3025 – COOPERA AMB ALCARRÀS
ALCARRÀS (EL SEGRIÀ)
DEL 2 AL 16 DE JULIOL

Fundació Escolta Josep Carol

BUSQUEM 24 JOVES DEL TEU PERFIL:
 Amb ganes d’interaccionar amb persones que viuen situacions
socioeconòmiques complicades i disposats establir-hi una
relació de convivència a partir del coneixement mutu.
 Conscienciats amb els problemes de pobresa i desigualtats
del quart món.
 Que vulguin de realitzar tasques tècniques manuals (pintar,
rascar parets...) per millorar les condicions dels habitatges
d’altres persones.

QUE HI POTS TROBAR?
Aquest camp de treball ofereix l’oportunitat d’establir una relació d’igual a
igual entre els i les participants i les persones que viuen invisibilitzades a la nostra
societat. Aquesta relació, que difícilment podria néixer al marge d’un projecte com aquest, pot
ser molt enriquidora per a ambdues parts i pot donar lloc a trencar estereotips i tenir una visió
més àmplia del món.
A banda de l’acció directa al pisos, es realitzaran altres activitats sobre la pobresa i les
desigualtats, cosa que permetrà que els joves rebin una sacsejada, estimulats per un munt de
qüestions que sovint passen desapercebudes.

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?



Viuràs de prop una realitat sovint invisible a les nostres ciutats o pobles.
Coneixeràs persones que deixaran en tu una empremta important.
 Treballaràs pel dret a l’habitatge digne al costat de joves amb els mateixos interessos
que tu.

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 de l’Ajuntament d’Alcarràs i l’Area de
Joventut.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Alcarràs és un dels municipis que integren la comarca del Segrià. Situat a l'extrem de ponent de la
comarca, en contacte amb el Baix Cinca i limita amb els termes de Saidí i Fraga, ambdós del Baix
Cinca, i amb els segrianencs de Torres de Segre, Sudanell, Gimenells,el Pla de la Font i la capital
Lleida, de la qual està només a 8 quilòmetres.
Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Alcarràs té una població de 9026
habitants.
El terme s'estén des de la dreta del Segre (límit SE del territori), que continua pel pla segrianenc fins
al sector de plataformes seccionades en turons i plans que separen les conques del Segre i del
Cinca (serra del Coscollar, de direcció N-S i 301 metres d'altitud), fins a l'ampli terme de Vallmanya,
a ponent d'aquesta serra, ja de la conca del Cinca. Al sector septentrional, on hi ha les terres de
Montagut, s'eleva per la Serra Grossa també fins a 300 metres. Reguen el territori els canals de
Pinyana i d'Aragó i Catalunya i, en terres properes al Segre, la sèquia de Remolins. Per tal
d'assegurar el regatge en èpoques de sequera, el terme és ple de basses i pantans, entre els quals
cal destacar el pantà de l'Arròs i les basses de Don Laureà, de Teresa i de la Brisa.
La Vila d’Alcarràs es caracteritza per una economia basada principalment en l’agricultura i la
ramaderia, encapçalant la llista de municipis amb el cens agrícola més important de Catalunya. Això
no obstant, en els darrers anys també s’ha rodejat d’una xarxa de polígons industrials extensa, en la
qual s’hi aplega indústria agroalimentària i de serveis.

Descripció del camp de treball:
El camp de treball “Coopera amb ALCARRÀS” té l’objectiu d’acostar els joves a la problemàtica del
quart món, oferint-los la possibilitat de conviure amb persones que viuen situacions
socioeconòmiques complicades i col·laborant en la millora de les seves condicions de vida a través
de la millora de l’habitabilitat dels seus seus pisos. Així doncs, la finalitat principal d’aquest projecte
és generar una actitud crítica davant les condicions de vida de molta gent, analitzant-ne les causes a
partir del contacte i l’intercanvi d’experiències. D’aquesta manera, podrà aparèixer una espurna en la
consciència dels participants que els porti a treballar per la transformació social.

Es busquen joves...
 Amb ganes d’interaccionar amb persones que viuen situacions socioeconòmiques complicades i
disposats establir-hi una relació de convivència a partir del coneixement mutu.
 Conscienciats amb els problemes de pobresa i desigualtats del quart món.
 Que vulguin de realitzar tasques tècniques manuals (pintar, rascar parets...) per millorar les
condicions dels habitatges d’altres persones.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:
 Viuràs de prop una realitat sovint invisible a les nostres ciutats o pobles.
 Coneixeràs persones que deixaran en tu una empremta important.
 Treballaràs pel dret a l’habitatge digne al costat de joves amb els mateixos interessos que tu.

