
 
 

Fem Camí per les Pitiüses 

Dades generals: 

Centre d'Esplai Flor de Neu 

Baix Llobregat 

Marta Raventós 

martarmestres@hotmail.com 

Dades de l’experiència: 

"El projecte de "Fer Camí per les Pitiüses" es concreta en un camp de treball que el Centre 

d'Esplai Flor de Neu de Sant Vicenç dels Horts, en el marc de l'educació en el lleure, que pretén 

la recuperació col·lectiva del patrimoni cultural i paisatgístic de les terres catalanes". 

S'està dissenyant un Camí de Pelegrinatge a peu per la cultura i la natura de les comarques 

dels Països Catalans, amb la participació de les persones, entitats i institucions de cada territori 

interessat. 

El pelegrinatge simbolitza el nostre avanç cap a la maduresa, llibertat i plenitud individual i 

col·lectiva: arrelar per tenir força i fruitar allà on som. 

Els objectius del projecte són els següents: 

- Combinar l'educació en el temps de lleure amb la recuperació del patrimoni cultural i 

paisatgístic de les terres catalanes. 

- Fomentar la coneixença, l'enriquiment mutu i l'amistat entre persones d'arreu del 

territori, així com l'hospitalitat com a valor.  

- Participar en un projecte de futur i permetre identificar-se amb els valors de 

sostenibilitat i "fer país" dels idearis dels centres d'esplai. 

- Oferir recursos als monitors/es de joves de l'entorn de l'excursionisme, vinculant-los a 

través de la participació a la web: http://www.engrup.org/enruta/ i www.elcami.org  

El Centre d'Esplai Flor de Neu de Sant Vicenç dels Horts va participar d'aquest projecte a través 

d'unes caminades culturals per Eivissa i Formentera l'agost del 2006. Acompanyats per guies 

locals i membre de l'associació Amics del Camí (www.elcami.org) van fer una ruta per les 

Pitiüses on van poder conversar amb gent del territori, tot escoltant les seves històries, 

llegendes i manera de viure.  

Per una banda van experimentar l'aprenentatge dels valors de la convivència i respecte de la 

terra, així com l'intercanvi generacional amb persones entranyables de la terra amb ganes de 

transmetre els seus sentiments.També van fer un servei per als Amics del Camí, perfilant 



 
 

l'itinerari definitiu del camí principal i recollint dades útils per a l'edició d'una futura guia. Els 

contacte amb els ajuntaments i el fet de veure l'interès mostrat des de les associacions de 

lleure va permetre obrir portes i donar volada a aquest gran projecte, que ha de ser lliure de 

partidismes, religions i/o interessos econòmics. El pas dels joves per la terra també va 

permetre detectar les necessitats d'un territori maltractat per l'oci consumista i l'especulació 

de la terra. Van descobrir així una cara oculta que va més enllà de l'Eivissa i la Formentera de 

les vacances discoteques o de platja. També els joves van ser conscients de les diferències de 

la parla catalana, treballant d'aquesta manera la tolerància i el descobriment d'altres terres 

dels Països Catalans. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Coneixement, l'enriquiment mutu i amistat entre persones d'arreu del territori, "fer 

país". 

- Valors com l'hospitalitat, la sostenibilitat, la convivència, el respecte a la terra i 

l'intercanvi generacional. 

Descripció del servei:  

- Perfilar l'itinerari definitiu del camí principal i recollint dades útils per a l'edició d'una 

futura guia.  

- Recuperar de manera col·lectiva el patrimoni cultural i paisatgístic de les terres 

catalanes. 

Àmbits de servei: Patrimoni cultural 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: 1 d'agost de 2006 

Data de finalització del projecte: 10 d'agost de 2006 

Entitats que participen a l'experiència: Amics del Camí, Centre d'Esplai Flor de Neu i 

Moviment de Centres d'Esplai Cristians 

Per saber més sobre l'experiència, clica aquí 

Dades de contacte: 

Població: Sant Vicenç dels Horts 

Comarca: Baix Llobregat 

 


