3029 – DESCOBRINT SPELUNCA
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ( CONCA DE BARBERÀ)
DEL 8 AL 22 DE JULIOL
Fundació Escolta Josep Carol

BUSQUEM 24 JOVES DEL TEU PERFIL:


Motivats per la conservació del patrimoni cultural, i
mediambiental.
 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?
El riu és part de la població de l’Espluga de Francolí i per això des de
l’Ajuntament ja es van duent a terme accions per tal de conservar-lo, mantenirlo i cuidar-lo, convertint-lo així en una part més de la població.
El projecte consta de dos grans objectius, netejar, mantenir i recuperar la zona del riu Milans, així
com la recuperació de la infraestructura de rec al naixement del riu Francolí, la qual abastia
d’aigua els molins del mateix riu:
Al riu Milans: neteja i adequació de la zona; eliminació d’espècies invasores presents al riu:
arrancar la canya americana; construcció de diferents nius i tanques de canyes, ...
Al riu Francolí: retirar runa i deixalles i reconstrucció de la infraestructura de rec.

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?


Contribuiràs a mantenir i fer més accessible el patrimoni cultural i arquitectònic del país.

 Aprendràs moltes coses sobre la importància de la preservació del medi ambient.
 Coneixeràs altres joves amb interessos similars als teus amb qui compartir un projecte
en un fantàstic paratge natural!

jove.cat/campsdetreball
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PATRIMONI
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treball:
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DESCOBRINT SPELUNCA

Municipi:

ESPLUGA DE FRANCOLÍ

22/07/2017

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 l’Espluga de Francolí.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
El municipi de L'Espluga de Francolí es troba a l'extrem sud-oriental de la comarca de la Conca de
Barberà. El seu terme, tallat transversalment pel riu de Milans i el Francolí, té dues parts perfectament
diferenciades: la zona del Bosc i peu del Bosc, i la zona de la Serra i el Reguer. El Bosc s'alça
majestuós a la part sud del terme, coronat per les cingleres del coll d'en Sègol, de les Cent Fonts i
l'Aigüeta. Els seus vessants es troben recoberts d'un mantell de vegetació composta, segons l’altitud,
per pinedes, alzinars i el bosc caducifoli de les Cent Fonts, on sovintegen els traços del senglar, la
geneta i la guineu, precedits a la nit del cant del gall carboner. Mentre, els xops i els freixes de ribera
van marcant la trajectòria del barranc de la Trinitat fins a agermanar-se amb el Francolí. Al bell mig
d'aquests paratges descobrirem l'ermita de la Santíssima Trinitat, petit refugi d'espiritualitat i devoció
espluguina immers dins el gran santuari de la natura. Frondositat i bellesa envaeixen l'esperit del
caminant. El paisatge vegetal que caracteritza el Reguer i la plana és completament diferent: daurats
camps de sembrats, alternant amb la verdor de les vinyes a l'estiu, defineixen en poques pinzellades
el paisatge agrícola de l’Espluga, a la vegada que ens evoquen l'esforç de l'home per extreure
d'aquests camps el seu sosteniment durant segles. El passat camperol de la vila pren vida amb la
semblança dels agonitzants masos, com el del mas d'en Xup, que en altres temps poblaren el terme.

Descripció del camp de treball:
El riu és part de la població i per això des de l’Ajuntament ja es van duent a terme accions per tal de
conservar-lo, mantenir-lo i cuidar-lo, convertint-lo així en una part més de la població.
El projecte consta de dues vessants i per tant dos grans objectius.
1. Netejar, mantenir, i recuperar la zona del riu Milans
 Afavorir la regeneració natural del riu
 Millorar el règim del cabal
 Donar més espai de llibertat al riu
 Donar a conèixer els valors de l’espai fluvial
 Recuperar l’ecosistema propi de la zona
 Contribuir a l’obtenció del bon estat ecològic del riu
 Adequar i potenciar l’espai fluvial per tal que la població en pugui gaudir
 Donar motius i arguments a la població local per tal de crear un sentiment d’identitat
envers al riu i així procurar un ús sostenible i respectuós d’aquest espai
 Neteja i adequació de la zona
 Construcció de diferents nius segons les espècies
 Eliminació d’espècies invasores presents al riu
 Construcció de tanques de canyes per a ús municipal

2. Recuperació de la infraestructura de rec al naixement del riu Francolí, la qual abastia d’aigua
els molins del mateix riu
 Neteja de les deixalles
 Construcció d’un mur per a conduir l’aigua

Es busquen joves...
 Motivats per la conservació del patrimoni cultural, i mediambiental.
 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?
Durant el desenvolupament del projecte, faràs 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, entre d’altres.
A més de les tasques tècniques es faran 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:
La proliferació ràpida i constant de les espècies invasores del riu Milans comporta que el seu cabal
disminueixi, que la zona doni la sensació que està descuidada, i per tant, sigui una zona amb poc
atractiu. El mateix passa amb la zona del naixement del Francolí, al ser una zona abandonada ha
comportat que hi hagi una acumulació de deixalles i runa.
Les accions que es duran a terme són:
Al riu Milans:
Neteja i adequació de la zona
Eliminació d’espècies invasores presents al riu: arrancar la canya americana
Construcció de diferents nius segons les espècies
Construcció de tanques amb canyes per a ús municipal
Actuacions de neteja retirant possibles deixalles

Al riu Francolí:
Retirar runa i deixalles
Reconstrucció de la infraestructura de rec

