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Recuperem el
patrimoni de la
Vall de Sau

Del 13 de juliol
al 27 de Juliol

Medi ambient i
patrimoni
Fundesplai

Sau (Osona)

Busquem 24 joves del teu perfil




Actius, desperts i motivats, amb ganes d’aportar el seu granet de sorra per a una millora del
medi ambient i de formar part d’un canvi social que va dirigit en la direcció del respecte i la
conservació del medi ambient i el patrimoni natural local i proper.
Tolerants i respectuosos, que vulguin conviure i conèixer gent nova i tanmateix gaudir de les
experiències humanes que comporta viure en un campament compartint espais, activitats i
emocions.
Amb ganes de noves experiències i divertir-se.

Què hi pots trobar?
Aventures, sensacions i emocions en grup i a nivell personal. Creixement personal, satisfacció i
aprenentatge tècnic i vivencial. Les relacions, el companyerisme, la tolerància, el respecte, l’amistat
i la diversió seran l’eix vertebrador del camp de treball.

Per què triar el camp de treball?




Perquè és una experiència única, a nivell tècnic i de creixement personal, i és una oportunitat
excepcional per a col·laborar en la millora i la conservació del medi.
Perquè a banda del treball tècnic es desenvoluparan activitats d’aventura com BTT o
piragüisme, excursions amb bivac i altres.
Perquè la Vall de Sau és un indret paisatgísticament privilegiat per a les relacions personals i
humanes i per a noves experiències a nivell emocional.
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Nom del
camp

Recuperem el patrimoni de la Vall de Sau

Municipi

Vilanova de Sau

Tipologia

Medi Ambient, Patrimoni

Data
d’inici

13/07/2019

Data de
finalització

27/07/2019

Places

24

Edat

De 14 a 17 anys

Entitat gestora: Fundesplai
A Fundesplai fa més de 30 anys que ens dediquem a educar els infants i els joves en el lleure i a
promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. Fundesplai
organitza tot un ventall d’activitats de lleure educatiu, formant monitors i monitores, i desenvolupant
programes d’educació en valors. Entre aquest ventall d’activitats es troben els camps de treball que,
des de fa força anys, Fundesplai està impulsant i desenvolupant.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball: Vilanova de Sau
La Vall de Sau, ubicada a l’extrem nord-oest de les Guilleries, ha estat modelada durant el pas dels
anys pel Riu Ter i les nombroses rieres que la vertebren (Riera Major, la més important). Es tracta d’una
zona naturalment i paisatgísticament molt rica, dominada per boscos centreeuropeus i mediterranis, i
singularitzada per cingleres de roca nua. La petjada humana es reconeix en el valuós patrimoni
històrico-arquitectònic, en moltes activitats tradicionals encara vives com la ramaderia i la pagesia, i en
l'omnipresència de l'embassament que va inundar el poble de Sant Romà de Sau i en va canviar el
paisatge els anys 60. Aquest conjunt de factors fan que, els últims anys, també s’hi desenvolupin
activitats turístiques, senderisme o esports aquàtics, que han dinamitzat l’activitat a la zona i
complementat les activitats tradicionals, però que alhora requereixen d’una bona gestió per tal de no
afectar negativament en el patrimoni natural i social del territori.
Descripció del camp de treball:
El Camp planteja la intervenció transversal en el medi social i natural a través d’actuacions de
manteniment i senyalització dels itineraris de senderisme ja existents pels voltants de Vilanova de Sau
i de l’embassament, col·laboració amb l'Ajuntament de Vilanova en l’adequació de les zones lúdiques
del poble i la realització de tasques de neteja i sensibilització a l’entorn del pantà de Sau. Tanmateix,
preveu la participació en els diferents projectes que es duen a terme des de l’Espai Natural, com per
exemple censos de fauna com ara el seguiment de ratpenats emmarcat dins el projecte Quirorrius.
Es busquen joves...



Actius, desperts, capaços de responsabilitzar-se d’uns horaris i de tasques que duran a un
canvi i una millora social i ambiental.
Motivats, amb ganes d’aportar el seu granet de sorra per a una millora del medi ambient i de
formar part d’un canvi social que va dirigit en la direcció del respecte i la conservació del medi
ambient i el patrimoni natural local i proper.
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Tolerants i respectuosos, que vulguin conviure i conèixer gent nova i tanmateix gaudir de les
experiències humanes que comporta viure en un campament compartint espais, activitats i
emocions.
Amb ganes de noves experiències, de divertir-se, de descobrir i d’aprendre a gestionar les
seves emocions i créixer com a persones.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:




Perquè és una experiència única, a nivell tècnic i de creixement personal, i és una oportunitat
excepcional per a col·laborar en la millora i la conservació del medi.
Perquè a banda del treball tècnic es desenvoluparan activitats d’aventura com BTT o
piragüisme, excursions amb bivac i altres.
Perquè la Vall de Sau és un indret paisatgísticament privilegiat per a les relacions personals i
humanes i per a noves experiències a nivell emocional.

