3010
LA LLEVA DEL
BIBERÓ
PINELL DE BRAI
(TERRA ALTA)

DEL 15 AL 29 DE
JULIOL

BUSQUEM 24 JOVES DEL TEU PERFIL:
 Amb interès en la història (especialment la Guerra Civil
i com es va desenvolupar la Batalla de l’Ebre).
 Amb passió per les tasques arqueològiques.
 Amb voluntat de conservar el patrimoni cultural del
país, conjuntament amb altres joves amb els mateixos
interessos.
 Que vulguin conviure i viure una experiència significativa
amb la resta de participants i amb la gent de Pinell de Brai.

QUE HI POTS TROBAR?
El nucli urbà del Pinell de Brai va esdevenir rereguarda
immediata de la línia de front establerta als cims de la serra
de Pàndols, amb la instal·lació de diversos serveis militars.
Per protegir la població de l’enemic, entre d’altres, es van
excavar trinxeres en els turons que l’envolten.
La tasca tècnica, sota la supervisió d’un arqueòleg, consistirà
en la recuperació de les infraestructures defensives que
conformen el conjunt: trinxeres, pous de tirador, refugis, ...
excavant fins a recuperar la cota original de 1938 i restaurant,
en la mesura del possible, el seu aspecte original.

ARQUEOLOGIA

Fundació Escolta
Josep Carol

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?
 Coneixeràs de prop detalls de la nostra història més
recent.
 Seràs part activa en les tasques de recuperació de la
memòria històrica del nostre país.
 Viuràs una experiència única amb joves amb els
mateixos interessos que tu.

jove.cat/campsdetreball
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29/07/2018

Edats:

14 a 17
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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 Pinell de Brai

Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
El Pinell de Brai és un municipi de la Terra Alta, situat al sud de la comarca i a l'esquerra del barranc
de la Teuleria. El nucli urbà és al sud-est, al límit amb la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. El terme té una
extensió de 56,88 Km2. Quan arribem al terme del Pinell, per la carretera C-43, desprès de pujar els
dos km. de costa que ens separen de l’Ebre, apareixen a l’horitzó els cims planers de la serra de
Cavalls, amb la cinglera que voreja tota la vesant del Pinell i a l’esquerra s’aixeca la serra de
Pàndols, amb la Punta Alta, el cim emblemàtic de 705 m. que alberga el monòlit en memòria dels
soldats morts a la Batalla de l’Ebre. Aquestes dues serres separen el Pinell de la resta de la Terra
alta. Això vol dir una influència més mediterrània que les terres més altes i continentals de la resta de
la comarca.
Descripció del camp de treball:
El nucli urbà del Pinell de Brai va esdevenir rereguarda immediata de la línia de front establerta als
cims de la serra de Pàndols, amb la instal·lació de diversos serveis militars. Per protegir la població
de l’enemic, entre d’altres, es van excavar trinxeres en els turons que l’envolten.
La tasca tècnica, sota la supervisió d’un arqueòleg, consistirà en la recuperació de les infraestructures
defensives que conformen el conjunt: trinxeres, pous de tirador, refugis, ... excavant fins a recuperar
la cota original de 1938 i restaurant, en la mesura del possible, el seu aspecte original.
Es tracta d’una tasca manual, on es combinarà la excavació, el transport del material resultant i la
restauració, en diferents fases.
Actualment Pinell de Brai organitza una cursa anual amb el nom de La Cursa dels Biberons per tal
d’homenatjar tots aquells joves que van ser cridats al front republicà quan encara eren molt joves.
Aquesta cursa passa per alguns dels lloc on esperem treballar amb els i les joves.

Es busquen joves...
 Amb interès en la història (especialment la Guerra Civil i com es va desenvolupar la Batalla de
l’Ebre).
 Amb passió per les tasques arqueològiques.
 Amb voluntat de conservar el patrimoni cultural del país, conjuntament amb altres joves amb els
mateixos interessos.
 Que vulguin conviure i viure una experiència significativa amb la resta de participants i amb la
gent de Pinell de Brai.
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Tres motius per participar en aquest camp de treball:




Coneixeràs de prop detalls de la nostra història més recent.
Seràs part activa en les tasques de recuperació de la memòria històrica del nostre país.
Viuràs una experiència única amb joves amb els mateixos interessos que tu.

