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Pròleg
“La natura és un espai essencial en la vida escolta i en el desenvolupament de la nostra proposta educativa. De fet, la natura forma part
de la identitat i de la història de l’escoltisme i el guiatge al nostre país
i a tot el món. I és que l’escoltisme està dissenyat per a ser aplicat,
fonamentalment, en el medi natural perquè és aquí on rendeix al
màxim i és capaç d’explotar tot el seu potencial educatiu amb els
infants i joves.” Pla Triennal MEG 2012- 2015
És d’aquesta manera com entenem avui, a Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya, què és i quin valor donem a la natura a la nostra entitat. La natura és un element fonamental i inspirador dins del mètode
educatiu escolta: contemplant la natura connectem amb l’essència
de la vida. Escoltant la natura aprenem el ritme i el compàs del
temps. Sentint la natura ens fem persones més humanes. I observant
la natura estimem el nostre país. Necessitem doncs, espais que ens
permetin desenvolupar tot aquest potencial amb els infants i joves.
Llocs bons on reposar i clavar la tenda després d’un dia esgotador
fent ruta per paisatges nous. Punts per jugar, treballar, compartir
i viure amb els companys i companyes d’unitat l’aventura de créixer.
Fa 10 anys, des de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, vam
donar el tret de sortida a Campaments i Més, la xarxa de terrenys
d’acampada més gran de Catalunya, al servei dels agrupaments
i altres entitats de lleure. Celebrem haver pogut fer créixer any rere
any la xarxa en nombre de terrenys disponibles, i no només això,
sinó que hem estat capaços d’oferir cada vegada un servei més
adaptat a les necessitats dels agrupaments, diversificant territoris,
tipus d’instal·lacions disponibles, recursos ambientals i possibilitats
de fer servei al campament.
En aquesta monografia volem recollir el que ha estat Campaments
i Més en aquests 10 anys d’existència, i el què és actualment, i fer-ho
a partir d’entrevistes, reculls de premsa i anàlisis de les dades i els
serveis oferts. Aprofitem per donar les gràcies a totes les persones
voluntàries i tècniques que, presents o no en aquestes pàgines, han
ajudat a fer créixer aquest projecte. Felicitats!

Trini Molist i Lluís Marco
Comissaris Generals
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
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Introducc ió
Campaments i Més és la central de reserves de terrenys d’acampada
que Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) gestiona a través
de la Fundació Josep Sans (FJS) per tal de posar a disposició de
les entitats de lleure infantil i juvenil d’àmbit nacional i internacional espais per a l’educació en el medi natural. Oferim la xarxa de
terrenys més gran de Catalunya, permetent que cada entitat trobi
aquella instal·lació que més s’adequa a les seves necessitats. Amb
més de 20.000 usuaris anuals, disposem de més de 100 terrenys,
amb capacitat per a grups des de 5 fins a 300 persones, adaptats a totes les necessitats: amb i sense instal·lacions, equipaments
ambientals, possibilitat de fer servei, etc. A més a més, apostem
per una xarxa compromesa amb la natura, que produeixi el mínim
impacte en el medi i que sigui per ella mateixa un context educatiu
per fomentar una ciutadania activa i ambientalment sensibilitzada.
Aquest curs 2013-14 celebrem el nostre 10è aniversari, ja que va
ser durant el curs 2003-04 quan Minyons Escoltes i Guies de Catalunya va crear el servei, prenent el relleu de l’Associació de Terrenys
d’Acampada de Catalunya (ATAC) que s’havia dissolt recentment.
Campaments i Més ha evolucionat durant aquests 10 anys fins a
esdevenir el referent de l’acampada a Catalunya a diferents nivells,
i ara volem celebrar aquest 10è aniversari amb totes aquelles persones que han fet possible aquest projecte: entitats d’educació en el
lleure, propietaris i propietàries rurals, administracions...
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.
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!
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La història de Campaments i Més
Els nostres orígens
Els objectius inicials dels servei per al curs 2003-2004
van ser:

El servei de Campaments i Més, vinculat a Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), neix després de
la dissolució de l’Associació de Terrenys d’Acampada
de Catalunya (ATAC) l’any 2002.

Optimitzar la central de reserves: vàrem posar en
marxa una pàgina web a través de la qual les persones usuàries podien consultar la informació dels
terrenys i fer reserves. D’altra banda, vam començar
a oferir serveis als propietaris per facilitar-los la gestió
de les seves instal·lacions (recerca de recursos, tramitació d’assegurances i permisos, etc.).

L’ATAC es va constituir l’any 1995 per part de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i un conjunt d’entitats d’educació en el lleure,
entre les quals hi havia MEG. Apareix en un moment
en què trobar lloc per a fer sortides i campaments
s’estava complicant molt. La por dels incendis i dels
aiguats, com també la prohibició de l’acampada lliure
com a conseqüència del seu augment desorbitat, feia
molt difícil trobar espais on poder desenvolupar les
activitats escoltes amb el permís adient. Fins al 2002,
l’ATAC va ser el servei que englobava tant la majoria d’entitats gestores de terrenys d’acampada com la
majoria de propietaris i ajuntaments que posaven els
seus terrenys a disposició de les entitats usuàries.

Ampliar la xarxa d’instal·lacions: ja fos en zones on
no hi havia terrenys i on la demanda estava assegurada, com també en zones properes a Barcelona que
poguessin acollir acampades de cap de setmana.

Crear un centre d’informació especialitzat: vam
estructurar la informació per posar-la a l’abast de les
persones usuàries a través de la pàgina web i en la
central de recursos a la seu de Campaments i Més.

Per part de MEG, Campaments i Més vem agafar el
relleu de l’ATAC per seguir treballant amb l’objectiu
de ser l’òrgan que facilités les instal·lacions i les eines
necessàries per tal que les entitats de lleure poguessin realitzar campaments. Els objectius inicials consistien en treballar tant a nivell de legislació sobre
l’acampada com a nivell de conscienciació de propietaris i ajuntaments per aconseguir articular una xarxa
estable de terrenys d’acampada per tot Catalunya.

