3002
FEM VIA
VERDA
SOLIVELLA

BUSQUEM 24 JOVES DEL TEU PERFIL:
 Amb inquietuds i interès en vers el món de la cultura i el
patrimoni
 Que tinguin ganes de compartir vivències amb joves de
la seva edat.
 Amb ganes de gaudir d’un temps de convivència i deixar
la seva empremta al territori

(LA CONCA DE
BARBERÀ)

DEL 30 DE JUNY
AL 14 DE JULIOL

QUÈ HI POTS TROBAR?
Aquest camp de treball se centra en tasques de neteja per
recuperar diversos camins actualment en desús i quasi bé
desapareguts a l’entorn dels safarejos de Solivella, els més
antics de la comarca.
Els safarejos no eren només un lloc on rentar roba, són
elements patrimonials de la nostra cultura i concretament un
dels atractius més importants de Solivella.
Amb la continuació de la feina feta al camp de treball 2017,
continuarà amb la recuperació i restauració d’uns petits
camins d’accés als safarejos

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?

PATRIMONI

 Coneixeràs nois i noies de la teva edat amb les mateixes
inquietuds que tu
 Podràs sentir-te orgullós/a de conservar el patrimoni
històric i cultural del país
 T’endinsaràs en l’apassionant món de l’arqueologia i la
interpretació del passat

Fundació Escolta
Josep Carol

jove.cat/campsdetreball

Codi del
camp de
treball:

3002

Tipologia:

Patrimoni

Data d’inici:

30/06/18

Nom del camp de
treball:

Data
de
finalització:

Fem Via Verda

Municipi:

Solivella

14/07/18

Edats:

14 a 17

Places
totals:

24

Entitat gestora:
La Fundació Escolta Josep Carol, entitat que neix de la mà d’Escoltes Catalans per promoure
l'educació d'infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors de l'escoltisme, organitza
aquest camp de treball, comptant amb l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de Solivella.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
El municipi de Solivella es troba situat a la comarca de la Conca de Barberà, situat al vessant
meridional de la serra del Tallat. És on més àmpliament es parla el subdialecte xipella del català. El
municipi de
650 habitants té com a principal exercici econòmic l’agricultura, especialment la vinya, i el turisme.
Els primers documents sobre Solivella daten de fa més de 800 anys, fet que va ser celebrat pels
habitants del poble l’any 1991 amb la instal·lació d’una placa commemorativa del vuitè centenari.
Descripció del camp de treball:
El patrimoni de Solivella és bast i des de l’Ajuntament ja fa anys que s’iniciaren diferents accions per
tal de recuperar-lo i convertir-lo en reclam turístic. Així doncs, entre els monuments locals i podem
trobar el castell de Solivella que data del segle XV i que ha estat rehabilitat aquests últims anys.
També hi trobem el Santuari del Tallat que fou inaugurat el 1493 amb presència dels Reis Catòlics.
Més recent, però no per això menys important hi trobem el safareig públic de Solivella, el més antic
de la comarca i que data de 1888 amb una petita rehabilitació l’any 1938. Els rentadors són de pedra
picada.
L’estiu 2016 es va realitzar la primera fase de restauració del safareig. Aquesta va consistir en la
neteja i condicionament de les tres basses. Aquesta tasca la varen dur a terme els participants del
camp de treball “Agafa tanda als safareijus).
Arran de la relació establerta el 2016 entre la FEJC i l’Ajuntament, aquest proposa continuar la tasca
de recuperació del patrimoni cultural a Solivella. Així l’estiu de 2017, l’Ajuntament va iniciar una
segona fase amb el propòsit de condicionar l’interior dels tres safareijus i restaurar la seva estructura
original.
En aquest moment, per l’estiu de 2018 el consistori vol recuperar diferents camins a l’entorn dels
safaretjos, dels quals fins ara es desconeixia la seva pertinència i titularitat pública. Així doncs caldrà
dur a terme una tasca de neteja per la recuperació i condicionament dels camins, que a la vegada
participaran de la descoberta d’un seguit de murs de pedra seca que els voregen, actualment ocults
per l’abandonament i transcurs dels anys. Un cop acabada aquesta fase s’iniciaria la segona fase de
recuperació del canal d’aigua i la font major que antigament omplia els safareijus.
Els citats camins a l’entorn dels safareijus, i els murs de pedra que s’hi localitzen, amb la descoberta
de l’espai, es pretén posar en valor la feina que feren els avantpassats del segle XIX, i reobrir-los a la
ciutadania. Aquestes actuacions es localitzen a l’entorn del curs de l’aigua dels safareijus, i que
contribueixen a la conservació del patrimoni, històric i natural de la població. També és de cabdal
importància deixar constància que aquesta recuperació patrimonial es troba a uns trenta metres d’un
sender saludable actualment en funcionament, com també a la vegada a peu del camí ral del Tallat,
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del qual, actualment el Consell Comarcal treballa per integrar-lo dins el GR-175 / Ruta del Cister, amb
la qual cosa, el programa d’actuació proposat adquireix una nova dimensió d’impacte supracomarcal,
ja que el sender del GR-175 transcorre per les comarques de l’Alt Camp, Conca de Barberà i Urgell, i
és utilitzat per prop de deu mil persones l’any.
Es busquen joves...