Què esperar-ne?
Aquest camp de treball ofereix l’oportunitat d’establir una relació d’igual a igual entre els i les
participants i les persones que viuen invisibilitzades a la nostra societat. Aquesta relació, que
difícilment podria néixer al marge d’un projecte com aquest, pot ser molt enriquidora per a ambdues
parts i pot donar lloc a trencar estereotips i tenir una visió més àmplia del món. A banda de l’acció
directa al pisos, es realitzaran altres activitats sobre la pobresa i les desigualtats, cosa que permetrà
que els joves rebin una sacsejada, estimulats per un munt de qüestions que sovint passen
desapercebudes.
A banda de la relació entre participants i veïns, cal destacar la relació que s’estableix entre tots els
joves que decideixen formar part activa del projecte: joves amb interessos similars que, després de
conviure durant tants dies i viure una experiència tan significativa com aquesta, estableixen vincles
importants.
El camp de treball permet realitzar una tasca realment útil per a tots els ciutadans i ciutadanes ja que
la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes que habiten als pisos afavoreix molt la seva
integració social i, per tant, és un granet de sorra en el treball cap a una societat més justa i
igualitària.

Descripció de la feina tècnica:
Hi ha dos eixos bàsics de treball:
- La rehabilitació de tres pisos d’usuaris de serveis socials del municipi.
- La relació vivencial entre els i les participants del camp amb els habitants dels pisos que es
rehabiliten, ja que es tracta d’un projecte que no només intenta millorar els habitatges, sinó també les
condicions socials gràcies a la socialització que esdevé entre voluntaris i habitants dels pisos.
La feina de rehabilitació, bàsicament consistirà en:
- Buidar, netejar i llençar allò que s’hagi determinat prèviament per condicionar l’espai a rehabilitar.
- Retirar mobiliari i cobrir tots els objectes que no es puguin desplaçar, amb plàstics.
- Rascar les irregularitats de les parets a pintar.
- Tapar amb guix i/o massilla les parts concretes amb forats.
- Llimar tota la superfície de les parets i/o sostres.

- Pintar una primera capa de les parets i/o sostres de color blanc i amb pintura antihumitat en els llocs
on es requereixi.
- Arreglar portes i/o finestres i, en el cas que s’acordi, també pintar-les.

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.

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 Alcarràs.
• Ruta del Patrimoni
• Visita a El Fossar (Centre d’Interpretació de la Història i Cultura d’Alcarràs)
• Taller agropecuari, conèixer l’activitat agrícola per part d’un pagès i experiència de recollida de fruita
• Excursió cap de setmana (Pantà de la Mina-Alt del Cosollar-Vallmanya-Pantans d’Alcarràs)
• Visita a la Cooperativa d’Alcarràs
Activitats de formació i contextualització (bàsicament centrades en l’eix temàtic del camp):
- Dinàmica d’introducció al concepte de pobresa.
- Joc de rol sobre el quart món.
- “Mirall, mirall”: es tracta d’una activitat sobre com veuen la pobresa els mitjans de comunicació.
- Dinàmica sobre el respecte mutu i a la pròpia persona.
- Taller sobre la solidaritat i la participació.
- Cine fòrums sobre la temàtica de les desigualtats 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
(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

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 a l’Espai Social Les Roquetes.
Es disposarà de 9 habitacions amb lliteres, amb un total de 28 llits. Cada habitació disposa de bany
propi de (wc + lavabo). Les habitacions es troben situada a la primera planta. En aquesta planta hi ha
un total de 15 habitacions, algunes d’elles buides les quals les podran utilitzar de magatzem i per tant,
es disposa de prou espai per poder tenir tot el material en ordre. A més, en cas de mal temps es
disposa d'espais alternatius per fer activitats. També disposa de cuina i menjador.

Punt de trobada:
Ens trobarem amb els participants a les 16h del dia 02 de juliol al pàrquing del Supermercat Bon-Preu
d’Alcarràs, Carretera N II, 0 S/N, 25180 Alcarràs, Lleida (A).
https://goo.gl/maps/P5DmtVzshH42
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 autobusos (Alsina Graells). Podeu consultar els horaris a la seva web.
(https://www.alsa.es/ca/)
- GAMON autocars (ATM). Podeu consultar els horaris a la
(http://www.autocarsgamon.com/ ) o veure aquest pdf
- https://goo.gl/maps/P5DmtVzshH42

seva

web

En cotxe
 AP-2 Sortida Lleida o Alcarràs-Soses, incorporar-se a la N-II o l’A-2 direcció Alcarràs
 A-2 Sortida 451 Gimenells, incorporar-se a la carretera L-800 direcció Alcarràs/Gimenells. A
la rotonda agafar la 4 sortida direcció L-800 direcció Alcarràs

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