Esdevenir referent amb els temes relacionats amb
l’acampada davant de propietaris i administracions.
Vàrem donar a conèixer la central de reserves a la
societat com a una eina per al treball educatiu a través
de les acampades.
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1 0 a n y s a c a m pa n t a m b t u
Finalment, també hem procurat estar presents en els
diferents paisatges de Catalunya: a l’alta muntanya, a
prop de la platja, a la plana de Lleida, a comarques
interiors, a paratges idíl·lics del Pirineu, però també a
llocs propers a Barcelona i accessibles amb transport
públic. Una altra característica important del servei és
el programa informàtic de gestió de les reserves. Tot i
que als inicis realitzàvem tot el procés de reserva de
forma manual, ràpidament es va fer palesa la necessitat d’un programa informàtic específic per a la gestió
de l’augment exponencial del volum de reserves de la
central de campaments. Així doncs, vam elaborar un
innovador programa propi que permetia una gestió
més àgil, directa i transparent de totes les reserves de
la xarxa. A més, incloïa un apartat de notícies en el què
es destacaven temes entorn de l’acampada, el medi
ambient, el voluntariat ambiental, etc. Passats 10 anys,
hem cregut que era el moment de renovar la pàgina
web seguint la base de l’original però més actualitzada
per a adaptar-nos a les noves tecnologies informàtiques del segle XXI. I com a novetat més recent, Campaments i Més s’ha introduït en el món de les xarxes
socials, tenint presència a Twitter i Facebook. Aquest
nou canal de comunicació ens permet poder tenir un
contacte més directe amb totes les persones usuàries del
servei. Un dels valors afegits que més treballem des de
Campaments i Més és el medi ambient i la sostenibilitat
a través de recursos pedagògics que es posen a l’abast
dels infants i joves que utilitzen els terrenys (veure apartat 3 per més informació).

Campaments i Més ha evolucionat durant aquests
10 anys fins a esdevenir el referent de l’acampada
a Catalunya a diferents nivells. Així doncs, no es
tracta d’un servei exclusiu de reserves de terrenys
d’acampada sinó que consisteix en un projecte transversal que fomenta l’acampada de lleure i la possibilitat de treballar de forma vivencial la natura i el medi
ambient com a recursos pedagògics.
Degut a la quantitat de reserves que gestionem en el
servei, poc a poc hem anat també esdevenint un referent dins l’administració central i municipal. Campaments i Més treballem directament amb la Generalitat
i els ajuntaments per afrontar els reptes que planteja
l’acampada dins l’educació en el lleure. Es tracta també d’un servei en millora constant, en què any rere any
hem anat optimitzant tots els procediments de reserva
i els serveis que oferim, tant a les entitats usuàries com
a les persones propietàries dels terrenys d’acampada.
També hem intentat anar obrint terrenys d’acampada de
diferents tipologies per tal d’adaptar-nos a les diferents
necessitats de les persones usuàries. Molts terrenys no
tenen cap equipament, seguint el model d’acampada
en què els grups es construeixen les seves pròpies
instal·lacions. D’altres tenen serveis com ara lavabos,
taules i bancs per dinar o cuina, per atendre grups que
busquen més facilitats. També hem obert terrenys situats
estratègicament en llocs on hi ha possibilitats de realitzar servei en col·laboració amb entitats ambientals.
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El servei en xifres
Número de reserves
Les reserves que hem gestionat des de Campaments i Més han anat en augment des de la creació del servei.
Durant el curs 2012-13 hem gestionat un total de 702 reserves que han permès a més de 20.500 persones
acampar a la xarxa de terrenys.
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Gràfic 1: Evolució del nombre total de reserves des del 2002 fins al 2013. Font: Elaboració pròpia (setembre 2013)

Temporada de les reserves
La majoria de les reserves efectuades es concentren durant la temporada d’estiu (56,8%). Les acampades durant
els caps de setmana (29,1%) i per Setmana Santa (14,1%) acaben de dibuixar els costums dels grups a l’hora
de sortir a acampar. La tendència ens indica un augment en el número de reserves de l’estiu i una mica les de
Setmana Santa.
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Gràfic 2: Distribució del nombre de reserves segons l’activitat. Font: Elaboració pròpia (setembre 2013)

Tipologia de les entitats usuàries
Les entitats de lleure que fan ús dels terrenys d’acampada de la xarxa de Campaments i Més han anat evolucionant al llarg dels 10 anys. L’acampada ha estat tradicionalment una eina bàsica de l’escoltisme i el guiatge
per dur a terme la seva proposta educativa, però d’un temps ençà ha esdevingut un recurs per a altres entitats
d’educació en el lleure que no tenen l’entorn natural com una eina bàsica del seu ideari; com podrien ser els
casals d’estiu, els ajuntaments o altres tipus d’entitats que també treballen amb infants.
Així mateix, els terrenys de la xarxa de Campaments i Més han acollit també des dels inicis entitats escoltes internacionals interessades en conèixer Catalunya.
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Número de terrenys
Inicialment, el servei comptava amb un total de 51 terrenys d’acampada. Durant el primer any de funcionament
es van signar 21 convenis, de manera que la Xarxa de Terrenys va augmentar en un 39%, assolint així la xifra
de 72 terrenys. Des de llavors el nombre d’instal·lacions que gestiona Campaments i Més ha anat creixent gradualment fins arribar als 110 terrenys actuals.
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Gràfic 3: Evolució del nombre de terrenys d’acampada des del 2002 fins al 2013. Font: Elaboració pròpia (setembre 2013)

Comarques amb presència de terrenys
Actualment Campaments i Més té presència en 19 comarques de Catalunya. El nostre objectiu és arribar a tenir
terrenys d’acampada al llarg de tot el territori, sempre i quan s’aconsegueixin terrenys aptes per a l’acampada i
amb bona rebuda per part dels grups usuaris.

Alt Camp
Alt Empordà
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Empordà
Baix Llobregat
Berguedà
Garrotxa
Gironès
Cerdanya
Montsià
Osona
Pallars Sobirà
Ripollès
Segrià
Selva
Tarragonès
Vallès Oriental
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El “ Més” de “Campaments i Més”

Des dels començaments hem volgut
ser més que una central de reserves
i esdevenir també una central de
recursos i iniciatives relacionades
amb la protecció de la natura
i l’educació ambiental. Impulsem
el servei al medi natural amb el
projecte “Fem servei als campaments”,
la interpretació del medi amb els
plafons interactius i l’ambientalització
dels terrenys amb les instal·lacions
ecològiques. Aquestes línies d’actuació
cerquen que les acampades siguin
un context educatiu que afavoreixi la
ciutadania sensibilitzada, crítica
i implicada amb el territori.
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P r o j e c t e “ F e m s e r v e i a l s c a m pa m e n t s ”
aspectes a tenir en compte i activitats per poder fer
una “descoberta d’aprenentatge servei” durant els
serveis al medi natural.

