3008 – RECUPERACIÓ DE FONTS,
CAMINS I MOLINS.
BORREDÀ (BERGUEDÀ)
DEL 15 AL 29 DE JULIOL

Fundació Escolta Josep Carol

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.

QUE HI POTS TROBAR?
Envoltat de natura, a les afores del poble hi podem trobar
diverses fonts que servien antigament per nodrir d'aigua els habitants
de Borredà. A causa del pas dels anys i de l'abandó d'aquesta pràctica, l'estat
de les fonts del poble s'ha vist deteriorat.
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?
 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!

jove.cat/campsdetreball

Codi del camp
de treball:

3008

Nom del camp de
treball:

Tipologia:

Medi Ambient

Data d’inici:

15/07/2017

Data
de
finalització:

RECUPERACIÓ DE FONTS, CAMINS I MOLINS.

Municipi:

BORREDÀ

29/07/2017

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 Borredà.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Borredà és un municipi de la comarca del Berguedà, originat entorn de l'església de Santa
Maria, bastida el 856 i cedida al Monestir de Santa Maria de Ripoll per Guifré el Pilós. Borredà
està situat a mig camí de la muntanya i del pla que s'estén (43,45 km) a cavall del Berguedà, el
Ripollès i Osona.
Qualsevol dels camins i carreteres que porten a Borredà o recorren el seu terme municipal són
per anar a poc a poc. Envoltat de bosc de pi i faig, es gaudeix d'un panorama captivador durant
qualsevol estació de l'any.
Descripció del camp de treball:
Envoltat de natura, a les afores del poble hi podem trobar diverses fonts que servien
antigament per nodrir d'aigua els habitants de Borredà. A causa del pas dels anys i de l'abandó
d'aquesta pràctica, l'estat de les fonts del poble s'ha vist deteriorat.
Essent un poble que gaudeix de diversos rierols s’hi varen construir molins que actualment han
desaparegut enrunats per culpa del desús i el pas del temps.
Aquests elements han sigut oblidats pels vilatans de Borredà fins al punt que molts d’ells els
desconeixen. Des de l’Ajuntament de Borredà vol iniciar-se un procés de restauració de camins
i del patrimoni del municipi, concretament de tots aquells elements històrics que conformen les
diferents fonts i molins que es poden trobar als voltants de la població.
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.
Enguany es realitzaran activitats amb l’Associació Borredà de Festa, encarregada del
desenvolupament de les festes majors del poble.

Descripció de la feina tècnica:
Enguany serà la tercera edició d’aquest camp, i les tasques es centraran en començar la
neteja i condicionament d’una altra zona d’interès. Aquesta es troba a la bora del riu i el pont
que el creua.
- Es realitzaran tasques de neteja a la riera.
- Es construiran murs de pedra seca per tal de fer més segur el camí.
- Construir escales per facilitar l’accés a les persones interessades en visitar els espais
restaurats.
- Restaurar l’espai d’esbarjo construït l’any 2016.
- Habilitar un espai d’esbarjo amb taules i cadires fetes amb palets i fusta reciclada a l’espai
proper al riu.
- Senyalització dels espais recuperats per tal de fer-los visibles a la població i als visitants del
poble.
- Crear un espai d’informació sobre la història de les fonts i els molins a la plaça de
l’Ajuntament de Borredà per tal de donar a conèixer el projecte a la població de Borredà.

Horari de treball:
08.00 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 20.30
20.30 – 21.30

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

21.30 – 22.30 Sopar
22.30 – 23.00 Recollir / descans
23.0
– 24.00 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 Borredà
 Excursió i visita l’Església de St. Sadurní de Rotgers, església Romànica que data del
S.XI
 Sortida de cap de setmana a Sant Jaume de Frontanyà, essent el municipi més petit
amb una
església Romànica de Catalunya
 Visita guiada a l’església de Santa Maria de Borredà
 Excursió al Castell de l’Areny
Activitats de formació i contextualització:
- Excursions a peu i per l'entorn natural de Borredà
- Visita a Casa una Herbolària
- Xerrada sobre la importància del benestar dels rius i rieres del nostre territori.
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
- 1 got/tassa
- 1 cullera/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.
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 a Cal Bisbe, disposa de 4 plantes. De baix a dalt hi trobem una petita bodega
sense cap ús específic. A peu de carrer i trobem una petita cuina que disposa d’un microones i
una nevera, un lavabo amb dutxa i un espai diàfan amb taules i cadires.
A la segona planta hi trobem 4 habitacions amb 16 lliteres i dos lavabos amb dutxa.
A la tercera planta hi podem trobar les golfes on hi ha l’antic forn de la casa i un altell on hi
dormiran els participants. L’altell està habilitat per aquest ús i disposa de matalassos i d’un
barana de seguretat.
La cuina que s’utilitzarà serà una cuina habilitada a la primera planta de l’escola municipal de
Borredà. Aquesta cuina serà habilitada per l’Ajuntament de Borredà i disposarà d’una cuina de
gas, un microones i una nevera industrial.
Detall de l’espai menjador: Durant el camp de treball s’utilitzaran dos menjadors. Per als
esmorzars s’utilitzarà el menjador de la casa. Com s’ha comentat anteriorment aquest disposa
de taules i cadires per a 30 persones. Pel que fa als dinars i sopars s’utilitzarà el menjador
escolar de l’escola municipal del poble.

Punt de trobada:
El lloc de trobada serà a les 16h del dia 15 de Juliol a la Plaça de l’Ajuntament de Borredà. Us
recomanem que en cas d’arribar en cotxe aparqueu al pàrquing municipal situat al carrer
Queralt de Borredà. Aquest té capacitat per a 100 places i es troba a 50m del punt de trobada.
https://goo.gl/maps/noJcYNj36g62 - Espai per aparcar
https://goo.gl/maps/4CTUqsLuZS62 - Punt de trobada

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 cotxe:
Des de Barcelona agafeu la C-16 fins a Berga i un cop a Berga agafeu direcció la C-26 en
direcció a Ripoll.
En transport públic:
Autobús Berga-Ripoll direcció Crta. de Berga. SA Alsina Graells de Auto Transportes

Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Sili Mascaró
Telèfons: 932689111, emergències 663377190
Correus electrònics: fundació@josepcarol.cat, smascaro@josepcarol.cat

