Normativa de CAN GIRONA
A continuació us presentem les característiques del servei i la normativa
de Can Girona. A banda de les indicacions pròpies del servei, és
important fer esment que aquesta normativa és d'obligat compliment per
a tots els grups que facin ús dels terrenys d'acampada de Can Girona.

Des del CRAJ treballarem per mantenir les entitats informades i per
donar tots els recursos necessaris per al compliment d'aquesta normativa.
Descripció
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1. Descripció:
El terreny d’acampada de Can Girona està situat als entorns d’una antiga masia del s. XVIII, que es troba
situada al terme municipal de Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. Els terrenys es troben en un
entorn privilegiat, amb nombroses fonts, antics salts d’aigua i excursions a tocar de la Serralada Litoral.
Actualment la casa es troba tancada al públic i en procés de reforma i recuperació.
A part de l’espai destinat a l’acampada, també compta amb diversos espais compartits (com la zona de
cuina o les instal·lacions d’aigua) i també esplanades de joc de grans dimensions situades a diferents nivells
del terreny.
Els espais d’acampada del terreny es troben dividits en 3 parcel·les diferenciades, dues d’elles al mateix
nivell, amb aforament per a dos grups de 40 persones, i una tercera parcel·la a un altre nivell, amb capacitat
per a 20 persones. És a dir, una capacitat màxima de 100 persones.
La parcel·la destinada a cada reserva s’adjudica per part del tècnic responsable del CRAJ i el masover del
terreny en base al nombre de persones que fan la reserva o altres aspectes propis dels terrenys.
Els terrenys d’acampada de Can Girona, a iniciativa del CRAJ, pretenen ser uns terrenys referents en
termes de sostenibilitat i ecologisme. Per aquest motiu hem ideat un decàleg sostenible que us dóna algunes
pautes per ajudar fer les vostres estades més sostenibles.
D’altra banda, també us oferim una proposta de tallers i activitats per a infants i joves que posem a la vostre
disposició per tal que totes les entitats que participeu dels terrenys pugueu treballar alguns temes de
coneixement de la natura amb els vostres grups d’infants.
Finalment també teniu la possibilitat de fer alguna excursió pels voltants del Turó de Galzeran. Podeu trobar
més informació a l'apartat de Sortides a la Natura de la nostra pàgina web.

2. Característiques:
•

Serveis
◦ Aigua: De Xarxa en el mòdul de serveis
◦ Serveis: 5 a compartir
◦ Lloc de bany: Piscina Municipal de Santa Maria de Martorelles (no inclosa)
◦ Dutxes: 2 a compartir
◦ Tren: Fins a Mollet del Vallès
◦ Bus: Fins a Martorelles

•

Disponibilitat del terreny
◦ Obert tot l'any

•

Preus
◦ Persona/Nit: 4.47€

•

Informació terreny
◦ Esplanada petita amb arbres per plantar les tendes amb capacitat per 20 persones.
◦ Dues parcel·les amples, sense gaire arbrat, amb capacitat per 80 persones.
◦ Electricitat en el mòdul de serveis
◦ Espai de cuina amb fogons i nevera a compartir
◦ Esplanada per jocs i activitats
◦ Contenidors d'escombraries a la casa de Can Girona i bosses de brossa de reciclatge
degudament senyalitzades a cada mòdul.

•

Informació de la zona
◦ Distància al nucli urbà: 3km Santa Maria de Martorelles; 7km Mollet del Vallès.
◦ Hospital de Mollet del Vallès: 935760300 (C/Sant Llorenç, 39)
◦ Centre mèdic de Martorelles: 935795406 (Ctra. Badalona, 99)
◦ Farmàcia Glòria Llenas (Martorelles): 93 544 52 60 (C/Nou, 4)
◦ Ajuntament de Santa Maria de Martorelles: 93 593 18 28

•

Permisos
◦ Notificació a l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
◦ Notificació al Consell Comarcal del Vallès Oriental
◦ Permís de la persona propietària (el rebreu en el moment de confirmar la reserva i fer el
pagament).