L’entorn natural i rural ofereix multitud d’oportunitats
de fer servei amb els grups de lleure. Des de Campaments i Més facilitem que les entitats d’educació en
el lleure catalanes, o les que realitzin campaments
a Catalunya, trobin oportunitats per a desenvolupar activitats de servei en el medi natural i rural en
col·laboració amb persones, entitats i institucions del
territori i atenent a necessitats reals. Els tipus de serveis que ofereim són:
··Serveis al medi natural en col·laboració amb els
Parcs Naturals o les entitats gestores d’espais naturals propers a alguns dels terrenys d’acampada de
la nostra xarxa. Actualment col·laborem amb els
Parcs Naturals de l’Alt Pirineu, del Cadí-Moixeró
i del Delta de l’Ebre, com també amb l’Associació
Mediambiental La Sínia.
··Serveis de manteniment i millora dels terrenys en
col·laboració amb les persones propietàries. De la
millora dels equipaments i les instal·lacions en gaudiran tots els grups d’educació en el lleure que facin
servir aquells terrenys.

··Servei de préstec d’eines de camp.

A més de fer d’enllaç entre els grups interessats en fer
servei i les entitats o els propietaris amb qui col·laborem,
oferim als grups recursos per a la realització del servei:
··Publicació de la Guia per fer descoberta d’Aprenentatge Servei al medi natural, amb informació,
- 11 -

I n t e r p r e t a c i ó a m b i e n t a l i n t e r a c t i va
Des de l’any 2009 estem treballant per tal que els terrenys d’acampada de la xarxa puguin servir als grups per
treballar l’educació ambiental. Una de les actuacions són les instal·lacions d’Interpretació Ambiental Interactiva
en terrenys d’acampada, pensades en forma de jocs interactius a través dels quals els nois i noies es sensibilitzen
dels valors ecològics de l’entorn de forma lúdica. Amb això volem educar en la sensibilitat per preservar aquests
hàbitats, partint del principi que només es protegeix allò que s’estima, i només s’estima allò que es coneix.

Terreny
El Molí / La Farga de l’Olivet
Municipi
Maçanet de Cabrenys
(Alt Empordà)
Plafó
Multijoc “Els boscos de Maçanet”

Terreny
Poblenou del Delta
Municipi
Poblenou-Amposta
(Montsià)
Plafó
“Quin ocell tens?”

Terreny
Riugréixer
Municipi
Bagà
(Berguedà)
Plafó
Multijoc “Els ecosistemes de Riugréixer”
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Terreny
La Planta
Municipi
Sant Aniol de Finestres
(La Garrotxa)
Plafó
Multijoc “La riera de Llémena”
Terreny
La Planassa
Municipi
Les Llosses
(Ripollès)
Plafó
“Les cadenes tròfiques de la Planassa”

Terreny
Sant Joan de l’Avellanet
Municipi
Bagà (Berguedà)
Plafó
Itinerari interactiu
“Coneix la fauna del Parc!”

··La publicació de la Guia d’Interpretació
Ambiental Interactiva mostra les fitxes dels
plafons instal·lats en sis terrenys d’acampada.
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I n s ta l · l a c i o n s A m b i e n ta l s
Des de l’any 2006, a Campaments i Més hem realitzat actuacions per a l’ambientalització dels terrenys
d’acampada. Aquestes actuacions responen a dos objectius:
··Reduir l’impacte ambiental de les acampades amb la reducció de la despesa de combustibles fòssils i d’energia
elèctrica, la depuració biològica i el reaprofitament de les aigües grises, i la recuperació de la matèria orgànica.
··Construir un context educatiu per fer educació ambiental als terrenys d’acampada de la xarxa de Campaments
i Més.
Els vectors ambientals sobre els que hem incidit són els de residus, energia i aigua, cercant sempre un estalvi
dels recursos naturals i una reducció de la contaminació, així com un efecte educatiu rellevant. Les actuacions
realitzades han estat:
residus

Instal·lació de vàters secs a 15 terrenys.

Instal·lació de compostadors a 10 terrenys.

aigua

Construcció de depuradores biològiques d’aigua a dos terrenys. A més, en un d’ells es recuperen les aigües
grises per a les cisternes dels vàters.
- 14 -

energia

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a 3 terrenys.

Servei de préstec d’Eco-kits.

Instal·lació d’energia solar tèrmica a 3 terrenys.

··La publicació Guia de campaments ecològics descriu les
diferents instal·lacions, explica els seus beneficis ambientals
i dóna pautes als grups per al bon ús de les instal·lacions.
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Entrevistem...

Passem la veu a les persones
protagonistes dels 10 anys de
Campaments i Més: propietaris,
caps i monitors, personal
administratiu i tècnics. En
aquestes 7 entrevistes ens
donen el testimoni de les seves
vivències i ens expliquen com
veuen, des de la seva perspectiva,
l’acampada i el servei de
Campaments i Més en aquests
10 anys, en el present i com se
l’imaginen en un futur.
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Imma
Ro d r í g u e z
primera coordinadora de Campaments i Més

Primera coordinadora del servei
de Campaments i Més, on hi va
treballar fins l’any 2007. Prèviament
havia treballat com a representant
de Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya a l’ATAC, i per tant és
coneixedora de primera mà de
l’origen, la història i els antecedents
de Campaments i Més.

Recordes com organitzàveu els campaments en les
teves primeres èpoques? Pots explicar-nos algun
record especial?
Quan jo feia de cap, l’equip de caps dedicàvem un
cap de setmana sencer a buscar el lloc on aniríem de
campaments, després d’haver triat amb els nois/es la
zona on volíem anar i les activitats que volien fer. La
sortida ens ajudava a fer equip, a gaudir d’un cap de
setmana d’esbarjo i a patir uns quants nervis abans
no trobàvem el lloc. Arribàvem al poble, preguntàvem
per les possibilitats i anàvem a veure els pagesos...
si havia sort, en un cap de setmana enllestíem la feina, parlàvem amb els botiguers... i preníem nota per
omplir el dossier de campaments, que en aquella època costava més sense Internet.
Records especials, molts... En tinc un de divertit, tot
i que en el moment no ens va fer cap gràcia: Un
any amb la unitat de Castors i Llúdrigues vam fer
campaments a la Fou, a Sant Martí de Tous, un lloc
idíl·lic molt a prop de Can Aubareda. Vàrem anar a
veure’l al mes de maig i tenia un salt d’aigua espectacular, amb una bassa molt xula. Tot el nostre eix
d’animació girava entorn d’aquella bassa i d’aquell
salt d’aigua.... No vàrem caure que a finals de juliol
aquell salt d’aigua no existiria i la bassa seria només
un bassal... Sort que amb els Castors pots fer servir la
imaginació i inventar-te dracs màgics que s’emporten
tota l’aigua!
Com era la xarxa de terrenys d’acampada de Catalunya fa 10 anys, abans de la creació de Campa-

