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Com escollir el terreny d’acampada
L'elecció del terreny d'acampada és una tasca molt important en la preparació de qualsevol
campament. És part de la qualitat i l'èxit de l'activitat. De terrenys d'acampada n'hi ha molts,
amb moltes característiques diferents tant pel què fa a l'equipament com pel què fa a
l'entorn. Trobar el que més s'adequa al nostre esplai i a l'activitat que hi volem realitzar és
una mica més complicat. En aquest full podem trobar algunes pistes que ens poden ajudar a

fer-ho.

1. Característiques de l’entorn
A l'hora de buscar terrenys d'acampada cal tenir en compte l'entorn. Catalunya,
afortunadament, ens ofereix nombroses possibilitats i, per a decidir la zona, podem tenir el
tipus de medi que volem (sec, humit, coster, tipus de vegetació, etc.).
Durant la visita al terreny podem observar:

● És adequat pel tipus d'activitats que hi volem fer?
● Hi ha una ruta o cim a fer amb el grup?
● Hi ha un riu a prop o piscina al poble proper per banyar-nos? Quins

permisos/costos té?
● Evitem les zones on hi hagi risc d'incendis o inundacions (molt a prop d'un riu,

torrent, barranc...).
● Hi ha alguna zona perillosa (zona en obres, carretera propera, paret on pugui

haver-hi esllavissades, arbres en mal estat...)?
● Informar-nos sobre el medi on viurem, per conèixer-lo millor.

2. Característiques terreny d’acampada

Hem de plantejar-nos quines necessitats tenim a l'esplai i com hauria de ser el terreny:
espais, capacitat, com hi arribem, activitats que hi volem fer... Podem fer una primera cerca
per internet o podem enviar-li un correu a Incoop (incoop@incoop.cat) explicant les
característiques que hauria de tenir. Un cop fem una primera tria, és molt recomanat
visitar 2 o 3 terrenys, per tal de conèixer el lloc, l'entorn i evitar sorpreses.
Criteris de la Direcció General de Joventut sobre els requisits tècnics que han de
complir els terrenys d'acampada on es desenvolupen activitats d'educació en el
lleure.
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Durant la visita ens fixarem en:
● Quins equipaments té i quins necessitem? Sabem i podem gestionar la falta

d'alguns dels equipaments (lavabos, aigua corrent, corrent elèctrica, gestió de
residus...)?

● Tindrem accés a aigua potable? Quant ens haurem de desplaçar per aconseguir-la?
Si l'aigua no és potable, l'haurem de potabilitzar, cal informar-nos de com es fa.

● Quina part del terreny està adequada/prevista per plantar les tendes/la cuina/les
latrines...

● Necessitem que el terreny estigui adaptat per persones amb mobilitat reduïda?
● És adequat pel tipus d'activitats que hi volem fer?
● Té un bon manteniment de l'entorn (els arbres estan en bon estat, el sotabosc està

controlat...)?
● Està registrat a la base de dades d'instal·lacions juvenils de la Generalitat de

Catalunya?
● Planifiquem el pla d'emergències durant la visita per tal de fer-lo el més aproximat

a la realitat possible.

3. Relació amb la propietat
Bona part de l'èxit de l'activitat és la relació que s'estableixi entre l'esplai i les persones
propietàries. Cal pactar abans quines seran les condicions, amb qui parlar si hi ha quelcom
que necessitem o tenim dubtes, si passaran pel terreny en algun moment durant l'estada,
etc.

● Quina és la relació amb la propietat del terreny? Hi tenim alguna referència d'algun
altre esplai/cau que coneixem?

● Les visites prèvies també ens serveixen per tenir un primer contacte i resoldre dubtes
que se'ns puguin ocasionar quan veiem el terreny. És molt important fer-ne.
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4. Transport de l’esplai al terreny
Com arribem fins al terreny és molt important. Cal decidir abans si volem anar-hi en
transport públic, llogar un autocar o seran les famílies les que portin/recullin els
infants. Alhora, cal decidir si disposarem de cotxe o furgoneta per transportar el material o
motxilles d'infants que no la puguin carregar.

● S'hi pot arribar en transport públic? Quins són i quina durada tindrà tot el trajecte
des de l'esplai fins al terreny?

● Quina distància haurem de fer a peu? És una distància que poden fer totes les
participants de l'activitat?

5. Gestió dels residus
La gestió responsable dels residus és una part fonamental del nostre projecte educatiu. És
important tenir en compte com farem la gestió dels residus:

● Tenim contenidors de brossa selectiva prop del terreny? O al poble més proper?
● Qui s'encarregarà de portar els residus durant el campament? Hi ha algun lloc proper on

recullen les restes de menjar o aliments no oberts i que no podrem guardar fins els
propers campaments?

6. Contractació
Cal formalitzar la reserva del terreny mitjançant un contracte entre les dues parts, fer-hi
una paga i senyal (bestreta), si s’escau, i tenir el comprovant d'aquest pagament.

● En el contracte s'han d'especificar les condicions de l'estada, els preus i tenir l'iva
desglossat. Detallar si hi haurà costos extres per l'ús d'algun equipament/servei.
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● És important que quedin clares les condicions en cas que quelcom es faci malbé, falti o no
es compleixi alguna part del contacte.

● Sempre hem de demanar factura a la casa de colònies i tenen l’obligació de fer-nos-la.
Recomanem fer sempre els pagaments per mitjà de transferència bancària. Està
legalment prohibit fer pagaments en efectiu de més de 2500 €. I, sobretot, recordeu que
heu de guardar el justificant de pagament (rebut del gestor o propietària del terreny
amb totes les seves dades, segell original i signatura, així com les de l'esplai, si feu el
pagament en efectiu; o justificant de transferència bancària).

La Generalitat de Catalunya ha establert unes normes generals d'ús dels terrenys d'acampada
on es fan activitats de lleure. Cal llegir-ho atentament, per estalviar-nos malentesos i
problemes posteriors. Destaquem:

● És necessari disposar dels permisos següents:
● Notificació de l’activitat a la Direcció General de Joventut, si l’estada té una durada de

dues o més nits consecutives. La podeu notificar per Internet com a mínim amb 7 dies
d’antelació.

● Permís de la propietat.
● Permís de foc per a cuinar.
● Comunicació de l’activitat a l’Ajuntament on s’ubica el terreny.

La persona responsable de l’activitat haurà d'ésser present durant la seva realització. Cal
deixar constància d’un telèfon de contacte actiu les 24h durant tota la durada de l’activitat.

Llegiu els punts inclosos en l'apartat: Mesures d'higiene i respecte a l'entorn.
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