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Breu descripció del projecte:
Senyalització del Camí, un itinerari cultural que recorre tots els Països Catalans.
Desenvolupament del projecte:
El projecte El Camí, és un itinerari cultural de senderisme que recorre les terres de parla catalana amb una longitud
d'uns 4000 km. Es pretén engrescar a tots els agrupaments per apadrinar fer de vetlladors d'alguns trams d'El Camí.
El camí és una ruta de senderisme cultural en procés de senyalització de forma participativa, per fer a peu i que recorre
totes les comarques i illes de parla catalana. Un recorregut per la cultura, la història, el paisatge i l'esperit de la nostra
terra.
Els vetlladors que són l'ànima d'El Camí de cada terra, són els que senyalitzen i repassen un o dos cops l'any els
senyals de l'etapa o les etapes que vigilen. Es tracta d'una molt bona eina fonamentada en els valors del coneixement i
estima de l'entorn, de la cultura, del servei a la societat i del manteniment d'una infraestructura que utilitzaran milers de
persones al llarg de moltes generacions.
Si vols més informació clica aquí
Aprenentatges que s'han donat:
A través d’El Camí infants i joves experimenten valors com el treball en equip, la responsabilitat, el servei a la societat i
l'estima de l'entorn, entre d’altres.
Descripció del servei:
La tasca vetlladora es recolza en tres eixos:
Senyalitzar i repassar un cop a l’any l’etapa del tram que passa pel municipi.
Donar a conèixer els punts d’interès del seu entorn natural, cultural i social a través de la Camipèdia.
Fer intercanvis amb altres centres educatius o de lleure vetlladors d’El Camí.
Entitats o centres que hi participen:
Hi participen moltes entitats, tot i així, darrerament s’han convertit en vetlladors:
Escola L’Escorial de Vic amb l'alumnat de 1r d'ESO
Escoltes Marins
Pioners i Caravel·les de l'AEiG Pla de l'Estany.
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