ments i més? Existia alguna xarxa organitzada
abans de l’ATAC? Si és que no, com feien les entitats
de lleure?
Abans de l’ATAC no existia cap xarxa. L’ATAC va
sorgir d’una iniciativa del que llavors s’anomenava
Institut de la Joventut de la Generalitat, institució que
gestionava alguns campaments i que en un moment
donat els va cedir a les entitats de lleure interessades
en la seva gestió. Des de llavors, MEG gestiona Sant
Joan de l’Avellanet, i mica en mica la xarxa va anar
creixent, gestionada per diferents entitats, principalment escoltes.
Com ho fèiem les entitats? Doncs buscant, dirigint-nos
als ajuntaments, fent moltes més visites de camp que
no es fan ara, i sobretot, utilitzant el boca a boca i
sovint repetint llocs cíclicament.
Per què es va decidir crear un servei de campaments,
primer amb ATAC i després amb Campaments i Més?
Com ja he dit, l’ATAC va sorgir d’una iniciativa conjunta amb l’administració per donar resposta a les
nostres mancances, ja que cada vegada ens costava
més trobar llocs per poder acampar. En el moment en
què es van començar a declarar les zones protegides
dels parcs naturals i amb un augment del número de
grups que volien acampar, es va fer evident la necessitat d’unir esforços en un projecte comú, per tal de
superar mancances comunes i lluitar contra una legislació que era cada vegada més restrictiva i que ens
dificultava una activitat imprescindible per al desenvolupament del nostre projecte educatiu.
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Pots explicar el procés de transició de la dissolució
d’ATAC fins a la creació de Campaments i Més? Per
què MEG va entomar el repte de crear un servei propi?
Una vegada creat l’ATAC, amb el temps MEG va
incrementar els seus esforços per tal d’ampliar els
recursos destinats als agrupaments i va crear el Servei
de Terrenys d’Acampada i Centres Escoltes. Amb ells
pretenien donar suport als agrupaments en les seves
sortides de cap de setmana i donar a conèixer els
terrenys propis a les entitats de la WOSM. A poc a
poc el Servei va anar agafant forma i força, comptava amb una estructura i des de MEG es va apostar
per destinar-hi més recursos. En aquell moment es va
dissoldre l’ATAC i en va néixer Campaments i Més.
Quins eren els objectius del servei Campaments i Més
en el moment de la seva creació? Creus que, al llarg
d’aquests 10 anys, s’han acomplert els objectius?
Com he dit, l’objectiu era facilitar que les nostres unitats poguessin anar de campaments i fer sortides de
cap de setmana, lluitar per aconseguir una legislació
més afavoridora que no ens impedís desenvolupar
activitats a la natura, i oferir recursos i formació que
garantissin la qualitat de les activitats...

reserves i van deixar de fer servir el correu postal i el
fax! Vam actualitzar la informació de tots els terrenys
i vam modernitzar molt el servei. Si pensem que 10
anys després la web continua sent la mateixa podem
dir que fa 10 anys era una passada, no? En Jordi
Deu (tècnic informàtic de MEG en aquells temps) i jo
li vàrem dedicar moltes hores, més el Jordi que jo! Jo
només li demanava coses i ell ho aconseguia!
Quins són els teus desitjos per als propers 10 anys
de Campaments i Més?
Sempre deia que el principal objectiu de Campaments
i Més era acabar desapareixent perquè havíem de
poder fer com els francesos, tenir estatut especial
[per a l’acampada]. Com que ja tinc clar que això és
excessivament utòpic, desitjaré que continuï creixent,
en serveis, recursos i molts campaments!

I tant que s’han acomplert els objectius! Cal continuar
treballant, evidentment, perquè continua sent difícil
fer els campaments com a alguns ens agradaria. Però
crec que com a mínim hem aconseguit aturar algunes
de les normatives restrictives i hem aconseguit també,
a través de les nostres relacions, posar en evidència la
importància de les nostres activitats a la natura.
Quin model de servei vau voler crear? Teníeu algun
referent internacional?
Doncs no existia cap referent a Europa, de fet, diria
que Campaments i Més encara és un servei únic a
Europa. Clar que també és veritat que a Europa no
tenen les dificultats que nosaltres tenim a Catalunya
(a França o a Irlanda, per exemple, un escolta pot
acampar on cregui oportú). Vam fer una anàlisi de
les necessitats dels nostres grups i vàrem pensar en
el servei que ens hagués agradat tenir a l’abast quan
érem caps. Aquest va ser el nostre punt de partida.
Quins canvis vau introduir respecte al funcionament
d’ATAC? Què creus que es va millorar?
El canvi més innovador, i que ens va costar molt, va
ser la possibilitat de fer la reserva per Internet. Avui
ens sembla imprescindible, però llavors era molt innovador, fins i tot els propietaris podien veure les seves
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Fina
C ol à s
propietària dels terrenys de l’Olivet

Parlem amb la Fina, propietària
dels terrenys d’acampada de La
Farga i El Molí de l’Olivet, situats
en un preciós racó al costat
del riu d’Arnera, a Maçanet de
Cabrenys (Alt Empordà). Tots els
grups que han passat per aquests
campaments històrics coneixen
l’hospitalitat, l’atenció i l’afecte
de la Fina envers els infants i els
responsables (caps, monitors...).

Quant temps fa que proporciones un espai per a realitzar campaments? Com va començar tot?
Va començar el meu sogre ara fa 20 anys i ho hem
anat continuant fins ara.
Creus que les acampades han canviat en els darrers
10 anys? En quin aspecte?
Crec que sí, ara hi ha més organització i control.

Què us aporta el servei Campaments i Més?
Sentir-nos vius.
Com t’agradaria que fossin els campaments en un
futur?
Que els nens estimessin molt la natura i respectessin
als altres.

