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Presentamos un bo resumo desta 32ª edición do Campamento Urbano organiza-

do por Amencer a través de 24 datos que reflicten bastante ben, cremos, a reali-

dade deste C.U. organizado na primeira quincena de agosto de 2019 na nosa 

cidade de Ourense. 

32 agostos ininterrompidos desta experiencia infantil. 

22 agostos ininterrompidos da xuvenil nocturna. 

9 días do infantil. 

1 noite do infantil. 

6 noites do xuvenil. 

8 reunións ao ano da comisión organizadora do C.U. 

33 horas de formación e coordinación de voluntarios/as no C.U. 

90 horas de actividades con rapaces/zas no infantil. 

12 horas de actividades con mozos/as no xuvenil. 

214 actividades realizadas. 

52 grupos de idades. 

879 rapaces/zas entre 8 e 16 anos de idade. 

161 mozos/as maiores de 15 anos. 

118 animadores/as voluntarios/as. 

1.158 participantes en total. 

165 educadores da cidade animaron puntualmente algunha actividade do C.U. 

21 empresas colaboraron economicamente. 

43 empresas colaboraron con materiais. 

53 entidades colaboraron con visitas e exhibicións. 

47 establecementos colaboraron coa colocación do peto do C.U. 

13 medios de comunicación informaron do C.U. 

42 autobuses utilizados. 

3.526 km. percorridos en bus. 

56 lugares da cidade recreados e visitados. 

594 como media de participantes diarios. 
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Benvida 

Hoxe, o día de benvida, paseino moi ben. Pero 

este ano, en vez de globos, botamos burbullas 

dende a ponte, porque contaminan menos. 

Lucía, 12 anos. 

Hoxe chegamos ao Campamento Urbano, pola 

mañá, para comezar. O patio dos salesianos 

estaba cheo de nenos e nenas cos seus xogos. 

Cando soou a canción, fomos ao pavillón, onde 

nos ensinaron cousas novas. Iria, 11 anos. 

Este é o meu terceiro ano no urbano, e sempre 
o paso moi ben. No inverno xa estou moi 
emocionada, porque non me quero perder 

ningún ano de campamento, e cando creza 
quero ser monitora. Candela, 10 anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

día da 

O xoves 1 foi o día da benvida ao campamento 

urbano 2019 e, coma todos os veráns, 

participaron centos de nenas e nenos. 

Este primeiro día foi diferente aos outros anos, 

xa que non tiramos globos desde as pontes da 

cidade, senón que foron pompas de xabón para 

non contaminar. As pombas subiron ao ceo 

desde a ponte romana, ponte do milenio, 

pasarela e terraza do centro Comercial. 

 

O ambiente do primeiro día coa acollida, os bos 

días coa presentación dos animadores e 

animadoras, o canto do noso himno, a 

presentación audiovisual do C.U., a formación e 

actividades de presentación dos pequenos 

grupos por idades e algunha sorpresa máis 

crearon entre todos os rapaces e rapazas unha 

grande ilusión e moitas ganas de vivir esta 

edición do Campamento Urbano.   

 

Pola tarde ofertáronse, por primeira vez, as 

tardes do urbano, cun sen fin de propostas, 

desde baño en Oira até obradoiros. 

idabenvidabenvidabenvidabenvidabenvidabenvidabenvidabenvida 
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Cultura 
día da 

urbana 

Este é o meu cuarto ano no campamento. Fixen moitas amizades durante todos 

estes anos. Espero seguir vindo todos os anos e chegar a ser monitora. Aprendín 

moitas cousas e paseino moi ben. María, 13 anos. 

Hoxe,o noso grupo foi á piscina, e paseino moi ben. Pola mañá estivemos na 

universidade, vendo unha película. Luís, 13 anos. 

Hoxe, no museo, fixemos actividades divertidas. Pero foi pola tarde cando máis 
gocei, xa que facía moita calor, e fomos á piscina. Rebeca, 13 anos 

QUE DI A RAPAZADA! 

O segundo día, o venres 2, foi o día da 

cultura urbana. Cada idade realizou 

algunha actividade distinta por toda a 

cidade, xunto as persoas acompañantes, 

tanto monitoras como compañeiras. 

