3042
RECUPERACIÓ
DE CAMINS

MONTGAI

(LA NOGUERA)

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.

QUÈ HI POTS TROBAR?
Les tasques que es duran a terme al llarg dels 15 dies de camp
aniran destinades a la preservació i cura de l’entorn natural de
Montgai. El terme de Montgai és punt estratègic per poder explicar
i aprofundir en la història de la Guerra Civil Espanyola
Aquest camp de treball es centra en la realització de tasques de
recuperació de camins històrics així com la restauració ambiental i
neteja dels espais treballats, fent créixer el sentiment de
conservació i manteniment del medi ambient entre els joves, i
millorant els espais naturals pel foment del turisme en aquest
municipi.

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

Codi del
camp de
treball:

3042

Tipologia:

Medi ambient

Data d’inici:

15/07/2018

Nom del camp de
treball:

Data
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finalització:

RECUPERACIÓ DE CAMINS

Municipi:

Montgai

29/07/2018

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 Montgai.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Montgai és un municipi de La Noguera, situat al límit amb la comarca de l’Urgell a la riba del riu Sió. Està format
per dues entitats o nuclis de població separats entre ells uns 2 quilòmetres, Montgai i Butsènit. A Montgai hi ha
una església romànica de la Mare de Déu de l’Assumpció, d'una sola nau i amb absis semicircular. Cal destacar
el campanar de Montgai per la seva alçada de 40 metres i ser un dels campanars més vistosos de la comarca de
La Noguera.
La serra de Bellmunt-Almenara és un espai natural que conté nombrosos i rics recursos naturals (flora, fauna,
geologia) i arquitectònics (patrimoni rural de pedra seca, creus de terme, conjunts bèl·lics, etc). És una serra de
225 km de longitud on hi conflueixen 8 municipis diferents (Montgai, Cubells, La Sentiu, Preixens, Penelles,
Bellmunt, Castellserà i Agramunt). És una zona que degut a la presència de la seva fauna avui es troba
catalogada com a zona ZEPA (Zona d´Especial Protecció de les Aus) i PEIN (Parc Especial Interès Natural).
Actualment catalogat com a zona ZEPA i Xarxa Natura 2000. Aquesta singular serra és un altiplà estepari d’alt
valor ecològic que es caracteritza per les aus que hi habiten, tan emblemàtiques com l’esparver cendrós, el Torlit,
la calàndria, el sisó, etc, entre plantes aromàtiques com el timó o el romaní entre altres. En general és un espai
on predomina el matoll i l’alzina, més aviat àrid.
Avui els secants de Montgai, a l’espai natural de la Serra de Bellmunt i Almenara, s’hi segueix conreant conreu
de secà. El paisatge agrari defineix Montgai i Butsènit. Les grans planes de cultiu, dels secants, que tant valor
paisatgístic i ecològic aporten actualment, amb una fauna ornitològica única, han estat sostinguts per la feina del
camp. Les cabanes són un element paisatgístic fonamental d’aquest paisatge agrari, que serveixen a l’hora
d’amagatall per un gran nombre d’espècies animals, i de substrat per a nombroses espècies vegetals pròpies
d’aquests indrets.
Descripció del camp de treball:
Les tasques que es duran a terme al llarg dels 15 dies de camp aniran destinades a la preservació i cura de
l’entorn natural de Montgai. Degut al pas del temps la zona dels Tossals ha quedat envaïda per males herbes,
runa i brutícia així doncs l’Ajuntament de Montgai té interès en condicionar la zona per tal que esdevingui
atractiva al turisme local, nacional i internacional. Condicionar la zona no només voldrà dir sanejar l’espai i
desbrossar la vegetació que ha envaït la zona propera.
Els participants també construiran elements de senyalització i explicació de la flora i fauna de l’entorn a Montgai,
concretament els espais condicionats per poder realitzar rutes turístiques i gaudir de l’entorn natural i les seves
característiques..
Per tant enguany, ens agradaria que els i les participants coneguessin en profunditat l’espai natural en el que es
troba Montgai, en un entorn privilegiat, a través de vivències singulars i úniques, on aprenguin a estimar la natura
amb el joc, la descoberta, la cura i preservació de l’entorn i la convivència entre tots.
El terme de Montgai a una cota de 379 m és punt estratègic per poder explicar i aprofundir en la història de la
Guerra Civil Espanyola. La població de Montgai i els seus voltants gaudeixen d’un important entramat de
trinxeres i búnquers que foren construïts l’any 1938 entre els rius Segre i Noguera Pallaresa per l’exèrcit de la
República com a mecanisme de defensa davant el bàndol franquista que avançava en direcció Barcelona
aprofitant l’orologia de la zona.
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Amb tots aquests recursos ens agradaria compartir la història del lloc unint-la amb l’entorn natural en el que es
situa ja que fa de l’espai un lloc únic, on poder apropar-se a la natura i una forma de vida més sostenible,
treballant la visió de desenvolupament i integral de les persones, en el creixement dels nens i nenes en un entorn
natural i tranquil amb un ritme d’aprenentatge conscient i respectuós. Promoure l’activitat física i el respecte per
la naturalesa.
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.
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 així com la
restauració ambiental i neteja dels espais treballats, fent créixer el sentiment de conservació i manteniment del
medi ambient entre els joves, i millorant els espais naturals pel foment del turisme en aquest municipi.
A més a més pot donar lloc a un gran treball de relació social entre els joves d’arreu assistents al camp de treball
amb els joves autòctons, establint noves conductes i interaccions que creiem positives pel desenvolupament
integral dels joves.
Descripció de la feina tècnica:
Les accions que desenvoluparan els membres del camp de treball seran:
-