•

Cartografia
◦ Coordenades UTM: 438289.5, 4597464.25
◦ Coordenades geogràfiques: Lon. 2º 15' 33.18"; Lat. 41º 31' 28.54"
◦ Ubicació a google maps

3. Normativa
3.1.
•
•
•
•

Les reserves a Can Girona s'han de fer amb almenys set dies (hàbils) d'antelació per al correcte
funcionament del procés de reserva.
Set dies abans, també, s'ha de tenir el nombre total de participants per tal de poder donar les dades
de pagament.
El pagament s'ha d'efectuar en la seva totalitat tres dies hàbils abans de l'estada com a tard i cal
enviar el comprovant de pagament al correu cangirona@crajbcn.cat per a que pugui ser verificat.
En cas que aquests terminis no es compleixin el CRAJ no garanteix que l'estada es pugui dur a
terme.

3.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En relació a les reserves i pagaments

Normativa específica del terreny

Contactar amb el masover del terreny per tal de comunicar-li la vostra hora d'arribada i sortida; així
com qualsevol necessitat que tingueu durant l'estada.
Respectem les activitats i el descans dels altres grups i persones que hi ha a la casa. A mitjanit es
demana silenci.
Mantenir nets els espais i les instal·lacions. En el cas que, quan arribeu trobeu el terreny en mal
estat comuniqueu-ho al masover.
Al terreny d'acampada hi ha un espai habilitat per cuinar, només es podrà cuinar en els espais
adaptats per fer ús.
Abans de marxar del terreny les escombraries s'hauran de pujar fins als contenidors que es troben
just abans d'arribar a la casa.
Els vehicles s'han d'aparcar abans d'arribar al recinte de la casa.
Recolliu les burilles de les cigarretes, triguen centenars d'anys en desaparèixer.
Està prohibit fer foc i forats.
Després de l'acampada cal que contacteu amb el Masover per a fer efectiva la liquidació del terreny.
No és permesa l'acampada sense el permís de CRAJ.
Complir la normativa general del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les
activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

4. Telèfons i adreces d'interès
4.1.

Telèfon d’emergències de la Generalitat de Catalunya

El telèfon 112, únic per a tot l’àmbit europeu i amb resposta immediata les 24hores del dia, centralitza
totes les trucades d’urgència a qualsevol organisme o servei. Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes
pugueu sol·licitar els serveis públics d’urgències
sanitàries o ambulàncies, d’extinció d’incendis i
salvaments i de seguretat ciutadana; és a dir, activar el sistema de protecció civil quan us trobeu davant
d’una situació d’emergència. A l’hora de demanar socors per telèfon al 112 o a qualsevol entitat, servei o
organisme, públic o privat, cal donar les dades següents:
• Nom complet de qui telefona
• Número de telèfon des d’on es telefona
• Lloc de l’accident i població més propera
• Tipus d’accident
• Nombre d’accidentats i edats
• Estat dels accidentats
• Condicions meteorològiques
• Dificultats de rescat en el lloc de l’accident.

4.2.

Telèfon de la Generalitat de Catalunya: “Sanitat respon”: 902 11 14 44

Durant les 24 hores del dia podeu sol·licitar informació i efectuar consultes sanitàries davant
cas relacionat amb la salut dels assistents a les vostres activitats.
4.3.

de qualsevol

Telèfon de la Generalitat de Catalunya: “Emergències mèdiques”: 061

Cal emprar-lo en cas d’urgència mèdica. Quan truqueu, professionals sanitaris us assessoraran sobre que cal
fer a cada situació.
4.4.

Telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya: 012

Podeu sol·licitar informació, entre altres, referent a l’estat de les carreteres, previsió meteorològica, xarxa
d’albergs juvenils, transports públics, defensa del consumidor…
4.5.

Adreces de la Direcció General de Joventut:

Serveis Centrals
Calàbria, 147. 08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 83 / Fax 93 483 83 00
joventut.bsf@gencat.cat
Coordinacions territorials
Coordinació Territorial a Barcelona
Calàbria, 147. 08015 Barcelona
Tel. 93 483 84 44 / Fax 93 483 83 00
joventut.barcelona.bsf@gencat.cat

5. Plànols d'evacuació
S’adjunten dos plànols d’evacuació, amb diferents rutes en funció de l’espai on us trobeu dins de les
instal·lacions:.

Plànol evacuació 1

Plànol evacuació 2