Horari de treball:
6,00 – 6,30
Bon dia
6,30 – 7,00
Petit Esmorzar
7,00 -10,00
Activitats tècniques del projecte
10,00 - 10,30 Esmorzar
10,30 - 12,00 Activitats tècniques del projecte
12,00 - 13,00 Fem el dinar /Descans
13,00 - 14,00 Dinar
14,00 - 16,00 Recollir / Descans
16,00 - 18,30 Activitat de tarda
18,30 - 20,00 Fem el sopar/ Descans
20,00 - 21,00 Sopar
21,00 - 21,30 Recollir / Descans
21,30 - 22,30 Activitat de nit
22.30 – A dormir

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 els 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:
· Excursió a la Pena (Paratge Natural d’Interès Nacional)
· Visita de la Cova de la Font Major
· Espeleologia a la Cova de la Font Major
· Visita de la Ruta Templera i Hospitalera amb realitat virtual augmentada
ACTIVITATS DE FORMACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
Activitats de reflexió, formació i sensibilització sobre la importància del riu i les espècies que hi viuen:
Xerrada sobre els Paratges Naturals d’Interès Nacional
Trobada amb els agents rurals i forestals de la Conca de Barberà

Activitats relacionades amb valors que promouen Escoltes Catalans i la Fundació Escola Josep Carol:
- Respecte mutu i a la pròpia persona
- Solidaritat i participació
- Cinefòrums sobre la temàtica de les desigualtats socials
- 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 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 el manteniment de l’estada. Per això, al principi del camp
de treball s’estableix un sistema rotatiu en el qual, els matins, quatre grups faran les tasques
tècniques pròpies del camp de treball, mentre que el grup que es quedi a l’allotjament serà
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 de l’endemà.

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’ Escola Martí Poch . L’espai per dormir serà una
aula d’uns 20m2 de l’escola situada a la planta baixa. Aquesta estarà buida per tal que els
participants tinguin espai per deixar-hi les seves pertinences i dormir-hi. L’espai no disposa de llits ni
matalassos i per tant els participants dormiran a terra, serà imprescindible portar màrfegues. L’espai
de cuina serà una aula de l’escola que disposa de tot el necessari L'espai de menjador és annexe a
l’espai de cuina. És una sala de 20m2 aproximadament que s’utilitza al llarg de l’any com a menjador
de l’escola. Disposarà de les taules i cadires necessàries per als participants.
L’edifici disposa d’un lavabo per planta, per tant, de 3 lavabos amb 3 WC cada un d’ells. A banda, els
monitors/es disposaran d’un lavabo privat. L’espai de dutxa seran els vestuaris de la piscina
municipal que es troba a pocs metres de l’escola i que té 6 dutxes per a homes i 6 per a dones.
L’edifici té un gimnàs de 35 m2, situat a planta baixa amb accés directe al pati i amb lavabos que es
farà servir com a espai polivalent per fer-hi dinàmiques, jocs d’interior, etc

Punt de trobada:
El punt de trobada amb les famílies serà a la Cabana de la Cova de la Font Major de l’Espluga de
Francolí a les 16h del 08 de Juliol de 2017. La zona d’aparcament serà al pàrquing municipal del Parc
Fluvial (darrere el restaurant El Gatim: Avinguda de Catalunya, 33, 43440 L'Espluga de Francolí,
Tarragona)
Cova de la Font Major:
https://www.google.es/maps/place/Coves+de+l'Espluga/@41.39838,1.1002633,17z/data=!3m1!4b1!4
m5!3m4!1s0x12a6af0232db7d53:0x5937cf190ee3539b!8m2!3d41.39838!4d1.102452
Pàrquing (darrere el restaurant El Gatim):
https://www.google.es/maps/place/Restaurant+El+Gatim/@41.397975,1.1024223,17z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x12a6af02f8388ce7:0xab42a47b79380de2!8m2!3d41.397975!4d1.104611

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:
Amb tren: http://www.espluga.altanet.org/informacio/horaritren.php
Amb
autobusos
(baixar
a
la
parada
de
davant
http://www.espluga.altanet.org/informacio/horaribus.php

el

restaurant

El

Gatim):

En cotxe
Amb peatge: Agafar l’AP7 direcció Tarragona, agafar la sortida E-90/AP-2 direcció Lleida/Zaragoza,
agafar la sortida 9 direcció Montblanc. Seguir la N240 direcció Lleida i agafar la sortida l’Espluga de
Francolí.
Sense peatge: Agafar la A2 direcció Lleida/ Tarragona, agafar la sortida 532 direcció Montmaneu/
Sant Guim de Freixenet/ Santa Coloma de Queralt/ La Panadella, agafar la C241 direcció Santa
Coloma de Queralt i seguir per la C241 fins a Montblanc. Abans d’arribar a Montblanc agafar la N240
direcció Lleida i agafar la sortida l’Espluga de Francolí.
Des de Tarragona:
Des de Tarragona us heu de dirigir a la T11 direcció Reus i agafar la sortida 10B direcció C14 Reus/
Montblanc/ Aeroport. Seguir per la C14 fins Montblanc i un cop allí seguir per la N240 direcció Lleida i
agafar la sortida l’Espluga de Francolí.
Des de Lleida:
Agafeu la N-240 direcció Les Borges Blanques/ Montblanc/ Taragona. Passat Vimbodí i Poblet agafar
la sortida l’Espluga de Francolí.

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

