Nova publicació: 10 anys acampant amb tu
Text: Núria Martínez (tècnica del Servei de Campaments i Més)

Us presentem la nova publicació de Campaments i Més per
celebrar en el nostre desè aniversari.

NOUS TERRENYS D’ACAMPADA

Can Pol de les Bòries

Municipi    

Vidreres

Comarca

Selva

Preu

2,00€ persona/nit

Places

20 / 60

Descripció
Terreny situat a 1 km de Vidreres (nucli de 5000 hab),
en una petita vall de bosc mediterrani que queda discretament isolat de vistes exteriors. Entorn totalment
natural i accessible. Està en una antiga plantada de
pollancres, envoltat de bosc, un hort i una pollancreda; és travessat pel rec Serradell (sec a l’estiu). Al
peu del massís de l’Ardenya i del de Sant Maurici, al
costat de diverses rutes de senderisme i BTT.

Aquesta monografia vol ser una mostra d’allò que ha estat
el Servei de Campaments i Més durant aquesta dècada i del
que és en l’actualitat. Hi trobareu el relat de la nostra evolució,
tant qualitativa com quantitativa, la descripció de les nostres
principals actuacions en matèria mediambiental i una petita
mostra de l’impacte mediàtic que hem tingut. Trobareu també
les veus de les persones protagonistes d’aquesta història, com
propietaris de terrenys, caps i altres responsables d’entitats
d’educació en el lleure usuàries del servei, administracions
amb qui treballem conjuntament i la primera coordinadora
del servei.

Els Ametllers

Municipi    

Olesa de Montserrat

Comarca

Baix Llobregat

Preu

Esperem, doncs, que gaudiu d’aquesta publicació i que us serveixi per copsar la importància que ha tingut i continua tenint
el servei de Campaments i Més per a garantir una acampada
juvenil de qualitat a Catalunya. Esperem també que molts de
vosaltres us hi sentiu reflectits i sentiu el nostre reconeixement a la vostra tasca. A tots i totes aquelles que heu fet possible aquest projecte... moltes gràcies!
Trobareu la monografia a la secció de Publicacions de

www.campaments.cat

Places

2,90€ persona/nit
15/30

Descripció
Terreny situat als peus de la muntanya de Montserrat
i envoltat d’oliveres. Molt accessible amb transport públic
i amb un munt d’excursions per a totes les edats.
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