3020
EL CAMI RAL DE
VIC A OLOT

VALL D’EN BAS
(LA GARROTXA)

DE L’1 AL 15 DE
JULIOL

BUSQUEM 24 JOVES DEL TEU PERFIL:
 Que els hi agradi conviure i gaudir a la natura
 Que vulguin relacionar-se amb d’altres joves per
compartir experiències d’una manera cooperativa, solidària i
divertida.
 Que tinguin ganes de recuperar camins amb història i la
història d’aquests camins i els apassioni el descobriment de
la història.

QUE HI POTS TROBAR?
El camp de treball es desenvolupa al poble d’Hostalets d’en
Bas del municipi de la Vall d’en Bas i concretament, en l’antic
camí ral que uneix Vic i Olot. Aquest camí utilitzat fins a la
primera meitat del segle passat com a camí de comerç i
viatgers
entre
les
dos
comarques,
va
tenir
molta importància per la gent d'aquestes contrades.
Volem implicar als joves en un treball tècnic per recuperar i
fer un manteniment de la calçada que transcorre per una part
de la Vall d’en Bas, i alhora motivar-los amb un fil conductor
que consisteix en fer un treball de camp per investigar quins
usos va tenir aquest camí al llarg de la història.
Un camp de treball per recuperar uns camins amb memòria i
recuperar la memòria dels camins.

MEDI AMBIENT

Núria Social

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?
 Contribuiràs a millorar un entorn natural.
 Et relacionaràs amb joves, veïns i entitats d’un municipi
diferent al teu.
 Participaràs en la investigació i recuperació d’una
infraestructura clau en el desenvolupament de la
comunicació intercomarcal de mercaderies i persones

jove.cat/campsdetreball
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Medi Ambiental
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Nom del camp de
treball:

Data
de
finalització:

El camí Ral de Vic a Olot

Municipi:

La Vall de Bas

15/07/18

Edats:

14 a 17

Places
totals:

24

Entitat gestora:
L’Associació Núria Social és una entitat creada a Olot per a 5 persones molt vinculades des de fa molt
temps al teixit juvenil i associatiu de la comarca de la Garrotxa en diversos col·lectius i moviments.
D’entre els seus objectius, cal remarcar el de treballar amb projectes destinats al col·lectiu jove,
indistintament del seu origen, a través d’activitats que reforcin el treball col·lectiu, la cooperació i
altres aspectes que vagin en pro del bé comú.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
El municipi de la Vall d’en Bas es va crear l’any 1968 per la fusió dels antics municipis de Sant Esteve
d’en Bas, Sant Privat d’en Bas, Joanetes i la Pinya. Amb la unificació es recuperava part de
l’estructura de l’antic vescomtat de Bas, i es convertia en un dels municipis més grans de la comarca.
La concentració de terres agràries entre els pagesos de la vall -concentració parcel·lària- i la creació
de la cooperativa d’agricultors, a principis dels anys 70, van donar un notable impuls a l’activitat
agrícola de la zona, i van dibuixar l’actual traçat de carreteres que comuniquen els diversos nuclis de
població i veïnats.
Però la Vall d’en Bas també és història, essent terra de remences. El municipi encara conserva la
masia on va néixer el cabdill dels pagesos Francesc de Verntallat. Finalment cal esmentar dos nuclis
catalogats com a conjunts històrics-artístics; la Vila del Mallol, ubicada sobre un turó i que fou durant
segles la capital administrativa del vescomtat de Bas, i el nucli d’Hostalets d’en Bas, el qual té els
seus orígens en uns hostals situats al peu de l’antic camí ral que anava d’Olot a Vic.