Ofertouse cine no Lusquiños e na 

Universidade, teatro no Principal, 

animación á lectura en bibliotecas e 

librerías, visitas a museos, rutas polo 

centro da cidade, e obradoiros de disc-

jockey, grafitti, ximnasia rítmica, fotografía 

creativa, batería, baile e cultura italiana, na 

base do campamento, en Salesianos... E 

ao finalizar a mañá, regalouse un libro a 

cada participante. 

 

Na segunda parte do día, como de 
costume, as tardes do urbano en 
Salesianos, cunha oferta de máis de 20 
actividades distintas, unhas na sede do 
campamento, outras pola cidade e en Oira. 

lturaurbanaculturaurbanaculturaurbanaculturaurbanaculturaur-
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q Parques 
día dos 

Como hoxe, luns 5, era o Día dos Parques, 

cada grupo de idade fomos a un parque da 

cidade, onde puidemos gozar de xogos 

cooperativos en equipo. Estivemos xogando 

no parque Barbaña, Parque Infantil, Alameda, 

parque do Campus, Parque Miño, 

Chavasqueira, Tinteiro, San Lázaro e Santa 

Teresita. Ademais de xogar, aprendemos a 

respectar os “pulmóns” da nosa cidade, e a 

coidalos entre todos e todas. 

Pola tarde ofertáronse as “tardes do urbano”, 
que son o noso parque de atraccións caseiro, 
cunha manchea de ofertas: videoteca, 
tebeoteca, ludoteca, obradoiros, PlayStation, 
Wii, batería, teatro, sala de xogos, futbolín, 

pimpón, grandes xogos, terraza... e, coma 
sempre, baño en Oíra para un dos grupos de 
idade. 

Hoxe fomos ao parque, e facía moita calor. A 

pesar diso, paseino moi ben xogando. 

Dani,10 anos. 

Gustoume ir ao parque, aínda que facía 
moita calor. Pola tarde participamos nas 
tardes de urbano. Luisa,12 anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

rquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparq 
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Xuntanza 

O martes 6 foi o noso día de viaxe longa, e día completo, 

levando para xantar. Como todos os anos, sempre hai un 

día do urbano no que todos imos á praia. Este ano 

eliximos ir a Praia América. Ás 10:00h. saímos de 

Ourense 12 autobuses  cheos de rapazada para 

achegarnos ao mar. Malia que o tempo non nos 

acompañou del todo, bañámonos e pasámolo moi ben 

conversando, facendo castelos de area, xogando e, sobre 

todo, bañándonos. A ida e o regreso en bus foron 

divertidos, cantando cancións e facendo moito máis 

amena a viaxe. 

día da 

p praia 

Aínda que as condicións meteorolóxicas non foron moi 

boas, paseino moi ben. Xogando, bañándonos... 

Tantas cousas que facer e tan pouco tempo. E cantas 

algas había na auga! Paseino moi ben. Álvaro, 10 

anos. 

Hoxe fomos á praia e paseino moi ben bañándome, 

aínda que a auga estaba xeada. Mai, 10 anos. 

Hoxe paseino moi ben en Praia América. Fixen 
castelos de area e pasámolo moi ben. Lucía, 12 anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

xuntanzapraiaxuntanzapraiaxunttanzapraiaxuntanzapraiaxun-
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Parlamento 
día do 

No día do Parlamento, mércores 7, decidimos facer “parlamentos 

infantís” nos que propoñer novas ideas para mellorar o campamento 

urbano de cara ao do próximo verán. Tomouse nota de todo o que se 

acordou en cada parlamento, para poder empregalo no seguinte C.U. 

Estivemos nos salóns de plenos do Concello (onde nos recibiu o 

alcalde), e da Deputación (co Vicepresidente), e no salón de actos do 

ISSGA (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral), na 

Subdelegación do Goberno, nos xulgados, no salón de actos da CEO e 

da casa sindical, no Centro Cultural Marcos Valcárcel, no Centro Cívico 

Colón e no Espazo Xove. 

E nas tardes do urbano, gozando das distintas salas, onde se ofertou 

unha ampla variedade de actividades, ademais de que un grupo de 

idade foi a bañarse a Oira. 

Hoxe paseino moi ben e 

aprendín moito. 

Alejandra, 11 anos. 

Hoxe paseino moi ben, 

porque fixemos un xogo 

de inventarse un partido 

político e defendelo. 

Álvaro, 13 anos. 

Gustoume moito facer o 
simulacro dun xuízo.Foi 

moi divertido. María,13 
anos. 

