3005
Recuperant el
poble abandonat
de La Mussara

VILAPLANA
(Baix Camp)

DE L’1 AL 15 DE
JULIOL

BUSQUEM 15 JOVES DEL TEU PERFIL:
 Amb ganes de gaudir de la natura i desconnectar de la
civilització.
 Amb ganes d’aportar el teu granet de sorra en la
recuperació del poble abandonat de La Mussara
 Amb curiositat per descobrir la història d’aquest indret.

QUÈ HI POTS TROBAR?
L’entorn de la Mussara té un interès paisatgístic important, i a més
també ofereix la possibilitat de fer un recorregut per la història i la
tradició de l'antic poble actualment abandonat. Des del Camp de
Treball s’oferirà una ruta per la serra del Montsant. És per això que
treballem conjuntament amb l’ajuntament de Vilaplana per fer un
treball de recuperació de l’entorn i contactem amb antics habitants
del poble per què descobrim com es vivia en aquella època i el
perquè de l’abandó de la Mussara.
Gaudiràs d’una experiència d’ajuda i servei en comunitat que no et
deixarà indiferent. Un viure a la natura, per la natura tot sent
protagonista en la conservació del nostre patrimoni històric.

PATRIMONI /
MEDI AMBIENT

Minyons Escoltes i

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?
 Per l’entorn natural que l’envolta i la desconnexió que
comporta.
 Per sentir que fas una tasca útil i que ajudes a millorar
aquest entorn.
 Per descobrir com es vivia fa uns anys al poble de la
Mussara

Guies de Catalunya

jove.cat/campsdetreball

Codi del camp
de treball:

3005

Nom del camp de
treball:

Tipologia:

Patrimoni i Medi Ambient

Municipi:

Vilaplana (Baix Camp)

Data d’inici:

1/07/18

Data de
finalització:

15/07/18

Edats:

Recuperant el poble abandonat de la Mussara

14 a 17

Places
totals:

15

Entitat gestora: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Municipi on es desenvolupa el camp de treball: Vilaplana

Descripció del camp de treball:
El Camp de Treball proposat és un servei pensat per a ser realitzat en diferents anys, de fet, aquest és el tercer
any que es realitza. És per això que podem dir que té continuïtat i incidència significativa en l’entorn del poble
abandonat de la Mussara. Aquesta proximitat i el servei prestat fan que el poble sigui arreglat poc a poc i se'n
vagi fent un bon manteniment.
L’entorn de la Mussara té un interès paisatgístic important, i a més també ofereix la possibilitat de fer un
recorregut per la història i la tradició de l'antic poble actualment abandonat. Des del Camp de Treball s’oferirà una
ruta per la serra del Montsant. És per això que treballem conjuntament amb l’ajuntament de Vilaplana per fer un
treball de recuperació de l’entorn i contactem amb antics habitants del poble per què descobrim com es vivia en
aquella època i el perquè de l’abandó de la Mussara.
Els objectius que es persegueixen amb la realització d'aquest camp de treball són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer i participar de l'entorn natural, cultural i històric de la zona
Aprofundir en les descobertes de l’entorn
Conscienciar de la importància del servei
Treballar la coeducació
Tenir cura amb el material
Adquirir un mínim d’autonomia
Viure la part pedagògica del mètode escolta

Metodologia
La nostra entitat com a entitat d’educació en el lleure, compta amb una metodologia pròpia que durant la
realització del camp, l’equip de monitors, utilitzarà com a eina pedagògica.
Aquesta permetrà als joves participants l’experimentació d’unes activitats vivencials i encarades a promoure el
seu aprenentatge i el seu creixement personal i de grup, fomentant l’esperit crític i la coeducació.
Com a base pedagògica utilitzarem els següents recursos;
- Descobertes: el municipi on realitzem el camp és un municipi abandonat en el que abans hi vivien varies
famílies tant al nucli de la població com als masos que hi ha pels voltants. És per això que un dels eixos
importants a treballar, és la descoberta d'aquesta part més històrica i cultural del poble de la Mussara. La
descoberta ens permetrà poder conèixer persones que ens puguin explicar la seva experiència de quan vivien
allí, i d’aquí treure’n un aprenentatge i/o coneixement. També es farà una descoberta més encarada a la part de
medi ambient i la flora de la zona.
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- Autogestió: els infants i joves tenen una capacitat important pel que fa l’organització i gestió de les activitats del
dia a dia i de les rutines. És per això que proposem que part de les accions diàries que es realitzen al camp sigui
assumida tant per als joves com per als monitors.
- Entorn natural: viure a prop de la natura i fer activitats sobre aquesta per mantenir-la és un punt clau en
l’escoltisme, ja que genera més consciència i respecte en vers aquesta. Per aquest motiu un dels eixos del camp
està relacionat amb aquest àmbit.
- Aprenentatge i servei: pensem que és vital que els joves puguin aprendre alguna cosa al mateix temps que
l’experimenten, i que paral•lelament l’activitat realitzada tingui una finalitat en vers els altres.

