3034
Recuperem
camins
històrics de
l’Alta Ribagorça

PONT DE SUERT
(ALTA RIBAGORÇA)

DEL 15 AL 29 DE
JULIOL

BUSQUEM 24 JOVES DEL TEU PERFIL:
 Motivats per la conservació del patrimoni cultural,
concretament per la recuperació de camins històrics.
 Amb interès per obrir rutes de senderisme que
facilitin el trànsit de persones arreu del territori.
 Sensibilitzats amb la importància del control de
residus com a mecanisme de preservació mediambiental.
 Amb ganes de conviure amb altres joves en un espai
natural privilegiat.

QUE HI POTS TROBAR?
Els objectius generals que persegueix el camp de treball es
centraran en la realització de tasques de recuperació de
camins històrics, control de residus i activitats
complementaries com la biomassa, participant d'accions
que beneficien a la comarca en la millora i conservació de la
xarxa de camins tradicionals.
A més, els joves podran conèixer i descobrir els racons del
nostre territori amb la convivència amb d'altres joves i veïns
del municipi, treballant així la sensibilització dels joves amb
tasques de voluntariat, comunitat e inclusió social.

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?

MEDI AMBIENT
Fundació Escolta

 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!

Josep Carol

jove.cat/campsdetreball
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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 del Consell Comarcal de l'Alta
Ribagorça, l’Ajuntament de El Pont de Suert, el Centre excursionista Alta Ribagorça, l’Associació
GER i el Parc Nacional Aigüestortes.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
El Pont de Suert és la capital de l'Alta Ribagorça és rica en patrimoni cultural, etnològic i natural. El
Pont de Suert vol dir “Pont de Pont” i això és el que ens trobem dins del municipi, un seguit de ponts
que us faran gaudir de diferents itineraris de passeig al llarg del pas del Noguera Ribagorçana.
Situada estratègicament facilita l'apropament a punts de la geografia muntanyenca catalana,
aragonesa i francesa: la Vall de Boí, la Vall de Barravés, la Vall de Llevata, la Vall Fosca, la Vall
d'Aran, la Vall de Benasc i la d'Isàvena. Tant des del punt de vista botànic, zoològic i geològic, com
paisatgístic, la diversitat és molt gran i l'estat de conservació dels espais molt bo.
Descripció del camp de treball:
Els objectius generals que persegueix el camp de treball es centraran en la realització de tasques de
recuperació de camins històrics, control de residus i activitats complementaries com la biomassa,
participant d'accions que beneficien a la comarca en la millora i conservació de la xarxa de camins
tradicionals.
A més, els joves podran conèixer i descobrir els racons del nostre territori amb la convivència amb
d'altres joves i veïns del municipi, treballant així la sensibilització dels joves amb tasques de
voluntariat, comunitat e inclusió social.
Al mateix temps podran conèixer més a fons la comarca i aprofundir en els aspectes de manteniment
d'una xarxa de camins (diferents tècniques, material, organització, rendiments, etc.).
L'objectiu bàsic de les diferents actuacions que es pretenen realitzar és el de garantir el trànsit de
persones pels camins amb comoditat i seguretat, i al mateix temps que es sensibilitza als participants
del camp de treball en el coneixement de la xarxa de camins de la comarca com a element del
patrimoni cultural-arquitectònic.
Es busquen joves...

Motivats per la conservació del patrimoni cultural, concretament per la recuperació de camins
històrics.

Amb interès per obrir rutes de senderisme que facilitin el trànsit de persones arreu del territori.

Sensibilitzats amb la importància del control de residus com a mecanisme de preservació
mediambiental.

Amb ganes de conviure amb altres joves en un espai natural privilegiat.
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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 es centra en la realització de tasques de recuperació de camins històrics i de
control de residus per preservar par 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, realitzaràs 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 o la reconstrucció d’empedrats i passarel•les malmesos, entre d’altres.
A més de les tasques tècniques es realitzaran 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:
A continuació es presenten les principals patologies que afecten els camins i les tasques que es
consideren bàsiques per a aconseguir un manteniment adequat de la xarxa de camins de la
comarca. La falta de manteniment de molts dels camins ha provocat que algunes de les patologies
es presentin conjuntament:
-

ESLLAVISSAMENTS - CAIGUDA DE ROCS: Normalment es produeixen per inestabilitat
de vessants, pel trànsit de bestiar o per l'abocament de materials en la construcció de nous
vials en nivells superiors. En aquests casos l'actuació consistirà en la reparació dels
elements degradats i en espedregar.

