VISITA DE DIA O DINAR DE PARES:

INFO ENVIADA per email als GRUPS

ELS PARES AL DOLMEN MÀGIC Indicacions per a pares i mares i els Caps
Tal i com consta a la pàgina de Campaments i Més i al full que ténen els Caps, http://www.campaments.cat/terreny/el-dolmen-màgic, si
els pares i mares, família , amics, fan una visita o un dinar amb l'agrupament o esplai abonen 1€/persona. Cal tenir en compte que
aquest import els hi demanarem als Caps quan entreguin les claus del terreny per tant recordeu si us plau de pagar-els-hi a ells. Tot
ajuda en el manteniment, despesa d'aigua, i millors del terreny i serveis.
COM ARRIBAR-HI: Cotxe particular (també Bus, tren..)
Des del punt d'origen agafem l'autopista AP-2 direcció Tarragona-Valls. Prenem la sortida 11 direcció Vila-Rodona. Just a l'entrada del
poble agafem a l'esquerra la carretera TV-2004 Pla de Santa Maria. A menys d'un quilòmetre hi veurem a la nostra dreta una esplanadeta
amb una pedra pintada amb una franja groga llavors, seguim endavant per la carretera i al següent trencall trobarem l'entrada a la finca
a mà dreta amb una gran pedra estil dolmen que hi diu DOLMEN MÀGIC.
Si anem amb autocar ens podrà deixar a uns 300metres del terreny a una esplanada més gran que es troba a l'esquerra de la carretera
justament després de veure la primera pedra pintada amb una franja groga. També allí hi ha lloc pels cotxes de pares. L’esplanada és de
la carretera mateix, no nostra.
APARCAMENT:
Al Dolmen Màgic hi hem fet 4 parkings per als Caps per a dur material o per a dur-hi gent de mobilitat reduïda. Hi ha un aparcament
davant mateix la caseta de serveis que és de CÀRREGA I DESCÀRREGA doncs per deixar via lliure en cas de necessitat i espai es prega
de deixar lliure i després just al revolt de sobre, just l'últim revolt abans d'arribar a la caseta hi ha els 3 aparcaments per als caps. Avisem
que el camí és de terra i pedres i no es recomana que hi passen cotxes massa baixos i no ens responsabilitzem dels cotxes que hi
aparqueu o circuleu pel camí. És un camí de l'Ajuntament però tot i així nosaltres l'anem arreglant tot el que podem.
IMPORTANT! El camí de terra per a accedir al DOLMEN MÀGIC, com diem és de l’AJUNTAMENT DE VILA-RODONA! nosaltres l’hem
arreglat el que hem pogut amb una excavadora doncs ara hi anem cotxes però primer sinó només podien passar-hi tractors, però més
que això no podem perquè no és nostre. Els CARTELLS i SENYALITZACIÓ per trobar el terreny és el MÀXIM que podem fer perquè la
DGT no deixa posar-ne de propis accessibles per això veureu les pedres i un cartell a la pedra també. El millor és que useu el GPS que
us passem aquí en link=
Els pares, autocars i altres cotxes han d'aparcar a l'esplanada de la carretera que hi veureu A SOTA el plànol (és on hi ha les lletres
BLAVES i una rodona VERMELLA) , ara bé si necessiten baixar per a dur algú de mobilitat reduïda doncs entren i després tornen a
aparcar a l'esplanada de la carretera.
Ubicació de: Camí de terra i pedra al Dolmen Màgic (a peu o cotxes i furgonetes dels Caps i monitors)
https://maps.apple.com/maps?address=&ll=41.308711,1.347580&q=41.308711,1.347580&t=m
Ubicació de: Aparcament autocars i cotxes de pares Dolmen Màgic
https://maps.apple.com/maps?address=&ll=41.308694,1.348882&q=41.308694,1.348882&t=m
Des de l'esplanada només hi ha 10 minuts caminant a peu i a més si no hi cabeu allà es pot aparcar al poble que es troba a només 600
metres i al plànol hi surt indicada la ruta òptima per a pujar-hi a peu.
Aquesta mesura s'ha près després d'una petició (amicable però determinant) dels pagesos veïns nostres, després que durant un any i
mig s'han trobat pares i altres usuaris que han caminat o entrat cotxes tot terreny als seus conreus o bé deixat els cotxes enmig del
camí que hi han de poder circular tractors i és un camí veïnal. Us agraïm la vostra comprensió, ja sabem que hi ha pares i caps molt
correctes i cívics però la mesura s'ha hagut de prendre en general i a més no convé es saturi de tràfic el camí tampoc.

Dolmen Màgic

Pedra groga veïns amb
senyalització

També es pot anar pel
pont penjant del poble =

Autocars, cotxes pares, ..

PONT
per a vehicles i
vianants

CAMÍ A PEU antic
CAMÍ A PEU nou
(a partir de l’antic) + pont
CAMÍ Autocars privats
i cotxes de pares o baixos
CAMÍ cotxes Caps/monis
(camí terra i pedra Ajuntament)

