc
3x5
Aaaaiii...
ACM? Algun camell més?
Acurrucucú
Aisitanganxo
Aivalaconxa
Això tu, ha!
All i oli
Amb Il·lusió
Andorràpido
Anna Emília i su família
Aragonbasc
Arigató
Arr! Que te como
Arròs amb llet
Autobiografia Dish Dish A

2012
2013
2013
2014
2008
2009
2004
2002
2006
1996
2012
2009
2012
2001
2011
2010
2010
2014
2008
2007
2012
1995

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

52

Backsteek Bo
Baik Vash
Belair-Girls
Beneit XVI
Berebere – Berebere – Berebere
Bolingues
Bombolletes de sabó
Bons Germans
Calor de Febrer
Camel Trophy
Camelldelplà
Camellu Kudeiru
Cascamellocak
Cel Blau
Clembuterol per esmorzar
Codi-0
Comte del porc
Cop de mà
Cul de sac
Deperriure
Dos Rals
Drimtim

1997
1996
1993
2005
1993
1990
2006
2006
1999
2003
2006
2008
2009
1999
2011
1991
2012
2003
2008
2005
1991
1992
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Ehte Uau Ehto Fao
Els Adaptats
Els Dalton
Els de Cal Curt-ina
Els Joves
És broma
Escletxa de llum
Eterna Joventut
Euskal Pilota
Festival del xou
Formigues amb potència
Gabon
Gamelauks
Gamelus
Gepa Boja
Gepi Zaitut
Gepidor
Gepiruts
Germanetes
Guaita tu!
Guilliguels
H2O –Aigua
Haanataixins
Hermana no tinc grup
Hypo-Potten’s
Iamiquè
Ikusi arte
Inserso
Iokesé
Ionespack
Isards
Ja t’ho he dit
K fa fred
Kalomar
Kinzesón
Kjaçtard
Koikinkul
L’Ospadrejoiós
Lafarganeta
Lehendakari
Llimó i sal
Lobombo bolombombó
Lurraskaska
Mazinguer Peta

1996
1998
1995
2011
1995
2008
1998
1994
2004
2010
2013
2009
2014
2009
2005
2009
2013
2004
1994
2007
2000
1991
2013
2003
1997
2012
2009
1994
1993
1998
1990
2002
2010
2011
2004
2011
2008
1998
2011
1999
2007
2013
2014
2001

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Menuquillo
Narinant
Ne’m forts
Nicets ben drets ben drets
Notubuidí
OKDW.
Ole, tu!
Olequebé
Olònies a Borredà
Only ten days
Orduñalavaca
Orritorrings
Oscakeuskal
Palmira’s
Parzanillo
Perrespecte
Pessebre’76
Picapinyes
Pinya Camelada
Plafong
Portaelcompte
Sainol·loks
Sense Consens
Sense Iva
Sipikalurraska
Sol Solet
St. Rocco Cantimplores
Sula Balú
Supersexy’sglays
Tec-tec-tec
Toca-m'ells
Totstr@mpats
Trempant T’empaito
Ukelèle
Ultracongelació Desprevinguda
Va callar i no va dir res
Va per llarg
Vaginsumiransu
Zorionak Gamelus
Zuriberde

1997
2003-2011
2008
2001
1995
2013
2011
2007
2010
1995
2009
2013
2014
1991
1997
2006
1992
1990
2012
2002
2012
1991
2000
2010
2014
2000
2000
1996
2001
2005
2014
2010
1999
1992
1990
2007
2010
2002
2004
2014

Itineraris i allotjaments de les rutes de Camells
Rutes de Camells

Allotjaments

El Ripollès (Núria)/ El Barcelonès (Barcelona)/ El Tarragonès (Tarragona)

A. Pic de l’Àliga – A. M. Déu Montserrat – A. Sant Jordi

El Rosselló (Fuillà) Catalunya Nord/ El Gironès (Girona) Costa Brava

CA .La Rotja – A. Cerverí

La Vall d’Aran (Salardú)/ El Segrià (Lleida)/ El Baix Ebre (Deltebre)

A. Era Garona – A. Sant Anastasi – A. Mn. Antoni Batlle

El Ripollès (Núria)/ El Barcelonès (Barcelona)/ El Tarragonès (Altafulla)

A. Pic de l’Àliga – A. M. Déu Montserrat – A. Casa Gran

Andorra (Canillo)/ El Gironès (Girona) Costa Brava

C.C. AINA – A. Cerverí

La Vall d’Aran (Salardú)/ El Baix Penedès (Coma-ruga El Vendrell)

A. Era Garona – A. Sta. Maria del Mar

El Ripollès (Núria)/ El Barcelonès (Barcelona)/ Alt Empordà (L’Escala)

A. Pic de l’Àliga – A. M. Déu Montserrat – A. d’Empúries

Andorra (Canillo)/ Catalunya Nord/ El Gironès (Girona)

C.C. AINA – A. Cerverí

El Ripollès (Núria)/ El Barcelonès (Barcelona)/ El Garraf (Cubelles)

A. Pic de l’Àliga – A. M. Déu Montserrat – C.C. Mas d’en Pedro

La Vall d’Aran (Salardú)/ Biscaia (Berriz) País Basc (10è Aniv.)

A. Era Garona – A. Olakueta

Andorra (Canillo)/ Catalunya Nord/ El Gironès (Girona)

C.C. AINA – A. Cerverí

El Ripollès (Núria)/ El Barcelonès (Barcelona)/ L’Alt Penedès (Pontons)

A. Pic de l’Àliga – A. M. Déu Montserrat – C.C. Penyafort

L’Alta Ribagorça (Vilaller)/ El Baix Empordà (Corçà)

C.C. Montsant – C.C. L’Ocell
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Andorra (Canillo)/ El Baix Camp (Alforja)

C.C. AINA – C.C. Mas Baget

La Vall d’Aran (Lèss)/ Àlaba (Sàrria) País Basc (15è Aniv.)

A. Matacabòs – C.C. Iñaki Goikuria

El Ripollès (Planoles)/ L’Alt Empordà (Pontós)

A. Marista – C.C. Ca N’ Oliver

Andorra (Canillo)/ La Selva (St. Feliu de Buixalleu)

C.C. AINA – C.C. Can Massaguer

El Ripollès (Núria)/ El Barcelonès (Barcelona)/ La Ribera d’Ebre (Rasquera)

A. Pic de l’Àliga – A. Pere Tarrés – C.C. Can Manxol

La Garrotxa (La Vall d’en Bas)/ Catalunya Nord/ L’Alt Empordà (Capmany)

C.C. El Rourell – C.C. Els Estanys

El Pallars Sobirà (Rialp)/ Biscaia (Orduña) País Basc (20è Aniv.)

A. Les Estades – A. Orduña

Andorra (Canillo)/ Baix Empordà (Bellcaire de l’Empordà)

C.C. AINA –C.C. Torreferrana

Ripollès (Queralbs) Baix Penedès (Calafell)

A. La Farga – C.C. Artur Martorell

Solsonès (La Coma i la Pedra) Pla de l’Estany (Serinyà)

A. El Mirador – C.C. Els Refugis

Pallars Sobirà (Montardit de Baix -Sort) Maresme (St. Iscle de Vallalta)

A. L’Orri del Pallars – C.C. Can Bosc

Osca (El Pueyo de Jaca) Bizkaia (Ajangiz) País Basc (25è Aniv.)

A. Quinta de Vista Alegre - A. Lurraska

