QUÈ ÉS EL PROJECTE EL CAMÍ?
http://www.elcami.cat/
El Camí és una iniciativa de l’Associació PAS Amics del Camí - Serveis de Participació i Sostenibilitat. Es tracta d’ una ruta de senderisme cultural que enllaça camins i
rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent-te conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra.
La naturalesa participativa i col·laborativa és l'essència d’El Camí.
El Camí es va iniciar l'any 2003 i consta d'uns 4.750 Km (camí troncal o principal,
senyalitzat amb la marca vermella), més els brancals que aprofundeixen en la resta
de municipis de cada comarca (marca groga) i que es van creant progressivament.
Neix de la voluntat de vertebrar les terres de parla catalana des de la vivència i la
coneixença, sense ideologies predeterminades ni partidismes, ajudant simplement
a conèixer millor aquesta terra per estimar-la, descobrint i revitalitzant la nostra
dimensió col·lectiva.
Està pensat per fer-lo a peu però molts trams també són ciclables. Pensat per a tots els públics i edats, amb un grau de dificultat majoritàriament baix o mig, cadascú se'l pot fer a la seva mida i nivell.
Actualment la totalitat del Camí dels Països Catalans ja està georeferenciat i disponible al web i a wikiloc.

COM HI PODEM PARTICIPAR?
Ser vetlladors i vetlladores d’un tram d’el Camí
El Camí com a eina d'educació en valors per a grups d’educació en el lleure
Els vetlladors són l'ànima del Camí, ajuden a definir-ne el traçat i s’encarreguen de senyalitzar i
repassar, un o dos cops l'any, l'etapa que vetllen.
Per dur a terme aquesta tasca us ofereixen una jornada de formació amena i pràctica sobre
senyalització, a través d’una caminada a l’etapa del tram que vetlleu.
Aquest projecte està indicat per a infants mitjans i joves.

Enllaç a Fulletó informatiu
http://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/imprimible_principat1pag_oct15.pdf

Participar a la Camipèdia
Una altra possibilitat que ofereix el Camí és participar en recollir informació dels punts d’interès i crear continguts a
la Camipèdia: patrimoni cultural, artístic i social, festes, tradicions, rondalles, llegendes, anècdotes, etc.

Associació PAS Amics del Camí - Serveis de
Participació i Sostenibilitat
pas@elcami.org Telèfon: 93 844 45 53
Quan hi contacteu Indiqueu que sou un esplai que pertanyeu a la FCE.

