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Voleu fer servei als campaments?
L’entorn natural i rural ofereix multitud d’oportunitats de fer servei amb la unitat. Tot fent un
servei al bosc o al camp, al propi terreny d’acampada, o a un centre escolta aprendrem sobre
el funcionament dels ecosistemes i del medi rural de forma activa. Si, a més, organitzem el servei en col·laboració amb alguna entitat que treballi al territori o amb algun propietari rural,
ampliarem la nostra visió del medi natural i rural fent-la més realista i ens assegurarem que el
nostre servei respon a necessitats reals.
El servei Campaments i Més us ofereix la possibilitat de realitzar serveis durant els vostres campaments. Podeu escollir entre dos tipus de serveis:
Serveis al medi natural a diversos espais de la geografia catalana en col·laboració amb les entitats gestores d’espais naturals propers a alguns dels terrenys d’acampada de la nostra xarxa. Els
serveis a fer responen a necessitats reals dels espais naturals i els determinen els responsables
de la gestió d’aquestes àrees.

Serveis de manteniment i millora de les instal·lacions i l’entorn a diferents terrenys d’acampada
i centres escoltes de la nostra xarxa, distribuïts de per diferents comarques. Els serveis a fer
responen necessitats reals que ens comenten els i les propietàries per a la millora dels equipaments i les instal·lacions que gaudiran tots els grups d’educació en el lleure que facin servir
aquells terrenys.
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A on?
Us oferim diversos espais naturals, terrenys d’acampada i centres escoltes els què ja tenim experiència de col·laboració amb les entitats del territori o amb les persones propietàries:
Espais naturals: Parc Natural de l’Alt Pirineu, Parc Natural Cadí-Moixeró, Parc Natural del Delta
de l’Ebre, Desembocadura del riu Gaià, Riera de Merlès.
Terrenys d’acampada i centres escoltes: Riugréixer, Sant Joan de l’Avellanet, La Planassa, La
Roureda de Sant Llorenç, Can Puigoriol Xic, La Rectoria de la Vola, La Farga i el Molí de l’Olivet,
Can Pol de les Bòries, Els Ametllers i centre escolta Mas Olivet.
A la pàgina web de Campaments i Més www.campaments.cat trobareu aquesta icona als terrenys d’acampada en què oferim la possibilitat de fer servei:

De totes maneres, podem mirar d’atendre sol·licituds de fer servei en altres llocs si us interessa
especialment fer servei ambiental en una altra àrea geogràfica.
Parc Natural
de l’Alt Pirinieu
Riugrèixer
St.Joan de
l’Avellanet

Parc Natural
Cadí-Moixeró

Mas Olivet
La Farga
i el Molí de l’Olivet

Serveis al medi natural
Manteniment d’instal·lacions

La Planassa
La Rectoria
de la Vola
Can Pol
de les Bòries
La Roureda de St. Llorenç
Riera de Merlès
Can Puigoriol Xic
Els Ametllers
Desembocadura
del riu Gaià
Parc Natural del Delta de l’Ebre
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SERVEIS A ESPAIS NATURALS

,

Desembocadura del riu Gaia
Entitat amb qui col·laborem: Associació Mediambiental La Sínia.
Serveis:
•
•

Manteniment de l’equipament i de l’ecosistema (plantacions, neteges, arreglar o marcar
camins, senyals i tanques).
Informació als visitants del riu i la platja sobre els valors de l’ecosistema i les normes de
comportament per no degradar-lo.

A tenir en compte: en principi, servei ofert a nois i joves a partir de 12 anys.
Terreny d’acampada proper: L’Hort de la Sínia.
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Parc Natural de l’Alt Pirineu

Entitat amb qui col·laborem: Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Serveis:
Tasques

Terrenys propers

Edat

Neteja i desbrossament de senders.
Marcatge amb pintura de senders.
Construcció d’escales i peixeres de
fusta i pedra. Suport a les feines de
ramaderia: fer herba seca, regar els
prats i construcció de murs de pedra
seca.

Casa Macià.

A partir de 8 anys.

Neteja i desbrossament de senders:
repàs del ferm amb eines manuals,
despedregat, reparar murs de pedra
seca caiguts i marcar passos de
drenatge amb aixades.

Artoballa, Les Moles
d’Andreuat, La Costassa,
Subiles, Prat de la Casa, Pla
de la Serradora, La Feixa
Llarga, El tros Gran.

A partir de 8 anys.

Desbrossat de camins a peu.

Salineres, Artoballa, Les
Moles d’Andreuat, La
Costassa, Subiles, Prat de la
Casa, Pla de la Serradora,
Costança, Sarrado, La
Feixa Llarga, El tros Gran,
Forcades, Guidal.

A partir de 6 anys.

Recollida selectiva de residus al
costat de les
pistes forestals.

Forcades, Guidal.

A partir de 6 anys.

