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Deixem els terrenys
d’acampada en
millors condicions de
com els hem trobat
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Campaments i Més

Text: Lluís Llerena (tècnic del servei de Campaments i Més)

Durant uns dies, el terreny d’acampada a on farem els nostres campaments rep les
conseqüències de la nostra estada. En cas dels terrenys de la xarxa de Campaments i Més,
que acullen acampades contínues, haurem de ser més exigents a l’hora de valorar l’impacte
i dissenyar  el campament i les instal·lacions. Com podem reduir al màxim el nostre impacte
ambiental i social durant campaments?

En segon lloc, gestionem correctament els nostres
residus líquids. Utilitzem sabons i detergents biodegradables i sense fosfats o fem servir sabons
naturals a partir de plantes. Per les aigües residuals,
construïm un clot que ens permeti fer un tractament
raonable i aconseguir un mínim impacte en el medi
natural. Els olis de fregir, però, és millor acumular-los
en un bidonet i portar-los a una Deixalleria o Punt
Verd. Fem les latrines lluny del riu, gestionem-les bé
i evitem la proliferació de “WC pirates”.
En tercer lloc, procurem que la nostra visita no
destorbi la gent que viu al territori i respectem el
treball dels pagesos i els ramaders; és el seu mitjà
de vida. Respectem sempre els camps i conreus i
altres elements rurals com camins, marges fonts,
cabanes de pastor; i els elements històrics com
esglésies, castells, masies, etc. Tot això constitueix un patrimoni cultural d’una gran riquesa que
cal conservar. Tinguem en compte que els propis
terrenys d’acampada sovint són utilitzats durant
l’hivern com a prats de pastura: traiem dels prats

totes les pedres que hi haguem posat i tapem els
forats que haguem fet, per tal de no dificultar la tasca de segar. La pràctica de fer solcs al voltant de
les tendes prové de quan les tendes no disposaven
d’un terra cosit, actualment n’hauríem de tenir prou
amb plantar correctament les tendes per no patir
cap mena de filtracions.
Finalment, en el moment de plegar el campament,
procurem no deixar rastres; cal estar alerta sobretot amb les coses petites: embolcalls de llaminadures, taps d’ampolla, clips dels cabells, agulles
d’estendre roba trencades... Si hem penjat corda
o altres materials per a les instal·lacions, al final del
campament ho traurem tot. Netegem molt bé els
llocs allunyats del campament on haguem fet jocs
de pistes o similars - les típiques bombardes de
farina, les cabanes de bivac, ...

Gràcies per fer que
la natura no ens noti!
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En primer lloc, fem un ús moderat dels materials de
la naturalesa, sense abusar-ne; en comptes de fer
marques en els arbres pengem-hi cartells que després traurem, en comptes de recollir els animals que
anem trobant observem-los al seu hàbitat, observem
també les flors silvestres en el seu lloc perquè els
altres les puguin observar i els insectes se’n puguin
alimentar; si collim bolets o herbes remeieres, femho amb cura.