Descripció del camp de treball:
El camp de treball es desenvolupa al poble d’Hostalets d’en Bas del municipi de la Vall d’en Bas (La
Garrotxa) i concretament, en l’antic camí ral que uneix Vic i Olot. Aquest camí utilitzat fins a la primera
meitat del segle passat com a camí de comerç i viatgers entre les dos comarques, va tenir
molta importància per la gent d'aquestes contrades. Una via de comunicació per a vianants, animals i
mercaderies que circulaven per un camí correctament empedrat, i protegit per guarda-rodes,
trencaaigües i vorals. Recentment, la Generalitat i va fer una actuació de recuperació d’una part que
es concentra a la zona de Les Marrades.
Amb el camp de treball “El camí ral de Vic a Olot” volem implicar als joves participants en un treball
tècnic per recuperar i fer un manteniment de la calçada que transcorre per una part del municipi de la
Vall d’en Bas, i alhora motivar-los amb un fil conductor que consisteix en fer un treball de camp per
investigar quins usos va tenir aquest camí al llarg de la història.
La intervenció en aquest tram del camí ral serà una millora d’un bé cultural de forta presència i entitat
històrica.
Un camp de treball per recuperar uns camins amb memòria i recuperar la memòria dels camins.
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Es busquen joves...
 Que els hi agradi conviure i gaudir a la natura
 Que vulguin relacionar-se amb d’altres joves per compartir experiències d’una manera
cooperativa, solidària i divertida.
 Que tinguin ganes de recuperar camins amb història i la història d’aquests camins.
 Que els apassioni el descobriment de la història.
Tres motius per participar en aquest camp de treball:
 Contribuiràs a millorar un entorn natural.
 Et relacionaràs amb joves, veïns i entitats d’un municipi diferent al teu.
 Participaràs en la investigació i recuperació d’una infraestructura clau en el desenvolupament
de la comunicació intercomarcal de mercaderies i persones, així com d’uns paratge testimonis
d’episodis bèl·lics importants per entendre la nostra història.
Què esperar-ne?
Participant d’aquest camp de treball viuràs l’experiència de recuperar uns camins històrics en un lloc
privilegiat com és la Vall de Bas. Seràs protagonista en la investigació de la recuperació de la
memòria històrica d’aquest camins, fent un treball de recerca amb altres joves de la teva edat, gaudint
d’uns dies a la natura on a banda de la feina tècnica a realitzar, també hi hauran moments d’esbarjo
per jugar, caminar o banyar-se en gorgues espectaculars.

Descripció de la feina tècnica:
La feina tècnica del camp de treball consistirà en la recuperació, manteniment i neteja d’una part
descoberta recentment de l’antic camí ral que uneix Vic i Olot, al poble d’Hostalets d’en Bas al
municipi de la Vall d’en Bas (La Garrotxa). Concretament està situat ens els paratges que transcorren
entre el molí Vell i el molí de l’Aubert.
Aquestes feines són necessàries per a aconseguir una conservació adequada del empedrat original
del camí Ral.
Les principals tasques a realitzar durant les hores de treball tècnic del camp seran:
-

Eliminar la vegetació existent a les vores i a la part superior de l’antic camí ral.
Extreure la terra que cobreix la calçada del tram del camí.
Recuperar l’antiga sèquia que transcorria paral·lela al camí ral.
Recollir la brossa que hi hagi pels camins.

Horari de treball:
Al llarg dels 15 dies del camp de treball l’horari del treball tècnic, fora dels dies de descans, serà de 9
a 14 hores. Hi haurà dos dies que per logística i coordinació d’horaris amb entitats col·laboradores es
treballarà matí i tarda.
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment.
Activitats complementàries i de temps de lleure:
A continuació presentem totes aquelles activitats que no estan determinades com a treball tècnic.
Totes les activitats tindran un fil conductor a través d’un eix d’animació i centre d’interès que les anirà
enllaçant al llarg dels quinze dies.
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Llistat d’activitats de lleure:













Descoberta del poble d’Hostalets de Bas
Gimcana nocturna
Sortida a Olot
Excursió a les gorgues del riu Gurn (Sant Privat de Bas)
Nit de bivac
Diferents vetllades i jocs de nit
Activitats musicals
Activitats a la piscina municipal
Jocs de pistes
Taller d’astronomia
Taller d’arqueologia
Treballs d’investigació relacionats amb el centre d’interès del camp de treball.

Organització interna:
El treball tècnic s’organitza en tres equips de funcionament autònom. Cada equip es centra en un dels
tres eixos plantejats: un equip neteja la vegetació, l’altre s’encarrega de l’elaboració i col·locació dels
pals de senyalització i el tercer es dedicarà a pintar les marques dels camins. Aquestes feines seran
rotatives pels tres grups, així tots els joves faran totes les feines del camp de treball.
Comissions de servei
Aquestes comissions formen una part important del treball en equip, de la cohesió, i el
desenvolupament de l’empatia i l’altruisme. És el funcionament del quotidià on es treballen diferents
aspectes d’higiene, ordre i neteja, tan personals com grupals. Es distribuiran els participants en tres
grups de servei, els quals tindran un monitor/a responsable.
D’aquesta manera aquest/a monitor/a tindrà 8 participants al seu càrrec, procurant el bon
funcionament del servei i agafant implícitament un rol més proper al grup de participants al seu
càrrec. Així podrà adquirir una comunicació més íntima per tal de poder advertir diferents conflictes,
malentesos o malestars i poder-hi intervenir a temps.
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.

