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BUSQUEM 24 JOVES DEL TEU PERFIL:

L’Hospital

dels

Pobres i el Camí
a les Forques
LA

FATARELLA

(TERRA ALTA)

DEL 30 DE JUNY
AL 14 DE JULIOL

 Amb inquietuds i interès en vers el món de la cultura i el
patrimoni, acompanyats d’experts en la matèria.
 Que creguin en la importància de la recuperació de la
memòria històrica, en aquest cas, el patrimoni cultural del
país.
 Que vulguin participar en un projecte acompanyats de
joves amb interessos similars, gaudint de la convivència i del
treball en equip

QUE HI POTS TROBAR?
Aquest camp es centra en la realització de tasques de
recuperació de camins històrics i de control de residus per
preservar part del patrimoni cultural i mediambiental de la
comarca.
Faràs tasques tècniques relacionades amb el drenatge de
l’aigua, la vegetació que s’ha de desbrossar perquè
obstaculitza el pas, la reparació dels elements de
senyalització degradats, entre d’altres.
I tot això gaudint del magnífic entorn natural de la comarca
acompanyat d’altres joves com tu!

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?

PATRIMONI

 Perquè contribuiràs a mantenir i fer més accessible el
patrimoni cultural i arquitectònic del país.
 Perquè aprendràs moltes coses sobre la importància de
la preservació del medi ambient.
 Perquè coneixeràs altres joves amb interessos similars
als teus amb qui compartir un projecte en un fantàstic paratge
natural!

Fundació Escolta
Josep Carol

jove.cat/campsdetreball

Codi del
camp de
treball:

3009

Tipologia:

Patrimoni

Data d’inici:

30/06/18

Nom del camp de
treball:

Data
de
finalització:

L’Hospital dels pobres i el camí a les forques

Municipi:

La Fatarella

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 la Fatarella.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
La Fatarella és un dels dotze municipis que formen la Terra Alta. Està situat al nord-est de la
comarca, prop de la vall de l’Ebre, en contacte directe amb la Ribera d'Ebre. El nucli urbà, amb una
població de 1.089 habitants, s’estira al contrafort de la Serra de la Fatarella, a uns 487 metres
d’altura. Molts racons del municipi evoquen l’antic esplendor de les èpoques medieval i renaixentista.
La Fatarella és un poble de gran bellesa, com ho és el paisatge de secà que l’envolta. Un paisatge
perfilat per la mà experta de l’home, que ha construït marges, cabanes (construcció típica del
municipi), molins i sínies utilitzant la tècnica ancestral de la pedra en sec, amb finalitats agrícoles.
Descripció del camp de treball:
Per l’edició del 2018 el Consistori proposa Recuperar el camí d’accés a l’antic Hospital dels Pobres i
l’accés a la Bassa de els Forques, per tal de condicionar-la com a zona d’esbarjo i mirador.
L’Hospital dels Pobres, ubicat a la partida de les Cometes del Llop, a seixanta metres al nord del
carrer dels Molins, era el lloc d’acollida de caminants i peregrins que anaven de pas, però també de
pobres i malalts, ja fossin del poble o forans, homes i dones que no podien pagar-se un hostal.
L’Hospital dels pobres de la Fatarella és un edifici rectangular, d’un deu metres de llargada per cinc
d’ample. Està bastit amb pedra del país, amb quatre parets a doble cara. Té una sola porta d’accés.
Ara per ara només queden dempeus les parets mestres, ja que la teulada fa temps que es va
ensorrar.
La Bassa de les Forques era el lloc on s’ajusticiava durant l’edat mitjana. Com que el lloc estava
elevat, també servia per exhibir, per a escarment i advertència, els cossos davant de tot el poble. Amb
la tasca tècnica es podria recuperar la Bassa de les Forques com una zona d’esbarjo i mirador.
Els treballs consistiran en netejar els senders que porta a l’Hospital dels Pobres i la Bassa de les
Forques, desbrossant i eliminant la vegetació que l’havia tapat, i facilitant l’accés al cim. Es
senyalitzarà els dos recursos patrimonials i, a més, s’adequarà la Bassa de les Forques com a
mirador i zona d’esbarjo.
Aquestes tasques permetran donar valor i protegir dos elements patrimonials que poden donar a
conèixer a la població una part de la seva història, alhora que poden esdevindré un reclam turístic pel
poble.
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Es busquen joves...
 Amb inquietuds i interès en vers el món de la cultura i el patrimoni, acompanyats d’experts en
la matèria.
 Que creguin en la importància de la recuperació de la memòria històrica, en aquest cas, el
patrimoni cultural del país.
 Que vulguin participar en un projecte acompanyats de joves amb interessos similars, gaudint
de la convivència i del treball en equip.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:
 Perquè contribuiràs a mantenir i fer més accessible el patrimoni cultural i arquitectònic del
país.
 Perquè aprendràs moltes coses sobre la importància de la preservació del medi ambient.
 Perquè coneixeràs altres joves amb interessos similars als teus amb qui compartir un projecte
en un fantàstic paratge natural!
Què esperar-ne?
Aquest camp de treball se centra en la realització de tasques de recuperació de camins històrics i de
control de residus per preservar part del patrimoni cultural i mediambiental de la comarca.
Els camins rurals sempre han estat vies de trànsit i comunicació per a les persones i, malgrat la
proliferació dels moderns mitjans de transport, apostem per les rutes senderistes com a vies
d’exploració i coneixement del territori, de la seva fauna i flora.
Durant el desenvolupament del projecte, faràs tasques tècniques relacionades amb el drenatge de
l’aigua, la vegetació que s’ha de desbrossar perquè obstaculitza el pas, la reparació dels elements de
senyalització degradats, entre d’altres.
A més de les tasques tècniques es faran diverses activitats esportives, culturals i de descoberta de
l’entorn.
I tot això gaudint del magnífic entorn natural de la comarca acompanyat d’altres joves com tu!

