
Telèfons Contacte 
Grup 1 · Luis · 669 960 932 

Victoria · 675 276 194  

Grup 2 · Juan 651 520 584 
María · 680 690 158  

Grup 3 · Miquel· 608 003 048 
Gonzalo 638 865 799  

Grup 4 · David · 651 392 883 
Xavi · 669 928 273 

Recomanem trucar només en 
situació d’urgència, davant 

qualsevol problema ens 
posarem en contacte. 

Material 

Recomanacions generals: tots els 
utensilis i robas han d’anar 
marcats; no es poden portar 
aparells electrònics i penseu que 
tot allò de més, innecessari és pes 
per carregar; es recomana un 10% 
del pes del xiquet/a. 

ROBA (durant el campament es 
rentarà roba; és millor portar-ne 
poca i rentar-la):

Xandall sencer (dessuadora i 
pantaló llarg), samarretes (4u), 
pantalons curts (2u), roba interior 
(5u), banyador.

CALÇAT: xancles tancades i 
botes de muntanya còmodes.

ACCESORIS: bossa de neteja 
completa , protector solar, motxilla 
mitjana, gorra, catifa isotèrmica, 

sac de dormir, cantimplora, plat, 
got i coberts, llanterna i tovallola.

ALTRES: esmorzar i dinar del 
primer dia i instrument musical 
propi si volen portar-lo. 

Aviseu de les possibles al·lèrgies i 
fàrmacs que prenen els xiquets/es 
per assegurar un bon estat de 
salut.

Enguany degut a la gran 
demanada de xiquets i 
xiquetes que volen vindre al 
campament itinerant s’han fet 
4 grups. 

Cadascú d’aquest 
grup fa rutes 
semblants, 
coincidint prou 
dies els grups i 
creuant-se entre 
ells. El grup 1 i 2 farà de 
Puertomingalvo a Llucena, 
passant per Penyagolosa, 

mentre que el grup 3 i 4 farà 
de Figueroles fins a 
Penyagolosa, i d’allí baixarà a 
Llucena. 

Aquestes 
condicions 
especials, 
juntament amb 
els esports 
multiaventura en 
Figueroles han fet 

una divisió i organització 
prèvia major, així com un 
nombre de monitors més gran.  

z Campament Itinerant z 
“Penyagolosa gegant de pedra la teua testa plena de neu, 

Penyagolosa, Penyagolosa a la tempesta, al sol i al vent, fita 
senyera del poble meu.”
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AMUNT 2017
De Penyagolosa a Llucena 



Dietari de la Ruta
Engunay els itinerants de l’Amunt 2017 faran la Ruta de Figueroles a Penyagolosa, o 

de Puertomingalvo a Figueroles; i finalment una última ruta fins a Llucena. Una 
distància de 84 km i un desnivell acumulat de pujada de 1881 metres de pujada i 2504 

de baixada; o 87,2km i 2457m de pujada i 2103 de baixada. 

PENYAGOLOSA  
El Parc Natural de 
Penyagolosa, amb quasi 
1100 hectàrees, és un 
referent geogràfic i 
cultural de la nostra 
província. Situat entre 
els últims contraforts del 
Sistema Ibèric, el massís 
de Penyagolosa forma 
part d’una cruïlla 
d’ambients geològics, 
biològics, culturals i 
socials. 

El seu pic de 1814 metres 
d’altitud és el segon pic 
més alt del País Valencià, 
coniderat un mont sagrat 
i màgic, als seus peus es 
troba el Santuari de Sant 
Joan de Penyagolosa, un 

edifici d’origen neoclàssic 
centre de peregrinació. 

SENDA LLUNA 
PLENA 

Fent aquesta ruta, els 
xiquets/es recorreran i 

coneixeran, gràcies al seu 
propi esforç i depent 

només d’ells mateixos, 
llocs com el cim de 
Penyagolosa, Sant Joan 
de Penyagolosa, Xodos, 
Useres, l’Ermita Sant 
Miquel de les Torrocelles, 
Les Useres i Costur. 

Part d’aquesta ruta 
circula pel GR33, això 
implica sendes ben 
preparades i no requereix 
una gran preparació 
(però sí mínima); per això  
es recomana a qualsevol 

amant de la natura, 
l’excursionisme i 
l’entreteniment a l’aire 
lliure.  

FIGUEROLES 
Aquí, a través de les 
activitats  multiaventura 
els xiquets/es podran 
descobrir meravellosos 
paratges, l’orografia i els 
valls engorjats entre 
muntanyes de la comarca 
de l’Alcalaten; comarca 
interior i central de la 
nostra província 
dominada pel pic de 

Penyagolosa.  

INICI ·  FINAL 

En parking mercat 
dilluns a les 7:00; en 

CEIP Llucena a les 12:00

RESUM DE LA 
RUTA I 

ACTIVITATS

ACAMPADA 
PENYAGOLOSA 

Estarem 3 - 4 nits 
d’acampada lliure

RUTA 
ITINERANT  

Caminarem 3 - 4 díes 
fent la Senda de Lluna 

Plena

ESPORT 
MULTIAVENTURA 

Estarem 2 díes en 
Figueroles fent esports 

TORNADA A 
LLUCENA 

Finalment, una ruta 
cap a Llucena i últim 
dia de campament