Es busquen joves...
 Amb ganes de gaudir de la natura i de desconnectar de la civilització.
 Amb ganes d’aportar el teu granet de sorra en la recuperació del poble abandonat de La Mussara
 Amb curiositat per descobrir la història d’aquest indret.
Tres motius per participar en aquest camp de treball:
 Per l’entorn natural que l’envolta i la desconnexió que comporta.
 Per sentir que fas una tasca útil i que ajudes a millorar aquest entorn.
 Per descobrir com es vivia fa uns anys al poble de la Mussara.
Què esperar-ne?
Una experiència d’ajuda i servei en comunitat que no et deixarà indiferent. Un viure a la natura, per la natura tot
sent protagonista en la conservació del nostre patrimoni històric.
Descobrir un indret meravellós i una metodologia de treball que molts desconeixen i que està a tocar de moltes
poblacions i ciutats de Catalunya com és l’escoltisme.

-

Tasques tècniques de recuperació de l’entorn.
Descobertes sobre la història del poble.
Excursions per les muntanyes que ens envolten.
Tallers diversos.
Jocs de nit i vetllades.
Tallers de construcció de marges.
Banys al riu.
Tallers sobre flora i fauna de la zona.
Descobrir el mètode escolta.
La possibilitat de conèixer altres participants amb qui compartir l’experiència i crear un molt bon ambient
de convivència.

Descripció de la feina tècnica:
Les tasques tècniques que es duran a terme durant el camp de treball són diferents i variades, però totes aniran
encaminades a millorar l'entorn de l'antic poble abandonat de la Mussara. Les tasques proposades són les que
es detallen a continuació:

●
●
●

Arranjament del mobiliari de la zona.
Arranjament de marges de poca alçad que trobem als vorals dels camins..
Desbrossament de camins i construcció dels canals per desaiguar-los en cas de pluja.
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●
●
●
●

Neteja de deixalles de l’entorn de la Mussara, a la zona del poble i als boscos del voltant.
Arranjament del Cementiri municipal de la Mussara.
Rehabilitació dels panells informatius de les antigues cases del poble.
Repintar les marques dels camins.

Horari de treball:
Durant el camp de treball està previst treballar tres hores diàries durant els dies laborables. L'horari previst és de
2/4 de 10 del matí a les 2/4 de 12, i de 12 a 1, fent una pausa enmig per descansar i fer l'àpat de mig matí. La
tarda i les nit es reserven per activitats complementàries relacionades o no amb el camp de treball. Els caps de
setmana es reserven per fer excursions i altres activitats.
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, vespres i nits seran omplertes d'activitats complementàries, més d'una activitat diària a primera hora
del matí i una activitat sempre abans d'anar a dormir. Les activitats previstes durant el camp són les següents:
- Instal·lació en la zona d'acampada i condicionament de l'espai (zona de menjador, zona de lleure,
zona d'higiene, etc.).
- Activitats de coneixença entre els participants i amb els monitors.
- Descoberta de l'antic poble de la Mussara i de la tasca a realitzar.
- Descoberta de la història del poble, parlant amb persones que hi havia viscut abans de que fos un
poble abandonat.
- Taller sobre flora i fauna de la zona.
- Excursions per l'entorn.
- Tallers de manualitats.
- Taller d'astronomia
- Jocs de nit i vetllades
- Bany al riu i a la piscina
- Taller sobre escoltisme.
- Taller de construcció amb la tècnica de la pedra seca.
- Activitats de reflexió sobre un mateix
- Activitats de reflexió i crítica social relacionades amb temes d'actualitat i d'interès per als joves.
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.