Recollida selectiva de residus al
voltant dels
pobles i carretera.

Artoballa, Les Moles
d’Andreuat, La Costassa,
Subiles.

A partir de 6 anys.

Recollida selectiva de residus al
voltant de camins i infraestructures a
la Mollera d’Escalarre.

Costança, Sarrado.

A partir de 6 anys.
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A tenir en compte:
La possibilitat de realitzar servei al Parc es pot veure limitada. Si el Parc ha de cedir eines al
grup la possibilitat de fer servei dependrà de la disponibilitat d’eines suficients. Els grups hauran de portar els seus propis guants de treball (tipus jardineria). Només es podrà atendre un
grup a la vegada fent servei al Parc. Es recomana que els serveis es desenvolupin durant el mes
de juliol, doncs a l’agost tenen lloc diferents camps de treball que han de menester una gran
quantitat d’eines.
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Parc Natural Cadi-Moixero

Entitats amb qui col·laborem: Parc Natural Cadí-Moixeró, Ajuntament de Gósol.
Serveis:
•
•
•
•
•
•

Treure el brancatge acumulat a terra a la Ruta de la Mallerenga Petita (Gòsol).
Fer enquestes als excursionistes del Pedraforca amb repartiment del fulletó del Parc (Saldes
i Gòsol).
Netejar camins, àrees de lleure i miradors. Si els grups porteu eines, també podreu tallar
algunes branques o esbarzers que molestin (a tots els terrenys).
Retirar la planta invasora seneci (herbàcia), arrancant-la (Gòsol).
Desbrossar i despedregar els camins del poble vell de Gòsol (Gosol).
Omplir fitxes d’ocells vistos a l’entorn del terreny d’acampada, per al Parc Natural (a tots
els terrenys).

A tenir en compte:
•
•

Els grups hauran de portar-se els guants de jardineria per a aquells serveis que en necessitin.
Els grups hauran de passar per la seu del Parc Natural de Bagà per planificar el servei, sigui
abans de l’acampada, sigui durant l’acampada abans dels serveis (a l’agost el personal de la
brigada del Parc Natural i algun tècnic fa vacances, per tant caldrà preparar-ho tot prèviament conjuntament amb el parc).

Terrenys d’acampada propers:
•
•
•

Saldes: Cal Bessó, Camp d’en Jou, Camp dels Cirerers, El Camp del Faig, La Resclosa i la Plana, El Pedraforca, El Pla, Font de la Salamandra, La Canaleta, La Caseta, La Roureda, La Sort,
Pont del Malpàs.
Gósol: El Peu de la Costa, El Peu del Grau, El Verd, La Paguera, La Plana, Les Fonts.
Bagà: Sant Joan de l’Avellanet, Riugréixer .

8

Parc Natural del Delta de l’Ebre
Entitat amb qui col·laborem: Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Serveis:
Tasques

Edat

Neteja de la platja del Trabucador (a 7 km del terreny). A tenir
en compte que a l'estiu hi fa molta calor.

A partir de 6 anys.

Manteniment d'infraestructures del Parc Natural.

A partir de 6 anys.

Manteniment de la vegetació als Ullals de Baltasar, tallar canyes
i desbrossar (a 11 km del terreny).

A partir de 6 anys.

Col·laboració al centre ictiològic (a 2,5 km del terreny). En petits
grupets, en funció del moment de l'any.

A partir de 6 anys.

A tenir en compte:
Cal consultar en cada cas si el Parc pot oferir les tasques en les dates que us interessa.
El Parc Natural podrà aportar algunes eines; la resta d’eines i els guants de treball els haurà de
portar el grup.
Les col·laboracions al centre ictiològic només es faran en les dates en què des del centre ens
confirmin que tenen tasques a oferir, caldrà consultar en cada cas.
Terrenys d’acampada propers: Poblenou del Delta.
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Riera de Merles
Entitat amb qui col·laborem: Refugi Puigcercós-UEC d’Horta.
Serveis:
•

Neteja de l’entorn d’algunes basses de la riera de Merlès.

Terrenys d’acampada propers: La Font del Miquel, Les Vimeteres, Les Espinedes, Bot de l’OliCan Llimós, La Bagueta-Can Llimós.