Quins aspectes positius t’aporten les acampades?
M’agrada molt el contacte amb els nens i monitors i m’enriqueixen molt amb tot el que m’aporten
d’altres llocs.
Què creus que aporten les acampades al municipi
que les acull?
Més vida, els comerços estan contents. Els nens i nenes
sempre vénen un altre dia amb els pares a visitar-nos.
Ens pots explicar alguna anècdota durant els campaments al teu terreny?
En podria explicar moltes però us n’explicaré dues.
La primera és que fa un temps ens van venir a veure
una parella que es varen conèixer sent monitors -un, de
la Farga; i l’altre, del Molí-. Són parella des de la seva
estada aquí i ja tenen dos fills. Em va agradar molt que
vinguessin a veure’m!
La segona és que el mossèn que tenim a Maçanet de
petit va venir amb un cau, i sempre m’explica que la
seva vocació li va venir estant als campaments del Molí.
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A n to n i n o
Roca
propietari del terreny d’El Llió

L’Antonino Roca és un nou
propietari dins la xarxa de terrenys
de Campaments i Més. Fa poc més
d’un any que col·labora amb el
servei oferint el terreny de “El Llió”
al municipi de Calldetenes, a tocar
de Vic. Parlem amb ell per conèixer
els inicis del seu campament i la
seva opinió respecte el món de
l’acampada.

Quant temps fa que proporciones un espai per a
realitzar campaments? Com va començar tot?
A l’octubre passat va fer un any que vaig començar.
I tot va ser arran d’una conversa amb la meva filla,
que era monitora d’esplai i va suggerir la idea que
amb el terreny que teníem, hi podríem fer una zona
d’acampada.

encara sortien de l’olla, ja que ni tant sols s’havien
desfet! Els vaig acompanyar fins a casa nostra i els
vaig deixar un local perquè hi poguessin fer el sopar i
els vaig portar llenya perquè fessin un bon foc, ja que
els nens estaven “glaçats”. Van fer una rodona entorn
al foc i, tot i el fred, s’ho van passar molt bé. Ara,
però, això no passaria, ja que disposen d’un local
amb llum, aigua i un lloc per fer foc.

Quins aspectes positius t’aporten les acampades?
La satisfacció de veure com els joves, especialment de
zones urbanes, tenen contacte directe amb la natura,
veuen una mica el món de pagès, el respecte envers
els animals, el bosc i el seu entorn. Tot molt diferent de
l’espai on normalment es mouen.

Què us aporta el servei Campaments i Més?
A part d’una bona gestió del servei de reserves, la
tranquil·litat de saber que els grups que ens gestionen
no comporten mai cap problema.

I també el canvi d’impressions que sempre tenim amb
els grups.

Com t’agradaria que fossin els campaments en un
futur?
Estic molt satisfet amb els grups que ens han vingut
i m’agradaria que seguissin en la línia dels actuals.

Què creus que aporten les acampades al municipi
que les acull?
És una manera de donar a conèixer el municipi, i
a més se’n beneficia el transport públic, els petits
comerços…
Ens pots explicar alguna anècdota durant els campaments al teu terreny?
Potser la més significativa va ser un dia de l’hivern
passat, que feia molt vent i fred i les temperatures van
baixar fins a -9ºC. Era l’hora de sopar i els monitors
havien de coure espaguetis, però a causa del fort vent
se’ls apagava el foc. Quan portaven més de mitja
hora intentant-ho, vaig anar cap allà i els espaguetis
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Jordi
F à b r ega
alcalde de Sant Pere de Torelló

L’Ajuntament de Sant Pere Torelló
(Osona) és propietari del terreny
d’acampada El Serrat 1, situat a la
Vall del Ges, amb una capacitat per
a 50 persones i equipat amb dutxes
i lavabos. Parlem amb l’alcalde, en
Jordi Fàbrega i Colomer.

Quant temps fa que proporcioneu un espai per a realitzar campaments? Com va començar tot?
Tot va començar l’any 2000. L’Ajuntament tenia un
espai municipal ubicat en un finca rural. Es va creure
que seria un molt bon lloc per ubicar-hi un terreny
d’acampada i, a través d’una subvenció de Joventut,
es va poder tirar endavant el projecte. S’hi va construir
una caseta de serveis i es va tancar el perímetre.
Creus que les acampades han canviat en els darrers
10 anys? En quin aspecte?
La veritat és que s’ha vist un canvi important d’actitud,
creiem que les persones s’han anat acomodant. Cada
cop ens trobem amb més incidències per part dels
usuaris del terreny, i normalment són per coses insignificants. Pensem que amb el pas dels temps s’ha anat
perdent l’esperit aventurer i el sentiment d’escoltisme.

1 durant un cap de setmana d’estiu es va veure afectat
per una gran tempesta. La brigada de l’Ajuntament,
juntament amb l’alcalde i els serveis d’emergència,
els van haver d’anar a buscar amb cotxes i evacuar
fins al pavelló municipal. Al final va quedar en una
anècdota més. Però fent referència al punt número
dos, creiem que a vegades aquests desplegaments no
són necessaris. S’hauria d’intentar no mobilitzar tots
aquests serveis que suposen un gran cost econòmic, a
no ser que sigui una emergència real. Una tempesta
d’estiu és intensa però dura poca estona.

Quins aspectes positius aporten les acampades al
municipi?
Pel què fa a l’aspecte del comerç, la incidència dels
usuaris del terreny és mínima, ja que pràcticament no
hi fan cap despesa. Però per altra banda, coneixen
l’entorn natural del poble que és molt ric a nivell de flora i fauna. També donen vida al poble, sobretot quan
són grups on els participants són més petits.

Què us aporta el servei Campaments i Més?
Ens facilita tot el tema de reserves del terreny, i la veritat
és que és una tasca que ens va molt bé i ens allibera
de feina. Tot i ser un ajuntament petit, el volum de feina
és molt gran, i per tant ja no hem de pensar en aquestes gestions. Potser, com a contrapartida, pensem que
Campaments i Més hauria de tenir un petit fons per tal
de poder fer una mica de manteniment i arranjaments
de tots els terrenys d’acampada que en formen part.
També pensem que les reserves no haurien de ser tan
limitades a un grup i prou, ja que l’espai és molt gran
i en molts moments podria ser compartit amb altres
agrupacions que coincideixen en les mateixes dates
d’estada al terreny.

Ens pots explicar alguna anècdota durant els campaments al teu terreny?
Sense anar gaire més lluny, l’estiu de l’any passat va
ser un estiu molt marcat per les tempestes. Un dels
grups que es trobava al terreny d’acampada del Serrat

Com t’agradaria que fossin els campaments en un futur?
Ens agradaria que fossin més participatius respecte
a la població, que fessin més activitats dins el poble
i interactuessin més amb les persones. Per la resta en
general en fem una bona valoració.
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Jordi
G a r c i a - P et i t
director del Parc Natural Cadí-Moixeró

En Jordi, coneix l’acampada juvenil
des de fa temps. A l’entorn d’aquest
Parc Natural, als municipis de Saldes,
Gósol, Vallcebre i Bagà, hi ha molts
terrenys d’acampada. Entre tots
vetllem per tal que l’impacte dels
acampats al Parc sigui el mínim, o
fins i tot positiu, a través dels serveis
de col·laboració amb el Parc que
poden realitzar els grups que vulguin.