Organització interna:
Els participants seran protagonistes de la gestió del camp i de les feines diàries.
Està previst fer petits grups de servei en els quals hi haurà monitors i participants de manera que les tasques
siguin rotatòries entre els grups i els grups no repeteixin la tasca del dia anterior. També hauran de fer altres
tasques rotatòries com cuinar el menjar i encarregar-se del bon manteniment del campament (netejar plats i
material de cuina, mantenir els lavabos i la zona de cuina nets, etc).
L'equip de monitors serà el responsable de preparar i dinamitzar tota la resta de les activitats del camp, així com
també de fer que les rotacions en els serveis funcionin, i guiar als participants durant les tasques tècniques, amb
l'ajuda de col•laboradors de l'ajuntament.
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Participació de persones amb discapacitat:
El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat intel·lectual.
Observacions: És difícil poder acollir persones amb discapacitats físiques que impliquin sobretot les extremitats
inferiors o la capacitat de desplaçar-se caminant, per la irregularitat del terreny i els camins. És podrien acollir
persones amb discapacitats físiques d'altres tipus. Caldria estudiar cada cas de manera individual.

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:
● Dinar del primer dia
● Plats, got i coberts reutilitzables
● Cantimplora
● Guants de treball
● Gorra
● Crema solar
● Sac de dormir i aïllant (es dorm en tendes d’acampada)
● Llanterna
● Medicació (si és que en pren alguna de manera habitual)
● Tot allò necessari per als 15 dies de camp: roba d'abric, roba còmoda per treballar, estris d'higiene
personal, pijama, calçat còmode per caminar, calçat de
recanvi, roba interior, tovallola, banyador,
xancletes (millor lligades), etc.
No és necessari portar en cap cas: telèfon mòbil, reproductors de música o diners.

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’Agència 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.
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Allotjament:
Acampada a uns metres del Refugi de la Mussara.
L'allotjament es farà en tendes de campanya a la zona d'acampada del refugi. En cas de necessitat (en
condicions meteorològiques adverses) es podrà utilitzar també l'habitació del refugi.
El refugi disposa d'un petit espai de cuina per als visitants amb piques i recollida de deixalles. El material de
cuina i d'intendència anirà a càrrec de l'entitat organitzadora.
El refugi disposa de lavabos, dutxes i piques que poden utilitzar totes les persones que s'allotgen en el refugi o a
la seva zona d'acampada

Punt de trobada:
Refugi de la Mussara. Diumenge 1 de juliol de 2018 a les 12 del migdia.
Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Miquel Sanromà Nogués
Telèfons: 977237613 // 638953637
Correu electrònic 1: tarragona@escoltesiguies.com
Correu electrònic 2: animadorfe.tarragona@escoltesiguies.cat
Com arribar-hi:
No es pot arribar amb transport públic fins al lloc.
Per venir amb vehicle privat, cal arribar fins al poble de Vilaplana (Baix Camp) i un cop arribem a la rotonda
d'entrada al poble cal seguir la carretera que ens porta direcció a Prades. Hem de seguir la carretera fins arribar
a l'encreuament de Mont-ral on seguirem direcció al poble de la Febró. Més endavant trobarem un indicador que
ens marcarà l'entrada cap a la Mussara. Primer de tot a mà esquerra de la carretera ens trobarem el refugi amb
el pertinent terreny d'acampada, si continuem endavant, no massa més de 500 metres, finalment ens trobem
amb el poble abandonat. És possible aparcar el cotxe al pàrking habilitat pel refugi, és aconsellable no estacionar
els vehicles al costat del poble abandonat per no saturar la única entrada al poble.

Des de Barcelona: https://goo.gl/maps/I2hxp
Des de Lleida: https://goo.gl/maps/h1wS1
Des de Girona: https://goo.gl/maps/htEog
Des de Tarragona: https://goo.gl/maps/99B54
Des d'Amposta: https://goo.gl/maps/Ox49r

Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Aleix Rom i Queral
Telèfons: 977237613 // 670655625
Correu electrònic 1: aleixrq@gmail.com
Correu electrònic 2: tarragona@escoltesiguies.com
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