					

Autor foto: TAL Oriol.
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SERVEIS ALS TERRENYS D’ACAMPADA I CENTRES ESCOLTES
La Roureda de Sant Llorenc
Capacitat: 20-70 places.
Municipi: Llagostera.
Comarca: El Gironès.
Serveis:
•
•
•
•
•

Netejar un tros del sotabosc de “La Roureda” que dóna nom al terreny.
Fer pionerisme.
Fer rètols amb els noms de les espècies vegetals que hi ha (arbres, arbusts...) i penjar-los.
Pintar la nau, és una nau força gran i dóna perquè per grupets pintin diferents dibuixos.
S’escoltaran popostes d’altres serveis possibles que interessin a les unitats.
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La Planassa
Capacitat: 20-100 places.
Municipi: Les Lloses.
Comarca: Ripollès.
Serveis:
•
•
•
•

Vàters secs: pintar amb “poro obert” per fora i per dins.
Estassar la vegetació del camí Ripoll-La Planassa.
Estassar la vegetació a les vores del terreny.
Refer marges de camins (amb paret seca).
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La Rectoria de La Vola
Capacitat: 20-40 places.
Municipi: Sant Pere de Torelló.
Comarca: Osona.
Serveis:
•
•
•

Marcar un camí.
Posar una tanca davant la casa on hi ha el barranc.
Petits acabats dins la casa (envernissar, polir...).
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Riugreixer
Capacitat: 50-100 places.
Municipi: Bagà.
Comarca: Berguedà.
Serveis:
•

Condicionament del refugi:
– Pintar i envernissar la porta i les finestres de fusta.
– Serveis en col·laboració amb el Parc Natural Cadí-Moixeró (veure pàgina 8).
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Sant Joan de l’Avellanet
Capacitat: 60-120 places.
Municipi: Bagà.
Comarca: Berguedà.
Serveis:
•
•
•

Desbrossar els marges i talussos plens de bardissa i arbustos.
Arrencar les plantes “sobrants” de la depuradora amb aiguamoll (setembre).
Serveis en col·laboració amb el Parc Natural Cadí-Moixeró (veure pàgina 8).
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Can Puigoriol Xic
(Terrenys de Les Nogueres, Els Pollancres, Feixa del Pou, Oliveres refugi).
Capacitat: 15-170 places.
Municipi: Corró d’Amunt.
Comarca: Vallès Oriental.
Serveis:
•
•
•
•
•

Desbrossar espais.
Recollir arbres tallats.
Fer cartells amb els noms dels arbres.
Petites reparacions dels lavabos, vernís, massilla, tancaments, pintura...
Tasques a l’hort ecològic.
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Can Pol de les Bories
Capacitat: 20/60 places.
Municipi: Vidreres.
Comarca: La Selva.
Serveis:
•
•
•

Construir un vàter sec amb fusta (abans del juny).
Estassar romagueres de les vores del terreny i la riera (abans del juny).
Neteja dels entorns del pantà (a partir del juny).
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Els Ametllers
Capacitat: 15-30 places.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Comarca: Baix Llobregat.
Serveis:
•
•
•

Construir un vàter sec amb fusta.
Fer una font.
Serveis per a unitats de Truc o similars (17-19 anys), preferentment abans del maig i en estades de més de 2 dies.
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Centre Escolta Mas Olivet
Capacitat: 15/33 places.
Municipi: Maçanet de Cabrenys.
Comarca: Alt Empordà.
Serveis:
•
•
•

Netejar el bosc
Arreglar la llenya
Treure rocs de dintre els prats (en època en què no està sembrat)
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Que heu de fer si hi esteu interessats?
6 passes per a una bona planificació i realització dels serveis:

1 Ompliu el qüestionari de sol·licitud de servei.
Accediu al qüestionari que trobareu a:
http://www.campaments.cat/recursos/fem-servei

2 Contactem amb les entitats col·laboradores, fem una
recerca de serveis adequats a les vostres demandes
i característiques, i us enviem un correu electrònic
amb les possibilitats.

2 mesos abans
(mínim)

1 mes i mig abans
(mínim)

3 Contesteu dient-nos quina opció us interessa.

4 Us posem en contacte directe amb l’entitat

1 mes abans (mínim)
Si el servei serà a l’estiu,
a principis de juny

5 Realitzeu el servei.

Durant els campaments

col·laboradora, per tal que ultimeu amb ells els detalls per realitzar el servei.

6 En tornar, us enviem un formulari de valoració, que
esperem que ens retorneu per continuar millorant!
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1 setmana després

Servei de prestec d’eines de camp
Si per fer un servei necessiteu eines de camp, a Campaments i Més tenim un servei de préstec.
El material que podem prestar és:
•
•
•
•

Tisores de podar.
Serres.
Guants.
Desbrossadora elèctrica.

La desbrossadora elèctrica només es prestarà a les unitats de Caravel·les i Pioners i Truc
(més de 14 anys), i si a la unitat hi ha algú amb experiència.
Els grups hauran de fer un dipòsit de 50 € que es tornarà en tornar les eines, si no se n’ha perdut cap i no s’ha espatllat res.

Si hi esteu interessats contacteu amb nosaltres:
mediambient@campaments.cat
Tel. 93.590.27.00
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Campaments i Més
www.campaments.cat
Tel. 93.590.27.00
mediambient@campaments.cat
Rambla Mn. Jacint Verdaguer, 10
08197 Valldoreix-Sant Cugat del Vallès
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