-

EMBOSCAMENT: Es produeix quan la vegetació obstrueix el pas pel camí quan aquest es
troba en desús o sense manteniment. En aquests casos l'actuació consistirà en desbrossar
la vegetació.

-

PRESÈNCIA D'ESCOMBRARIES: A conseqüència de l'ús incívic dels senderistes es
poden trobar restes de plàstics o llaunes. En aquests casos l'actuació consistirà en
desenvolupar tasques de recollida i neteja.

-

PROBLEMES DE DRENATGE, FANGS I AIGÜES: Es produeix sobre tot en zones
properes a fonts o zones entollades properes a cursos d'aigua o en zones on no s'ha
canalitzat l'aigua. En aquests casos l'actuació consistirà en la reparació de trenques, fer
empedrats, fer passarel·les i tasques de canalització d'aigua.
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-

DEGRADACIÓ DE PARETS DE PEDRA SECA, EMPEDRATS I TRENQUES: Normalment
es
produeix en camins en desús o sense manteniment. En aquests casos l'actuació consistirà
en la reparació dels elements degradats.

-

DEGRADACIÓ DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ: Es produeix a conseqüència de
les inclemències del temps o pel mal ús dels turistes. En aquests casos l'actuació consistirà
en la reposició total o parcial dels elements degradats.

Horari de treball:
L’horari d’un dia del camp de treball és:
Horari
08.00h – 08.30h
08.30h – 09.00h
09.00h – 11.00h
11.00h – 11.30h
11.30h – 13.30h
13.30h – 14.30h
14.30h – 15.30h
15.30h – 17.00h
17.00h – 20.30h
20.30h – 21.30h
21.30h – 22.30h
22.30h – 23.00h
23.00h – 24.00h

Bon dia
Esmorzar
Activitats tècniques del projecte
Refrigeri
Activitats tècniques del projecte
Descans
Dinar
Recollir / descans
Activitat de tarda
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 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 Pont de Suert
Descoberta del casc antic i l’església vella de pont de Suert, Història i relats.
Excursió de cap de setmana pels voltants de Pont de Suert.
Activitats de formació i contextualització:
Activitats de reflexió, formació i sensibilització sobre medi ambient:
Excursions a peu i escalada pels voltants de Pont de Suert amb el Centre Excursionista Alta
Ribagorça
Xerrada sobre la importància dels camins històrics i la seva recuperació. Respecte mutu i a la pròpia
persona
Solidaritat i participació
Respecte mutu i a la pròpia persona
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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:
Pel que fa a l’activitat diària d’organització i bon funcionament del camp, 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, 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 bossa de roba per posar els estris per menjar
- 1 got/tassa
- 1 cullera
- 1 ganivet
- 1 forquilla
- 1 carmanyola
- 1 drap de cuina / tovalló de roba
- 1 tovallola de bany
- Pasta de dents / raspall de dents / pinta
- Tovallola mans / sabó pel cos (tamany petit)
- Ús personal (compreses, desodorant..)
- 1 pastilla de sabó per rentar roba biodegradable
- Capelina
- Cangur o anorac gruixut
- Botes de muntanya
- 1 bambes
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-

Bossa de tela per la roba bruta
10 pinces per estendre la roba
Cantimplora
Gorra
Crema de protecció solar
Sopar (del primer dia)
Xancletes de bany i 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 dels participants del projecte serà en l’Escola Ribagorçana. Les aules de la primera
planta de l'escola s'habiliten com a dormitori. Hi haurà un total de sis aules que s'habilitaran amb
lliteres. L'espai és ampli per a tots els participants i per a tenir tot el material personal en ordre.
L’allotjament disposa de cuina, menjadors i serveis.

Punt de trobada:
El lloc de trobada pot serà a les 16h del dia 15 de Juliol a l'Escola Pública del Pont de Suert, CEIP
RIBAGORÇANA
al Barri d'Aragó, s/n de El Pont de Suert.
https://goo.gl/maps/5fCBAVxnCTF2

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
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Com arribar-hi:
En transport públic:
- Lleida (125 km): www.renfe.com
- La Pobla de Segur (40 km): www.fgc.cat
En autobús
www.alsa.es
www.alosa.es
En cotxe
Per tal d’arribar al camp la millor opció és arribar-hi amb transport privat:
Des de Barcelona i Girona agafar l'A2 fins a Agramunt i allà enllaçar amb la L303
Des de Tarragona cal anar fins a Lleida per l'A7 i després seguir la N230
Des de Lleida seguint la N230

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
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