
Can Gregori
Maçanet de la Selva

UN ESPAI DE PAU PER A LES 
TEVES ACTIVITATS EN GRUP
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RURANIA...
…és una societat naturista vegetariana que promou un estil de vida en harmonia amb la 

naturalesa, basat en la relació amorosa amb un mateix, amb els altres i amb el medi ambient.

Tenim més de 30 anys d’història. Actualment la nostra 

seu està situada a Can Gregori, una masia rural d’uns 

200 anys d’antiguitat, completament restaurada, on 

realitzem diferents activitats de creixement personal i 

social.

Rurania promou:

• l’alimentació biològica i vegetariana,

• l’ecologia,

• la Higiene Vital i la Medicina Natural,

• el respecte a la vida en totes les seves 

manifestacions

i ho fa a través del coneixement i la vivència, de la 

cultura i l’oci en equilibri amb la natura.
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Posem a la vostra disposició la nostra masia per fer troba-
des, sessions d’informació i formació, jornades i xerrades. 
És el lloc ideal perquè qualsevol procés d’aprenentatge es 
doni en les millors condicions.

ESPAI
A l’interior, sala de 30 m2 que es pot adaptar i equipar depenent 
de l’activitat. Hi ha altres espais disponibles.

A l’exterior, 25 hectàrees de terreny boscós amb zones activitats 
a l’aire lliure. També disposem d’una petita piscina.

MAtErIAl tècnIc PEr A forMAcIó
La sala i els diferents espais es poden equipar amb ca-
dires, estoretes, coixins, equips d’àudio i vídeo, pan-
talla de projecció, projector i ordinador. Connexió a 
Internet disponible.
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AlIMEntAcIó VEGEtArIAnA
Menjador amb servei de restauració self service 
amb  cuina vegetariana ecològica.

AllotJAMEnt En 
HABItAcIonS coMPArtIDES

També disposem d’algunes 
habitacions individuals i zona 
d’acampada.

trAnQUIl·lItAt I SIlEncI
La masia està situada als afores de Maçanet (Girona) en un 
lloc aïllat però de fàcil accés. Allà no hi ha més sons que els 
de la natura que l’envolta.

><



Informació i contacte 
Carmen Martínez

972 858 474 - 619 201 455 
de dilluns a divendres de 9:00 a 20:00

associaciovegetariana@rurania.org

TARIFES
 Una jornada (dinar i esmorzar o berenar)  30 €

 Cap de setmana curt
 de dissabte migdia a diumenge migdia. 70 €

 Cap de setmana llarg
 de divendres nit a diumenge migdia. 87 €

 Dormir 10 €

 Acampar amb tenda 6 €

 Per estades més llargues consultar preu.

 Els grups han de ser mínim de 6 persones

 Tots aquests preus tenen un descompte d’un 50% per als menors de 12 anys

Com arribar a Rurania
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