QUE DI A  

RAPAZADA! 

mentoparlamentoparlamentoparlamentoparlamentop 
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Casco Vello 
O xoves 8 foi o día do casco vello, convertendo o centro 

da cidade nun lugar de xogos. Por idades, repartímonos 

por distintas rúas, prazas e galerías comerciais, para 

realizar todo tipo de xogos: rastrexar escaparates, 

circuítos de xogos, rastrexos culturais, rastrexos de 

pistas, rastrexos de mapas, unha “misión imposible” 

polas galerías da cidade, rastrexos tipo test e xogos de 

estratexia nos parques. Era curioso ver como rúas, 

prazas e galerías se convertían en lugares de encontro, 

carreiras, risas e festa. Así  coñecemos a zona vella da 

nosa cidade, xogando en grupos.  

 

Despois de xantar, as tardes do urbano, na base do 

campamento, en Salesianos, onde, tras as boas tardes, 

abríase unha grande oferta de actividades para todos os 

gustos. 

día do 

Este é o meu terceiro ano no C.U., e está sendo moi 

chulo. Paseinos moi ben no rastrexo. O que máis me 

gusta é preparar a noite (un baile) para o último día. 

Espero volver o ano que vén e gustaríame chegar a ser 

animadora. Fabiola, 12 anos. 

  

Este é o meu primeiro ano no urbano. Seguirei vindo 
todos os anos, e logo vou ser monitora. As lembranzas 
do campamento irán comigo á tumba. Adriana, 13 
anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

ascovellocascovellocascovellocascovellocascovellocascovellocascove 
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Natureza 
O venres 9 foi o día da natureza. Hai que 

dedicarlle algún dia á natureza, xa que é un 

recurso que nos ofrece moita diversión e que 

temos que coidar entre todos e todas. A 

proposta do día é gozar dunha andaina, 

rematándoa preto dunha piscina. É un día de 

andar, de mergullarse, de comida ao aire libre 

e da compaña dos amigos e amigas.  

Partimos en 15 autobuses cara aos distintos 

municipios, preto da capital. Estivemos en 

Amoeiro, Toén, Outomuro-Cartelle, Esgos, 

Maceda, Ribadavia, A Valenzá, Allariz, A 

Merca, Castrelo de Miño e Leiro. Foi un día 

enteiro de convivencia e baño. 

día da 

Hoxe fomos a Ribadavia. Estivemos xogando 

e paseino moi ben cos meus compañeiros e 

compañeiras na piscina. Paula, 13 anos. 

Encantoume vir a esta piscina, porque as 

monitoras e os monitores non tiveron que 

facer cordón e puidemos bañarnos na parte 

inferior. Arancha, 13 anos. 

Paseino moi ben en Maside, onde nos 
bañamos e fixemos moitos xogos. Lucía,10 
anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

rezanatuerzanaturezanaturezanaturezanaturezanaturezanatureza 
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Noite da 

Este venres foi un día especial, xa que 

foi a noite da cativada, na que 

durmiron no pavillón do colexio, 

acompañados dos seus animadores e 

animadoras, tras unha agradable 

velada de xogo, no que tiñan que 

procurar pistas para o tesouro pirata,  

gozaron dun contacontos antes de ir 

durmir.  

Pasárono moi ben, pero remataron tan 

esgotados e esgotadas, que durmiron 

que deu gusto! 

Encantoume esta noite, xa que durmín fóra 

de casa, con outros rapaces e rapazas, e 

fixemos moitos xogos. Alejandro, 9 anos. 

Rematei moi cansa tras os xogos, e durmín 

axiña. Sabela, 8 anos. 

Custoume durmir, porque o chan non era 
tan cómodo como a miña cama, pero foi 
unha noite moi  bonita. Brais, 11 anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

noitedacativadanoitedacativadanoitedacativadanoitedacativadan 

Cativada 
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g Auga 
O luns 12 foi o día da auga 

en Monterrei. Subimos en 

buses, e xa alí, pola mañá, 

realizamos xincanas na 

foresta e as urbanolimpíadas 

nas pistas de atletismo, 

ademais de xogar no circuíto 

de karts, e outro grupo estivo 

nas instalacións deportivas 

de santo Domingo. O xantar 

foi á sombra, por grupos de 

idade, e sobre as catro da 

tarde entramos nas piscinas, 

e gozamos dunha tarde chea 

de auga, diversión e 

amizades. Tamén fixemos a  

foto oficial de cada grupo de 

idade. Ás 19:20h. xa 

estabamos todos na base de 

campamento, para ir 

descansar ás nosas casas, 

despois dun día completo de 

actividades e baño. 

día da 

Hoxe practicamos deportes, no club de 

Santo Domingo, e pasámolo moi ben, con 

multitude de deportes diferentes, como o 

brilé ou o baloncesto. Despois fomos a 

Monterrei á piscina, o mellor do día. Alicia e 

Candela, 13 anos. 