Amb inquietuds i interès en vers el món de la cultura i el patrimoni

Que tinguin ganes de compartir vivències amb joves de la seva edat.

Amb ganes de gaudir d’un temps de convivència i deixar la seva empremta al
territori
Tres motius per participar en aquest camp de treball:

Coneixeràs nois i noies de la teva edat amb les mateixes inquietuds que tu

Podràs sentir-te orgullós/a de conservar el patrimoni històric i cultural del país

T’endinsaràs en l’apassionant món de l’arqueologia i la interpretació del passat
Què esperar-ne?
Aquest camp de treball se centra en tasques de neteja per recuperar diversos camins actualment en
desús i quasi bé desapareguts a l’entorn dels safarejos de Solivella, els més antics de la comarca. Els
safarejos no eren només un lloc on rentar roba, són elements patrimonials de la nostra cultura i
concretament un dels atractius més importants de Solivella. Els safarejos van esdevenir durant
centenars d’anys un espai de trobada per a les dones on compartir experiències, coneixements i al
cap i a la fi socialitzar-se.
Durant el camp de treball no només es duran a terme tasques de neteja de l’espai, també
t’endinsaràs en la història de Solivella, el seu dialecte el “Xipella”, coneixeràs les entitats culturals del
poble i gaudiràs d’un entorn rural en companyia d’altres joves com tu!

Descripció de la feina tècnica:
Amb la continuació de la feina feta al camp de treball 2017, continuarà amb la recuperació i
restauració d’uns petits camins d’accés als safarejos, que a la vegada ens portaran a la descoberta
d’uns murs de pedra seca, els quals seran consolidats per evitar la seva degradació, amb col·locació
d’unes estaques i corda que delimitin el recorregut del propi espai, on caldrà fer-hi una desbrossada
de vegetació que actualment envaeix aquest patrimoni natural.
Finalment una de les tasques que se’ns demanen des de l’ajuntament és la senyalització de l’espai, el
qual serà incorporat al circuit turístic ja existent que transcorre entre els diferents elements
patrimonials del municipi, donant-se la circumstància que els safarejos i la via verda dels camins
propers, són a tocar de tres elements patrimonials com son el Castell, casa Flavia, abans Molí d’Oli
del Senyor, i de les restes del Portal de l’Abeurador. Així dons, l’ajuntament vol incloure l’antic camí
dels horts i les seves estructures de pedra seca en aquest circuit i conseqüentment ha de ser
correctament senyalitzat.
Les accions que es duran a terme són:
- Recuperació dels camins de l’entorn dels safarejos.
- Descoberta, consolidació i protecció dels murs de pedra seca a l’entorn dels
camins.
- Senyalització de l’espai.
- Fer difusió de les actuacions a la pag. Web i facebook de l’Ajuntament, premsa i
emissores de radio comarcals, TAC12, i premsa supracomarcal.
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Horari de treball:
06.00h – 06.30h
06.30h – 07.00h
07.00h – 10.00h
10.00h – 10.30h
10.30h – 12.00h
12.00h – 13.00h
13.00h – 14.00h
14.00h – 16.00h
16.00h – 18.30h
18.30h – 20.00h
20.00h – 21.00h
21.00h – 21.30h
21.30h – 22.30h

Bon dia
Petit Esmorzar
Activitats tècniques del projecte
Esmorzar
Activitats tècniques del projecte
Fem el dinar /descans
Dinar
Recollir / descans
Activitat de tarda
Fem el sopar / descans
Sopar
Recollir / descans
Activitat de nit

Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment.

Activitats complementàries i de temps de lleure:
Les tardes i els vespres del camp de treball combinaran activitats de descoberta de l’entorn, de
reflexió (sovint relacionades amb la tasca que s’està duent a terme), com també activitats lúdiques:
jocs de rol, nit de festa, etc.
Descoberta de l’entorn:
Gimcana de descoberta per Solivella.
Excursió a l’Ermita del Tallat.
Visita al Castell de Solivella
Taller lingüístic sobre el Xipella.
Taller d’orelletes: Dolç típic de la zona
Taller de menjars d’economia domèstica.
Passacarrers amb l’Associació Ai Ai Lu Jovent de Solivella, els diables “Rigor Mortis”, colla gegantera
i el grup de grallers/es “Lus Xipellis”.
Visita celler Agrícola
Activitats de formació i contextualització:
Activitats de reflexió, formació i sensibilització sobre l’activitat als safareigs:
Taller de sabó artesanal
Sopar conjunt amb el Grup Cultural de Dones
Visita al Racó del canti
Activitats relacionades amb valors que promou Escoltes Catalans i la Fundació Escola Josep Carol:
Respecte mutu i a la pròpia persona
Solidaritat i participació
Cine fòrums sobre la temàtica de les desigualtats socials
El sexting i l'ús de les xarxes socials.
Baròmetre dels valors
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.
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Organització interna:
Pel que fa a l’activitat diària d’organització i bon funcionament del camp de treball, el gran grup es
dividirà en cinc petits grups de treball per a la realització de les tasques tècniques i dels serveis.
Aquests serveis aniran enfocats a la neteja i manteniment de l’estada. Per això, al principi del camp
de treball s’estableix un sistema rotatiu en el qual pels matins quatre grups realitzaran les tasques
tècniques pròpies del camp de treball, mentre el grup que es queda a l’allotjament és l’encarregat de
fer els serveis del dia i la preparació de l’activitat de tarda amb el suport d’un monitor. Cal també
destacar que cada vespre es durà a terme una assemblea per fer una valoració del dia i preparar
l’activitat i l’organització del dia següent.