Com valoreu l’existència de terrenys d’acampada
juvenil al costat del Parc Natural?
Des dels inicis del Parc Natural del Cadí-Moixeró, les
activitats d’acampada juvenil dins i a l’entorn del parc
han estat recolzades per nosaltres, atesa la voluntat
que tenen de descoberta lúdica i alhora formativa
de l’entorn natural, sovint vinculades a la realització
d’activitats de suport a la gestió d’aquest espai protegit. Els terrenys d’acampada juvenil ofereixen als
nens i joves la possibilitat d’estades en contacte amb
la natura, gaudint d’uns dies de lleure de forma directa, econòmica i amb unes infraestructures adients que
faciliten l’estada, però amb les comoditats justes per
valorar altres aspectes de la convivència en el medi
natural. Els terrenys d’acampada juvenil són doncs
una oferta imprescindible per a qualsevol espai natural protegit com el nostre.
Penseu que les acampades, com a proposta educativa, encaixen amb la política d’educació ambiental
del Parc?
Sens dubte les acampades són una bona ocasió al
llarg d’un seguit de dies, perquè els participants gaudeixin descobrint molts aspectes del món natural que
desconeixen. I és a través del coneixement de la natura, la seva geologia, la flora i la fauna, que aprendran a estimar-la i a respectar-la. Aquí hi juga un
paper molt important l’equip de monitors, la tasca
dels quals és decisiva per engrescar als participants,
tot introduint conceptes com l’estima, el respecte i la
cura del medi natural.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró intenta col·laborarhi a través del material didàctic que publica, els
audiovisuals, les exposicions o les xerrades a les quals
els diferents campaments poden tenir interès i accés.
Com valoreu l’impacte ambiental de les instal·lacions
i les acampades? Heu hagut de posar algunes limitacions?
Bàsicament els aspectes a tenir en compte a l’hora
de dissenyar i informar favorablement un terreny
d’acampada son la seva ubicació, que ha d’estar
allunyada de les zones més sensibles de geologia,
flora i fauna; la gestió correcta dels residus; i les
activitats de forma genèrica que es preveuen desenvolupar. Fins ara no ha calgut establir cap limitació
als campaments existents o projectats, atès que, en
general, les seves instal·lacions presenten una bona
la integració en el medi. Als aspectes relacionats més
amb l’impacte sobre el medi, cal afegir un element
molt important a tenir en compte com és la seguretat,
per tal d’evitar accidents per pluja, inundacions, esllavissades o altres agents externs
Com valoreu les accions de servei que realitzen
grups acampats, en col·laboració amb el Parc?
Valorem de forma molt positiva la voluntat de
col·laborar en la bona gestió del parc natural per
part dels participants en campaments situats en
terrenys d’acampada. Malauradament, la manca
de personal del parc no fa possible un acompanyament constant en els treballs que es coordinen de
millora del parc (manteniment de senders, recollida
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de deixalles, enquestes als visitants, conservació de
miradors o àrees de lleure....) com seria el nostre
desig. Això pot generar en alguns moments problemes de coordinació de les feines a fer, d’explicació
detallada de la seva finalitat, i per tant d’una certa
desmotivació. D’aquí la importància de fer un treball
previ de definició de les propostes de treball que el
parc pot oferir amb els monitors de cada campament. D’aquesta manera es guanya en efectivitat,
motivació i resultats.
Quins són els vostres desitjos per als propers 10
anys de Campaments i Més?
Els nostres desitjos són que Campaments i Més pugui
continuar gestionant els terrenys d’acampada del
parc natural i el seu entorn, amb l’eficàcia i l’estreta
relació amb el parc natural que fa ara. Per part
nostra confiem en que aquesta tasca conjunta de
donar a conèixer el nostre valuós patrimoni natural
i l’ensenyança als participants dels campaments en el
respecte i gaudi del patrimoni natural pugui millorar
encara més en els propers anys. La voluntat i el desig
creiem que hi són per ambdues parts.
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À n gels
M asq u é
cap de l’AEiG Perot Guinarda

L’Agrupament Escolta i Guia
Perot Guinarda (Barcelona) és un
dels “veterans” que organitzen
campaments des de fa més de
10 anys. Entrevistem l’Àngels
Masqué, cap d’aquest agrupament
amb força experiència, que ha fet
campaments per tota Catalunya i
amb diferents unitats.

Quin va ser el teu primer campament que recordes?
I quin ha estat el darrer?
Els primers campaments que recordo van ser per Setmana Santa a prop de Llavorsí, quan anava a Llops
i Daines. Vam anar-hi tot l’agrupament junt, érem
poquets, i encara estava a l’Agrupament Mahatma
Gandhi del barri de Poble Sec de Barcelona. Estàvem
molt a prop del riu, perquè recordo que un dia vam
anar a fer ràfting.
Els últims campaments que he fet ja han estat amb
l’AEiG Perot Guinarda. Vam anar amb els trucaires a
Vilaverd, a la Conca de Barberà.
Per què feu campaments? Què us aporten al vostre
projecte educatiu?
Fem campaments perquè creiem que és un bon
entorn i un bon moment on desenvolupar part de
l’activitat eductiva que fem. Els campaments són un
format d’activitat que ens permet estar en contacte
amb la natura, conèixer el nostre entorn, fer vida
de grup, allunyar-nos del dia a dia i poder parar
a pensar sense inputs que ens vénen de fora... Els
campaments són aquest moment en què com a cap
hi destinem molta energia per tal de treballar la vida
del grup i, donat que durant els campaments tot i la
planificació sempre passen coses que no preveiem,
són aquests moments els que ens permeten actuar
conjuntament, fer front a l’adversitat amb la força
del grup i viure experiències significatives.