Retirada de males herbes.
Identificació de flora i fauna i el cicle natural de la vida.
Senyalització de plantes aromàtiques com el timó o el romaní.
Senyalització dels espais d’interès.
Creació d’un petit catàleg d’espècies que serà publicat a les xarxes socials per poder
compartir-ho i donar-les a conèixer.
Gaudir de l’entorn aprenent a ser respectuós amb l’entorn i les seves característiques.

Per tal d’arribar a la zona de tasca tècnica els participants necessitaran portar bicicleta ja que hi ha una distància
de 3km. El trajecte es fa per via verda i per tant no suposa cap perill per als participants.
Horari de treball:
8,00 – 8,30
Bon dia
8,30 – 9,00
Petit Esmorzar
9,00 -11,00
Activitats tècniques del projecte
11,00 - 11,30
Esmorzar
11,30 - 13,30
Activitats tècniques del projecte
13,30 - 14,30
Fem el dinar /Descans
14,30 - 15,30
Dinar
15,30 - 17,00
Recollir / Descans
17,00 - 20,30
Activitat de tarda
20,30 - 21,30
Fem el sopar/ Descans
21,30 - 22,30
Sopar
22,30 - 23,00
Recollir / Descans
23,00 - 24,00
Activitat de nit
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu compliment.
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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:
• Visitar al poble Montgai i Butsènit
• Sortida lloc a concretar poble i la seva història així com les magnífiques vistes que ens permeten observar a
vista d’ocell el relleu, la flora i fauna de d’indret.
• Taller, “com ser pagès”, el cultiu i la preservació de l’entorn.
• Visita guiada a les granges del terme per viure l’experiència i aprendre com cuiden als animals actualment.
* Visita guiada al campanar i taller demostració del campaner del poble
Activitats de formació i contextualització:
• Activitats de reflexió, formació i sensibilització sobre natura a càrrec de Jaume Gilabert i Torruella, Alcalde de
Montgai.
• Visita guiada per reconèixer la flora i fauna de l’entorn, cabanes de volta, etc.
• Visita al circuit de Motocròs.
• Visita al Laberint de panís de Castellserà.
Activitats relacionades amb valors que promou Escoltes Catalans i la Fundació Escolta Josep Carol.
- Respecte mutu i a la pròpia persona
- Solidaritat i participació
- Cine fòrums sobre la temàtica mediambiental
- 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 al 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
1got/tassa
1cullera/ganivet/forquilla
1 carmanyola
1 drap de cuina / tovalló de roba
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1 tovallola de bany
Necesser amb estris d’higiene personal: Pasta de dents / raspall de dents / pinta//sabó pel cos (tamany petit)
/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
Bicicleta, casc i armilla reflectant

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 l Teatre Ateneu, L’espai per dormir serà l’última planta del Teatre Ateneu. Aquesta és una sala
diàfan on el participants podran posar les màrfegues. La sala té accés a serveis i els vestuaris amb dutxa del
teatre.
La cuina serà l’Antic Café del poble, just al costat del Teatre Ateneu. Aquesta consta de fogons, nevera,
microones i una barra on poder cuinar. El menjador serà la sala principal de l’antic cafè que disposa de taules i
cadires per un grup de més de 25 persones. El menjador està annexat a la cuina de manera que serà senzill dur
el menjar d’un lloc a l’altre.
Punt de trobada:
El punt de trobada serà la Plaça de l’Ajuntament de Montgai el dia 15 de Juliol a les 16h
https://goo.gl/maps/x4XmHWQHvWE2
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Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Sili Mascaró
Telèfons: 932689111, emergències 663377190
Correus electrònics: fundació@josepcarol.cat, smascaro@josepcarol.cat

Com arribar-hi:
En transport públic: ALSA
Es recomana buscar l’horari per internet ja que canvia en funció del mes de l’any.
En cotxe
S’hi pot arribar per l’A2 direcció Agramunt i enllaçant amb la LV 3025.
Barcelona:134 Km
Tarragona: 104 Km
Girona: 216 Km
Lleida: 40 Km

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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