Descripció de la feina tècnica:
Les tasques a desenvolupar seran:
- Desherbatge de les zones properes a les trinxeres: Els participants hauran de condicionar
la zona propera a les trinxeres per tal de fer-la més accessible a la població de Pinell de Brai.
- Neteja de la brutícia acumulada: Al llarg dels anys s’han acumulat deixalles a l’interior de les
trinxeres i a les zones més properes.
- Extreure la runa acumulada al llarg dels anys: Paral·lelament a la neteja de les zones
properes, s’excavarà les trinxeres per tal de retirar la runa i arribar a la cota original.
- Restauració i catalogació del material recuperat al llarg del camp: Els participants
conjuntament amb els tècnics de COMEBE faran tasques de neteja i catalogació de material
trobat durant l’excavació.
- Senyalització: Un cop condicionada la zona es construiran senyals per tal de donar a
conèixer la zona de trinxeres a la població de Pinell de Brai.
Horari de treball:
6,00 – 6,30
7,30 – 8,00
8,00 -10,00
10,00 - 10,30
10.30 - 12,00
13,00 - 14,00
14,00 - 15,00
15,00 - 16,00
16,00 - 19,00
19.30 - 20,30
20,30 - 21,30
21,30 - 22,00
22,00 - 23,00

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 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: piscina,
jocs de rol, nit de festa, etc.
Descoberta de l’entorn:
Gimcana de descoberta per El Pinell de Brai
Via verda de la Terra Alta
Ruta de les tres Ces.
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Activitats de formació i contextualització (bàsicament centrades en l’eix temàtic del camp):
Activitats de reflexió, formació i sensibilització sobre memòria històrica:
Visita a les Veus del Front
Xerrada sobre la importància de la memòria històrica.
Xerrada sobre la Batalla de l’Ebre
Ruta de la Vall Closa per la serra de Pàndols
Activitats relacionades amb valors que promou Escoltes Catalans i la FEJC:
Respecte mutu i a la pròpia persona
Solidaritat i participació
Cine fòrums sobre la temàtica mediambiental
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:
L’activitat diària del camp de treball es basa amb tres parts fonamentals: la rehabilitació dels pisos al
matí, les activitats de lleure o formatives a la tarda i finalment la descoberta de l’entorn i/o activitats
nocturnes.
Cada dia, els participants juntament amb els monitors/es i director/a, mitjançant l’assemblea diària,
establiran els objectius que volen aconseguir dins els seus pisos. D’aquesta manera, i per tal de fer un
seguiment i avaluació precisos, cada dia es duran a terme reunions de valoració de cada pis, on són
els propis participants qui valoren en funció dels objectius diaris que s’han platejat. Igualment
s’aprofitarà aquesta activitat per a valorar el clima de grup i la resolució de conflictes que puguin
sorgir.
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
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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.
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 al Pavelló municipal. Els i les joves participants hauran de portar sac de dormir i
màrfega
El Pavelló municipal compta amb les dutxes i els lavabos de la piscina municipal que es troba annexat
a l’edifici.
L’espai de cuina: hi ha sis focs coberts perfectament equipats. També hi ha una pica per poder rentar
tots el estris de la cuina i altres elements.
L’espai de menjador: hi ha dos taules de fusta de gran dimensió equipades amb els seus
corresponents bancs.
L’espai d’higiene personal: hi ha vestidors, dutxes individuals i lavabos.
Punt de trobada:
El punt de trobada serà el dia 15 de juliol a les 16h a la plaça de l’Ajuntament situada a la Plaça
Catalunya, 1, 43594 El Pinell de Brai, Tarragona
https://goo.gl/maps/bUExDbDyEJ12
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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:
Per tal d’arribar al camp la millor opció és arribar-hi en transport privat:
- Des de Barcelona: Agafar l’AP7 direcció Tarragona i enllaçar amb la C44 direcció Móra
d’Ebre, allà agafar la C12 que ens porta a El Pinell de Brai.
- Des de Tarragona: Agafar l’AP7 i enllaçar amb la C44 direcció Móra d’Ebre, allà agafar la C12
que ens porta a El Pinell de Brai.
- Des de Lleida: Agafar la C12 direcció Maials/Flix i enllaceu amb la C12-B direcció La
Fatarella/Ascó/Gandesa.
- Des de Girona: Agafar l’AP7 direcció Tarragona i enllaçar amb la C44 direcció Móra d’Ebre,
allà agafar la C12 que ens porta a El Pinell de Brai.

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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