Són una de les millors eines que tenim per assolir el nostre projecte educatiu, juntament amb moltes d’altres que acostumem a donar importància en
aquest entorn. No és el mateix un dissabte al cau que
15 dies de convivència contínua, no és el mateix 3
hores d’un dissabte que 1800 treballant conjuntament
i desenvolupant-nos en grup compartint uns valors i
vivint una manera de fer, de viure, d’aprendre.
Quines diferències hi ha entre els campaments que
fèieu fa 10 anys i el que feu ara?
Recordo que anava de campaments a llocs que no
eren com els terrenys d’ara. Potser fèiem el que no es
podia, però quan anàvem d’excursió fèiem acampada lliure i si marxàvem uns quants dies doncs anàvem
a terrenys que ens deixaven pagesos i destinàvem el
primer dia a fer instal·lacions com les latrines, per
exemple, mentre que els terrenys on anem avui dia
ja en tenen. També anàvem amb bidons i els anàvem
a omplir cada dia, ja que hi havia terrenys que no
tenien punt d’aigua a prop i anàvem a casa el propietari, per exemple, a proveir-nos.
Quan busqueu un terreny d’acampada, quins criteris
feu servir? Què cerqueu? Què n’espereu?
Doncs quan busquem un terreny d’acampada busquem que ens permeti des d’allà fer una ruta o poder
acabar-la. Aleshores tenim en compte l’entorn on
està aquest terreny. Si és a l’estiu o, fins i tot, Setmana Santa, ens agrada que sigui un lloc proper a
algun gorg on poder refrescar-nos. L’entorn, doncs,
jo diria que és el que més mirem. Que estigui a prop
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d’un mitjà de transport a vegades també ho podem
tenir en compte, sobretot amb unitats més petites,
però per davant de tot esperem que l’entorn sigui
l’idoni. Busquem allunyar-nos del que veiem cada
dia i, si pot ser, busquem terrenys que tinguin llocs
d’interès a prop. També, no ens enganyarem, busquem que el terreny tingui una zona per aixoplugar-nos, ja que uns campaments on t’agafa la pluja
sempre va bé per no haver d’estar massa hores a les
tendes; i si no disposem de cotxe, doncs busquem
que el poble estigui prou a prop per poder anar a
comprar caminant. Jo crec que per això estan tan
cotitzats els terrenys de Borredà: tenen aixopluc,
riu i gorgs a prop, el poble també està a prop per
poder comprar i es poden fer moltes excursions i
rutes que valen la pena.
Ens podeu explicar alguna anècdota d’algun dels
vostres campaments?
Quan anava a Truc vam fer una ruta des d’Esterri
d’Àneu fins el poble d’Aneto, fent el cim de l’Aneto
a mitja ruta. Érem només 4 trucaires i teníem 2 animadors, que anaven venint i marxant del campament per raons de feina. Van ser uns campaments
de 15 dies i tots ells vam fer ruta. Em van agradar
moltíssim perquè vam passar per paratges inimaginables, per llocs on realment no hi arriba cap transport. Bé, anant a l’anècdota, estàvem a l’Artiga de
Lin, havíem fet nit a un refugi molt petit juntament
amb algun animal que vam preferir no saber quin
era. Aquell dia anàvem des de l’Artiga de Lin fins
al peu de l’Aneto, a la Renclusa. Vam començar
a caminar, però no vam trobar el camí i després
de mirar el mapa vam decidir anar fent muntanya amunt. Teníem clar que havíem de creuar el riu,
així que l’anàvem sentint i anàvem fent muntanya
amunt. De cop ens vam parar i vam prendre consciència d’on ens havíem posat quan vam veure que
una crema de sol ens queia de la motxilla i anava
muntanya avall sense parar. En aquell moment vam
conscienciar-nos que estàvem anant en vertical, amb
l’ajuda dels arbres, a creuar el riu. Ens vam decidir
a seguir endavant, però una mica amb l’ai al cor.
El que ens va deixar més parades va ser quan vam
arribar a dalt, just on es podia creuar el riu, vam
veure un camí de més d’un metre d’amplada! No
ens vam acabar de creure que no haguéssim trobat
aquell camí tan ample al peu de la muntanya! Tot
i això, aquest moment jo no el canviaria per res.
Va ser increïble.

Què us aporta el servei de Campaments i Més?
Doncs ens permet, d’una banda, a nivell logístic
estar més tranquils, ja que ens dóna un cop de mà
amb permisos de foc, autoritzacions del propietari... Això com a caps ens permet destinar més temps
a preparar els campaments i no dedicar estones a
fer tràmits burocràtics. D’altra banda, ens assegura
uns terrenys d’acampada amb una sèrie de garanties. A més, podem trobar molta varietat de terrenys
-alguns més ben equipats, d’altres menys- propers a
entorns naturals per explorar. Finalment, també ens
ajuda a tenir la informació que hi ha als terrenys
sobre possibles excursions i descobertes de l’entorn
a l’hora de triar.
Com us imagineu que seran els campaments d’aquí
10 anys?
Doncs jo espero molt que els campaments no
s’allunyin del que són ara. Si el que anomenem
“progrés” o “evolució” arriba als campaments perdran part de la seva màgia i de la seva naturalesa.
No m’imagino uns campaments tecnificats ni sense
perdre’s a la muntanya. Segurament tindrem recursos que ens donaran tranquil·litat i seguretat, però
en cap cas aquests recursos han d’allunyar els campaments del que són avui: Una porta d’entrada a la
vida autèntica, una vida sense miralls ni rellotges ni
presses; una vida en comunitat, amb el grup. I una
porta de sortida de les preocupacions del dia a dia,
d’un dia a dia que a vegades ens fa esclaus d’alguna
cosa que no sabem justificar.
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Mònica
de la T orre
i Laia Pla neT
monitores de l’esplai Bitxus

Tot i que sorgeix d’una entitat escolta
i guia, el servei Campaments i Més
és utilitzat també per altres entitats
d’educació en el lleure. Entrevistem
la Mònica de la Torre i la Laia Planet,
monitores de l’Esplai Bitxus (Esplac),
de Canet de Mar, que ens expliquen
la seva experiència organitzant
campaments des de l’any 2009.

