Normes a seguir pels usuaris del terreny d'acampada
Per tal de gaudir de l'espai vosaltres mateixos i els grups que
vindran darrera vostre, teniu l'obligació de deixar-lo tan endreçat
i net com l'heu trobat, un cop feta la vostra estada.
La presencia de persones en l'espai hem vist que exerceix una
pressió molt gran sobre el medi. Marges que es desmunten, arbustos
aixafats per caminar, arbres petits que no poden créixer, ferides al
arbres, una fusta de la tanca o branques trencades, una caca darrera
un arbre, la restes de paper higiènic, una bossa que ha volat, i
altres. Sou molta colla els que feu us de l'espai i això acaba
modificant el medi natural. Per tant l'hem de preservar i cuidar al
màxim.
Hi ha activitats en les que cal ser especialment curós amb el medi,
nosaltres som molt sensibles a aquest aspecte, i aquestes serien:
• el volum de la música ha de ser baix ja que hi ha una fauna
autòctona que en surt perjudicada (nius d'ocells, abelles,...).
• Si es volen fer cabanes s'ha de fer al terreny boscós que hi ha
a la finca del costat, la de l'altre costat del camí. (en
direcció Nord (pregunteu).
• A l'estiu és atractiu fer guerra de globus d'aigua,però un cop
acabada s'han de recollir tots els globus que queden a terra.
• No es un lloc per a fer tallers de tints i pintures ja que
l'aigua residual és contaminant. Si ho feu, heu de preveure
garrafes de recollida d'aquest residu per tal de tirar-la en un
lloc adequat. L'alternativa podria ser utilitzar tints naturals
tot elaborant-los al mateix campament.
• Hem vist que els arbres pateixen cops i talls que els fan
ferides molt importants i que poden acabar amb la vida de
l'arbre. Si us plau, ens dol molt aquesta manca de consciència
envers els éssers vius. Gràcies per a tenir-ne especial cura.
Fer foc en l'espai preparat a tal efecte, la barbacoa i el taulell
de la cuina.
Tenir cura dels arbres petits, flors i altres plantes, i utilitzar
les aigües brutes per a regar-los. Alguns tenen un rodal de pedres
per a que es vegin bé. Els arbres grans també cal cuidar-los!!
Fer ús sempre del lavabo sec, si bé es pot orinar al camp. Sense
deixar mai paper a terra!! No es pot anar a fer caca en un arbust a
darrera els arbres i arbustos de terres veïnes, es una marranada i a
més a ningú li agrada anar a collir ametlles o garrofes i trobar
cagarades. Hi ha escombra i motxo al lavabo per tal de netejar-los.
Al de les noies poseu una bossa per a les restes no compostables com
ara compreses i tampons.

No tallar cap branca dels arbres, ni remoure terra o pedres sense
previ vist i plau de Les Esplanes.
Nosaltres fem recollida selectiva de brossa i a la cuina hi ha
bidons per a cada tipus de deixalla. Ompliu sacs grans i al final, o
al dia a dia del campament, ho aneu a deixar a la deixalleria de
Nulles. Tenir cura que els gossos i gats no escampin la brossa.
Podeu sol·licitar, si cal, algun estri per netejar l'espai per a
plantar les tendes. Feu-ho al propietari. Les pedres que escombreu
les deixeu en una pila.
No malgasteu l'aigua. Si no en teniu, ens aviseu. L'aigua per a
beure la podeu comprar o agafar de la font que tenim a Les Esplanes
«Font del Txantxangorri», tot utilitzant garrafes grans.
Teniu a disposició una mànega per a fer servir tant per la dutxa
solar, com per algun joc d'aigua (a l'estiu). Si és del vostre
interès, podem fer un taller d'aprofitament de l'energia solar amb
vosaltres per tal de conèixer enginys d'aquest tipus, i valorar
l'aprofitament del sol.
A la connexió elèctrica hi podeu endollar carregadors, aparells de
música de poc consum i llums de Leds. L'ús de l'energia elèctrica
està limitat i condicionat, per la capacitat de captació d'energia
solar de les plaques fotovoltaiques de la finca i els recursos de
les bateries.
Si heu de menester serveis tals com nevera o congelador, gas butà,
fogons, taules i cadires, eines vàries, serveis de monitoratge,
bicicletes i altres estris o serveis, a Les Esplanes us ho podem
oferir. Aquests extres tenen un cost a part a pactar.
Les Esplanes és un lloc de descans que es comparteix amb la nostra
família i altres famílies que vénen per a fer tallers o estades. Us
demanem que tingueu consciència d'aquest fet, per tal que tothom
gaudeixi de l'espai i de la tranquil·litat que ens ofereix.
Gràcies per llegir i tenir en compte aquestes indicacions. Si teniu
qualsevol dubte ens podeu trobar a Les Esplanes (50 mts del
campament)

Us desitgem una molt bona estada!!