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.
X El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat intel·lectual.
X 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.
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Material necessari:
 Bon calçat i roba còmode per caminar.
 Sac de dormir, llençol de sota i coixí (si se’n vol)
 Màrfega
 Esmorzar del primer dia.
 A la motxilla:
- Estris d’higiene personal (necesser i tovallola)
- Banyador i tovallola per el riu i piscina
- Xancletes / sabates d’aigua
- Gorra i crema solar
- Repel·lent de mosquits
- Jersei i/o jaqueta per si fa fred
- Impermeable
- Cantimplora i lot (“llanterna”)
- Mudes de recanvi (mitjons, roba interior, samarreta, pantalons curts i llargs)
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 centre cívic del nucli de població d’Hostalets de Bas. Allà disposarem de sales
que serviran d’habitacions i menjador, i d’una cuina perfectament equipat pel seu ús.
Detall de l’espai d’higiene personal: Es disposa de tot el sector de lavabos i piques distribuïts en dos
sectors diferenciats (nois i noies), més un tercer perfectament adaptat per a persones amb minusvalia
física. També disposarem del servei de dutxes de les instal·lacions del camp de futbol situades a ben
a prop de l’escola, així com de tots els serveis disponibles en la instal·lació de la piscina municipal, la
qual visitarem molt sovint (10 dies dels 14 que dura el camp).
Punt de trobada:
Enllaç de la ubicació de l’escola: Centre Cívic Hostalets de Bas
Dia: Diumenge 1 de juliol
Hora: De 10h a 12h del matí
Lloc: Centre Cívic (Hostalets de Bas)
Coordenades de GPS: 42.101226, 2.450008
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Contactes i emergència previs al camp de treball
 Persona: Albert Serra i Bosch
 Telèfons: 680 23 77 45
 Correu electrònic: info@arriant.org
Com arribar-hi:
Com arribar en cotxe:
-

Des de Girona passant per Besalú (enllaç google maps):
o Direcció nord per N-II fins Besalú, Continueu per A-26 fins sortida 84 Olot.
Continueu per Avda. Sant Jordi C-152 i C-153 cap a Carrer Vic.
A l’indicador Hostalets Bas, preneu GIP-5272 cap a Carrer Teixeda i fins al final (a l’esquerra de
l’esglèsia hi trobareu el centre cívic).
Des de Girona passant per Les Planes d’Hostoles (enllaç google maps):
o Agafeu N-141e fins Amer (26,2 km) i continueu per C-63 (19.6 km) fins rotonda
sortida túnels Bracons. Aquí preneu tercera sortida per seguir per la C-152 i
després d’1 km continuar a la dreta per C-153 cap a carrer Vic.
A l’indicador Hostalets Bas, preneu GIP-5272 cap a Carrer Teixeda i fins al final (a l’esquerra de
l’esglèsia hi trobareu el centre cívic).
-

-

Des de altres orígens (províncies BCN, Tarragona, Lleida per túnels Bracons) (enllaç
google maps):
o Preneu Autovia C-17 fins passat Vic per trobar el desviament cap a C-37 (sortida
69).
o Continueu fins rotonda sortida túnels Bracons, després viaducte. Aquí preneu
primera sortida per seguir per la C-152 i després d’1 km continuar a la dreta per
C-153 cap a carrer Vic.
A l’indicador Hostalets Bas, preneu GIP-5272 cap a Carrer Teixeda i fins al final (a l’esquerra de
l’esglèsia hi trobareu el centre cívic).

Com arribar amb transport públic:
-

-

La companyia de transport públic que opera en aquesta zona és la companyia de servei
d’autobús TEISA, amb estació d’autobusos més propera a Olot. I com que l’arribada és un
diumenge, consultant el seu web no és possible la comunicació via autobús a Hostalets
de Bas. Ni tan sols a sant Esteve. Per tant, l’única opció per si algun participant volgués
venir amb transport públic és comunicant-nos abans i coordinant el transport des d’Olot i
fins Hostalets de Bas en cotxe privat, a no ser que es tractés d’un grup per muntar un
servei discrecional de transport amb alguna companyia local (no seria difícil ni gaire
costós, per exemple, concertar el servei amb la mateixa companyia que ens realitzaria els
transports a la sortida a Olot).
Altrament, no existeix cap altre mitjà de transport públic accessible.

Contactes i emergència durant el camp de treball:
 Persona: Joan Francesc Borrero Fernández
 Telèfons: 699 22 81 03
 Correu electrònic: info@arriant.org
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