Quin va ser el teu primer campament que recordes?
I quin ha estat el darrer?
El primer campament de l’esplai va ser l’estiu del
2009 a Maçanet de Cabrenys, al terreny el Molí de
l’Olivet. L’últim ha estat aquest estiu al mateix terreny,
perquè en teníem molts bons records.
El nostre esplai és molt jove i des del primer moment
vam decidir marxar de campaments a l’estiu.
D’aquesta primera experiència en guardàvem moltes
vivències noves, perquè era la primera vegada que els
infants convivien envoltats de la natura durant tants
dies. A partir d’aquell any, els campaments sempre
han estat un moment especial i esperat per infants i
monitors.
Per què feu campaments? Què us aporten al vostre
projecte educatiu?
En primer lloc, fem campaments perquè creiem que
és una experiència molt enriquidora, que fomenta la
cohesió de grup entre infants, monitors i, en general,
ens ajuda a créixer com a esplai. A més, és una vivència divertida, molt lúdica i on es poden viure situacions que no s’esdevenen en el dia a dia de l’esplai ni
en la nostra quotidianitat.
Més enllà d’això, els campaments permeten aprofundir en molts valors del nostre ideari. Per exemple,
creiem que la persona que forma part de l’esplai ha
d’aprendre a incorporar l’austeritat com a estil de
vida, rebutjant així el consumisme. És per això que
optem per fer campaments, perquè ens ajuden a viure

lluny dels múltiples luxes que ens inculca l’actual sistema econòmic i social. A més, els campaments són
fonamentals per aprendre a conviure amb la naturalesa, a formar-ne part, a respectar-la i estimar-la, ja
que ens traslladen a un entorn no urbà.
Alhora, volem educar per ser respectuosos amb la
nostra manera de fer, pensar i viure i això no sempre
és fàcil en el nostre dia a dia. En canvi, la llarga convivència entre iguals permet que els infants siguin més
conscients de la necessitat d’ajudar-se entre ells per
poder afrontar tots els reptes amb optimisme.
Finalment, l’esplai pretén deixar el món millor de com
se l’ha trobat i els campaments permeten treballar,
més que mai, els valors de l’educació ambiental.
Quines diferències hi ha entre els campaments que
fèieu fa 10 anys i el que feu ara?
Amb l’experiència hem anat millorant, sobretot en
molts aspectes logístics. Per exemple, actualment marxem només amb el material just i necessari per no
haver d’utilitzar més d’un turisme únicament pel material. També hem anat adquirint el material de cuina
necessari per la bona gestió de la intendència. A més,
ara som més conscients de la necessitat de consumir
comerç ecològic i de proximitat i és per això que la
compra d’aliments ha guanyat en sostenibilitat.
Un altre canvi ha estat la durada dels campaments.
Ara marxem més dies perquè, tant els infants com els
monitors, ens veiem capaços d’assumir-ho.
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Alhora, hem incorporat les rutes en el període de campaments, ja que ens ajuden a potenciar encara més
l’excursionisme i tots els valors citats anteriorment.
El canvi més rellevant i del que estem més orgulloses
és que tots (infants, monitors i famílies) esperem amb
molta il·lusió l’arribada dels campaments, considerant-los vitals dins de la dinàmica de l’esplai, mentre
que el primer any bona part de nosaltres ho va viure
amb un punt d’escepticisme.
Quan busqueu un terreny d’acampada, quins criteris
feu servir? Què cerqueu? Què n’espereu?
Els principals criteris per escollir un terreny
d’acampada són l’accessibilitat amb transport públic,
la disponibilitat d’un punt d’aigua i que l’entorn ens
permeti descobrir nous pobles de Catalunya i així
fer país.
A més, tot i no ser determinant, preferim un terreny
que disposi d’un espai cobert on poder-hi fer activitats
en cas de pluja.
Ens podeu explicar alguna anècdota d’algun dels
vostres campaments?
Uf... moltes!
Banyar-nos en un riu glaçat de Cerbi, viure el dia més
plujós de l’any al terreny d’acampada La Planta sense haver tingut temps de plantar les tendes, arribar a
un refugi a les 2 de la nit, mobilitzar tots els serveis
d’emergència una altra nit de pluja per falta de cobertura (i per tant, de comunicació entre grups de monitors), conèixer personatges estranys de pobles remots
de Catalunya...

Què us aporta el servei de Campaments i Més?
Creiem que el servei de Campaments i Més és molt
útil i pràctic. La seva pàgina web és molt clara, està
molt ben organitzada i dóna tota la informació necessària de manera eficient, oferint així un molt bon servei accessible, ràpid i còmode. A més, et dóna moltes
facilitats a l’hora de reservar un terreny d’acampada
i de realitzar el tràmit dels permisos, com per exemple
el de fer foc al bosc.
També valorem la gran disponibilitat i varietat de
terrenys que ofereix per les diferents zones de Catalunya. Cal afegir que també utilitzem aquest servei
perquè, en coherència amb el projecte de l’esplai,
preferim fomentar Minyons Escoltes i Guies de Catalunya abans que una entitat privada.
Com us imagineu que seran els campaments d’aquí
10 anys?
En un futur, ens imaginem uns campaments més consolidats per l’experiència. Creiem que guanyarem en
organització i gestió d’activitats i en aplicació d’un
horari estable.
Tenint en compte l’evolució que fins ara ha viscut el
nostre esplai, creiem que d’aquí a 10 anys hi haurà
un equip de monitors més gran i fort; fet que ens
permetrà gaudir més i de manera més relaxada els
campaments, atendre més personalment als infants i
gestionar amb més facilitat els aspectes logístics.
A més, creiem fermament que si el món continua evolucionant de la mateixa manera que en l’actualitat, els
campaments seran més necessaris que mai.

Però també tenim experiències molt bones! Infants
que, després d’una setmana de campaments, et
diuen que volen quedar-se a viure al terreny amb
tots nosaltres, o que cada any demanen que els campaments siguin més llargs o, fins i tot, que volen fer
uns campaments fora de Catalunya. A més, veiem
com els nens i nenes aprenen a realitzar tasques
domèstiques durant els serveis de campaments (per
exemple: un nen va descobrir que els plats es freguen
pel costat verd del fregall i no pel groc, que és per on
s’ha d’agafar!). També ens emportem la gran cohesió de grup que es genera durant els campaments.
Després d’uns dies veus com infants que anteriorment no s’havien relacionat gairebé mai són amics i
comparteixen grans rialles junts.
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Troba’ns als mitjans de comunicació

Al llarg d’aquests 10 anys
Campaments i Més també hem
estat present als mitjans de
comunicació amb la finalitat de
difondre la vessant educativa
de les acampades i l’impacte
positiu que aquestes tenen en els
municipis que les acullen.
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P R E M S A E S C R I TA

2013

Revista Estris
Campaments: Experiències i recursos

2009
Revista Viure en família, núm. 32
Article “Diari d’uns campaments”

WEB

2012
Viu la terra
Notícia “Interpretació ambiental interactiva als terrenys d’acampada”

Regio7.cat
Notícia “200 joves faran millores al parc natural del Cadí-Moixeró”

TELE V ISI Ó

2012

Espai Terra TV3
VÍDEO (a partir del minut 9:11)
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