Descripció de la feina tècnica:
Enguany, les actuacions que es duran a terme són les següents:
-

Recuperació de l’accés a l’antic Hospital dels Pobres: Amb el pas dels anys el sender
que porta a l’antic Hospital dels Pobres ha anat desapareixent en pro dels sediments i les
males herbes. S’haurà de desbrossar les vores del camí i desbrossar la vegetació que
envaeix el pas.

-

Identificació de l’antic Hospital dels Pobres, mitjançant un element de senyalització.

-

Recuperació de l’accés a la Bassa de les Forques: Amb el pas dels anys el sender que
porta a l’antic Hospital dels Pobres ha anat desapareixent en pro dels sediments i les
males herbes. S’haurà de desbrossar les vores del camí i desbrossar la vegetació que
envaeix el pas.

-

Construcció d’una zona d’esbarjo: Un cop recuperat l’accés es construirà mobiliari amb
fustes reciclades per tal que la població de La Fatarella gaudeixi d’un espai d’esbarjo.
Tenint en compte la ubicació de la zona, pot ésser perfectament convertit en un mirador.
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Horari de treball:
6,00 – 6,30
Bon dia
6,30 – 7,00
Petit Esmorzar
7,00 -10,00
Activitats tècniques del projecte
10,00 - 10,30 Esmorzar
10,30 - 12,00 Activitats tècniques del projecte
12,00 - 13,00 Fem el dinar /Descans
13,00 - 14,00 Dinar
14,00 - 16,00 Recollir / Descans
16,00 - 18,30 Activitat de tarda
18,30 - 20,00 Fem el sopar/ Descans
20,00 - 21,00 Sopar
21,00 - 21,30 Recollir / Descans
21,30 - 22,30 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 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 La Fatarella
• Excursió de la Retirada Republicana i visita al Memorial de les Camposines
• Ruta de les sènies:
• Tast d’oli
• Taller de bordons (element típic de La Fatarella que es penja als balcons)
Activitats de formació i contextualització:
• Activitats de reflexió, formació i sensibilització sobre la ramaderia i el patrimoni de La Fatarella:
- Visita d’un camp d’oliveres
- Xerrada amb Josep Gironès, escriptor del llibre Els camins ramaders de la Fatarella
- Visita a la Fundació el Solà. Fundació amb l’objectiu de contribuir a l’estudi i la conservació del
patrimoni cultural de La Fatarella.
- Visita al Molí antic de Ramonet.
Activitats relacionades amb valors que promouen Escoltes Catalans i la Fundació Escola Josep Carol:
- Respecte mutu i a la pròpia persona
- Solidaritat i participació
- Cinefòrums 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.
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 el manteniment de l’estada. Per això, al principi del camp
de treball s’estableix un sistema rotatiu en el qual, els matins, quatre grups faran les tasques
tècniques pròpies del camp de treball, mentre que el grup que es quedi a l’allotjament serà
l’encarregat de fer els serveis del dia i la preparació de l’activitat de tarda amb el suport d’un monitor.
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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 de l’endemà.
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
1got/tassa
1cullera/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
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.
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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 dels participants del projecte serà a l’Escola Vella. L’espai per dormir serà una aula
d’uns 20m2 de l’escola situada a la planta baixa. Aquesta estarà buida per tal que els participants
tinguin espai per deixar-hi les seves pertinences i dormir-hi. A l’aula hi ha endolls i es pot tancar amb
clau a les hores que el grup estigui fora de l’espai. L’espai no disposa de llits ni matalassos i per tant
els participants dormiran a terra, serà imprescindible portar màrfegues. L’espai de cuina serà una aula
de l’escola que disposa d’extractor i on s’hi habilitarà una nevera i congelador. La cuina serà de gas.
Aquesta aula té una petita sala que servirà de rebost. Per a l’espai de menjador s’utilitzarà el de
l’escola, aquest té taules i cadires per a tots els participants. L’espai de menjador és annexa a l’espai
de cuina, d’aquesta manera es facilita el transport de menjar d’un cantó a l’altre. L’escola compta amb
dos lavabos i dues dutxes.
Punt de trobada:
El punt de trobada amb les famílies serà l’Ajuntament de la Fatarella situat a la Plaça Major a les 16h
del 30 de Juny de 2018.
https://goo.gl/maps/PGCukaAZig32
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 de bus HIFE. Recomanem mirar els horaris per internet ja que aquests
es veuran modificats durant les vacances d’estiu.
En cotxe
Des de Barcelona:
Agafem l’autopista AP-7 fins a la sortida de l’Hospitalet de l'Infant, llavors entrem a la C-44, (Carretera
de Móra d'Ebre) i després continuem direcció Gandesa (N-420). En arribar a Camposines, agafem la
TV-7331a.
Una ruta alternativa des de Barcelona és deixar l’autopista A7 a la sortida de Reus, en direcció Reus,
Falset, Alcañiz. Aquesta ja és la carretera N-420 que ens portarà sense deixar-la fins a les
Camposines.
Des de Tarragona:
Agafem la carretera Nacional N-420 direcció Falset i Gandesa.
Des de Lleida:
Anem direcció Flix i Ascó per la C-12.
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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