Participació de persones amb discapacitat:
 Les característiques del camp de treball no permeten la participació de persones amb discapacitat
física ni intel·lectual ni sensorial.
 El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat física.
 El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat intel·lectual.
 El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat sensorial.
Observacions:

Devolució de la quota:
Només es podrà optar a la devolució de la quota en els casos de suspensió de l’activitat o per força
major.
Material necessari:

Motxilla

Sac

Màrfega

Lot amb piles

1 got/tassa

1 cullera/ganivet/forquilla

1 carmanyola

1 drap de cuina / tovalló de roba

1 tovallola de bany

Necesser amb estris d’higiene personal: Pasta de dents / raspall de dents / pinta / sabó pel cos
( mida petita) /compreses, desodorant

1 pastilla de sabó per rentar roba biodegradable

Capelina

Cangur o anorac gruixut

Botes de muntanya

1 bambes

Bossa de tela per la roba bruta

10 pinces per estendre la roba

Cantimplora

Gorra

Crema de protecció solar

Berenar (del primer dia)

Sopar (del primer dia)

Xancletes de bany

Banyador
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Documentació necessària:
 DNI
 Targeta sanitària
 Una altra assegurança mèdica si se’n disposa

Ús de dispositius mòbils:
La utilització dels telèfons mòbils és permesa en els camps de treball sempre que es compleixin les
pautes mínimes i comunes establertes en tots els camps de treball. Aquestes pautes formen part dels
reglaments interns de cada camp de treball.
Cada jove serà responsable del seu propi dispositiu mòbil, sense que l’entitat gestora del camp de
treball ni la Direcció General de Joventut ni l’Agencia Catalana de la Joventut se’n facin responsables
en cas de pèrdua, robatori o qualsevol tipus d’accident o incident que passi.
El no-compliment de les pautes d’ús d’aquests aparells pot ser considerat com a falta greu de les
normes de convivència del camp de treball, amb la sanció corresponent.

Assegurança:
L’entitat gestora del camp de treball té les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents que
marca la llei.

Allotjament:
L’allotjament serà a l’escola Sagrat Cor. L’espai per dormir serà una aula de l’escola. Aquesta és un
espai de 30m2 amb finestres exteriors amb persiana. L’espai disposa de taules on poder-hi guardar
les motxilles i les pertinences dels participants. L’aula no disposa de matalassos i per tant els
participants hauran de dur màrfega. L'espai de cuina serà el propi de l’escola. L'espai de menjador és
annex a l’espai de cuina. És una sala de 20m2 aproximadament que s’utilitza al llarg de l’any com a
menjador de l’escola. Disposarà de les taules i cadires necessàries per als participants. L’escola
disposa de quatre lavabos en total. L’espai de dutxa seran els vestuaris de la piscina municipal que es
troben a escassos metres de l’escola i que té sis dutxes per a homes i sis per a dones.
Punt de trobada:
El punt de trobada amb les famílies serà l’Ajuntament de Solivella situat a la Plaça Major a les 16h del
30 de Juny de 2018. La zona d’aparcament serà l’escola municipal Sagrat Cor situada a la Ctra.
d’Artesa, s/n
https://goo.gl/maps/AKAsizBxChm
Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Minerva Domingo
Telèfons: 932689111, emergències 663377190
Correus electrònics: estiujove@josepcarol.cat, mdomingo@josepcarol.cat
Com arribar-hi:
En transport públic:
S’hi arriba amb la companyia La Hispano Igualadina/La Costa (http://www.igualadina.com/index.php)
Recomanem mirar els horaris per Internet ja que aquests es veuran modificats durant les vacances
d’estiu.
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En cotxe
Per accedir a Solivella dirigiu-vos a l’AP2 en direcció a Montblanc. Un cop arribats desvieu-vos per la
C-14 en direcció a Tàrrega.
Des de Tarragona: Des de Tarragona us heu de dirigir a la C-14 en direcció Montblanc i continuar per
aquesta fins trobar Solivella.
Des de Lleida: Agafeu l’AP-2 en direcció a Montblanc i un cop arribats enllaceu amb la C-14
direcció Tàrrega.

Contactes i emergència durant el camp de treball
Persones de contacte: Minerva Domingo
Telèfons: 932689111, emergències 663377190
Correus electrònics: estiujove@josepcarol.cat, mdomingo@josepcarol.cat
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