Paseino moi ben! Tanto cos deportes como na piscina de 

Monterrei. Tamén xoguei moito con algúns amigos e amigas. Foi 

moi gratificante. Brais, 13 anos. 

Hoxe paseino moi ben na xincana que fixemos en Monterrei, e 
encántanme as piscinas. Nene, 10 anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

Augaaugaaugaaugaaugaaugaaugaaugaaugaaugaaugaaugaauga 
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O martes 13 era o último día de campamento. Foi moi 

especial. Pola mañá fomos á Praza Maior, onde tivemos os 

bos días, en compañía das persoas que o Concello enviou 

na súa representación. Ademais, cantamos e fixemos unha 

foto lembranza. Despois,cada grupo saíu cara a discoteca 

que lle tocou, onde bailaron e tomaron un aperitivo. 

Regresamos camiñando a Salesianos, onde a festa da 

escuma estaba agardando por nós. Despois xantamos, nas 

instalacións do colexio. Moitas pastelerías da cidade 

agasalláronnos os pasteis da sobremesa, e celebramos a 

velada dos urbaniños, na que participamos moitos de nós. 

Rematamos facendo a foto final. 

Xa queda menos para o campamento urbano do ano que 

vén! 

p Despedida 
día da 

O último día do urbano dáme pena, xa que non quero ter 

que agardar un ano máis. Aquí fago moitos amigos e 

amigas, e pásoo xenial! O mellor do verán sempre é vir ao 

urbano, xa que é onde o mellor o paso. Andrea,14 anos. 

Hoxe, na discoteca, bailei un montón; e enriba sabíame 

case todas as cancións! Fixen novas amizades. Espero 

poder vir como monitora. Raquel, 13 anos. 

A festa da escuma gustoume moito. E a velada final aínda 

máis. Espero poder volver o próximo ano e atopar a todos 

os meus amigos e amigas. Brais, 9 anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 

despedidadespedidadespedidadespedidadespedidadespedidadesp 
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Xuvenil 
Campamento Urbano 

Para os mozos e mozas de 15 anos ou 

máis, celebróuse o Campamento 

Urbano Xuvenil. Trátase dunha oferta 

de actividades que se levan a cabo 

entre 22 e 00 horas de luns a xoves. 

Tratando de ofertar alternativas de ocio 

para a xuventude, organízanse noites 

de piscina, de concursos musicais, de 

termas, unha andaina solidaria e a 

despedida coa noite de terraza con 

actuacións musicais e baile. 

lxuvenilxuvenilxuvenilxuvenilxuvenilxuvenilxuvenilxuvenilxuveni 
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 As tardes de urbano son un bo espa-

zo para gozar coas diferentes activi-

dades que o campamento propón. 

Os rapaces e rapazas gozan xogan-

do e participando das diferentes sa-

las, e da opción de poder elixir a ac-

tividade que máis lle guste: obradoi-

ros, ver un filme na videoteca, facer 

deporte, ler e actividades de anima-

ción á lectura na tebeoteca, sala de 

xogos, ludoteca, visitas culturais pola 

cidade, exhibicións, grandes xogos 

nos patios do colexio, Wii, PlaySta-

tion, sala de baile, teatro, futbolín, 

pimpón, animación de patio, baño 

nas piscinas de Oira, facer unha piz-

za e moito máis... 
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Gústame moito facer obradoiros nas tardes de urbano, e 

levalos a casa. Na ludoteca podo xogar ao Monopoly, 

mentres tomo lambetadas, e iso encántame. Mai, 9 anos. 

Encántanme as tardes de urbano! Paseino moi ben na sala 

de xogos, pintando caras e rindo coas miñas amizades. 

Moitos nenos e nenas viñeron pintar a cara. Gustoume 

moito! Alba, 8 anos. 

Gústame moitísimo xogar ao futbolín polas tardes. As tardes 
de urbano encántame, sobre todo cando merco xeado para 
merendar. Leo, 12 anos. 

QUE DI A RAPAZADA! 
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