Què esperar-ne?
Aventures, sensacions i emocions en grup i a nivell personal. Creixement personal, satisfacció i
aprenentatge tècnic i vivencial. Les relacions, el companyerisme, la tolerància, el respecte, l’amistat i la
diversió seran l’eix vertebrador del camp de treball.
Descripció de la feina tècnica:
Les feines tècniques estan relacionades amb el manteniment de l’ecosistema natural i social del
territori, amb intervencions sobre itineraris de senderisme deteriorats o poblacions de flora local
afectades per espècies invasores. Així doncs, la col·laboració amb entitats de la zona ens permetrà
estructurar les feines tècniques dins d’un ampli ventall d’actuacions que detallem a continuació.
Espai Natural de les Guilleries-Savassona:
-

Neteja i restauració de l’entorn de l’embassament de Sau
Restauració i manteniment de l’àrea d’esbarjo dels Vernets de la Marta
Participació en el cens de ratpenats dins el projecte QuiroRius
Recuperació i arranjament de camins i senders dins de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona, en especial l’itinerari de Can Mateu al Puig d’Alfar en el seu punt mig, l’anomenat
Corriol del Cargol.

Ajuntament de Vilanova de Sau:
-

Restauració del Parc Infantil del poble.

Horari de treball:
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment.
El temps de dedicació al treball tècnic serà de quatre hores i mitja diàries, aproximadament de 9h a
13.30h, amb un descans per esmorzar. Aquest horari ve determinat per tal d’ajustar-se a l’horari dels
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tècnics municipals i de l’Espai Natural que donen un cop de mà en el treball tècnic, però podria variar
depenent de les condicions meteorològiques (calor, pluja).
Les tasques a desenvolupar s’organitzen en tres grups de treball de funcionament autònom. Cada grup
de treball té l’àmbit d’actuació centrat en una de les tècniques. Els i les participants dels grups aniran
alternant-se amb una periodicitat de tres dies per de desenvolupar i aprendre les diferents tècniques,
progressar en la seva feina i veure el resultat concret de cada tasca.
Activitats complementàries i de temps de lleure:
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.
El camp de treball valora, a més del conjunt del treball tècnic, el desenvolupament d’un ampli ventall
d’activitats de tarda, jocs de nit i vetllades que tenen com a objectiu millorar les relacions de grup i
introduir-se en l’àrea dels valors humans.
Les característiques de l’entorn i la ubicació de les instal·lacions del terreny d’acampada ens permetran
realitzar activitats esportives i lúdiques variades i enriquidores pels i les participants. Entre elles
destaquen l’excursió a Tavertet, durant la qual els i les participants gaudiran de les magnífiques vistes
des de les cingleres de Tavertet, l’excursió amb BTT pels entorns de Vilanova de Sau o la sempre
refrescant sortida amb caiac pel Pantà de Sau. Dins de la finca, els i les participants podran gaudir del
Parc d’Aventura o la piscina, entre d’altres activitats lúdiques dinamitzades per l’equip d’educadors.
A més, enguany volem incloure dins el programa d’activitats una sèrie de xerrades i tallers formatius
relacionats amb les temàtiques ambientals que incorpora el projecte. Els tècnics i biòlegs de l’Espai
Natural ens explicaran les tasques que hi realitzen i ens n’ensenyaran algunes mostres.
A banda de l’objectiu lúdic, totes aquestes activitats estan alhora vertebrades entorn l’objectiu primordial
de creació de les condicions necessàries per afavorir espais de reflexió i convivència que permetin
noves formes de relacions socials: la coeducació, la interculturalitat, la pau o la sostenibilitat són
perspectives a partir de les quals pretenem impulsar processos de reflexió i diàleg que permetin
repensar idees i pràctiques.
Organització interna:
El nivell d’implicació que s’espera dels i les participants al camp de treball és total: tant en la
organització, preparació i planificació de les feines tècniques com en tot el que té a veure amb la vida
quotidiana (des dels serveis fins a les activitats de lleure). Treballem per aconseguir un grup de joves
el màxim d’autònom i autogestionat. En aquest sentit els primers dies es realitzaran reunions de
reflexió i planificació, i durant el camp s’aniran revisant els acords i les decisions preses per si cal
modificar-les.
A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques
Els camps de treball són activitats de lleure i voluntariat adreçades a totes les persones joves.
El terreny d’acampada Els Prats està totalment adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Tot i així, la
majoria d’activitats tècniques es realitzen en zones de muntanya, amb terrenys complicats i poc
accessibles a persones amb mobilitat reduïda.
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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 de dormir i aïllant
Carmanyola i estris de menjar (coberts, plats, got, tovalló de roba,...)
Cantimplora
Estris de neteja personal i sabó per rentar la roba
Roba fresca de treball i gorra pel sol
Bossa per a la roba bruta
Roba d'abric per les nits
Llanterna i piles de recanvi
Banyador i tovallola de bany
Calçat per treballar i caminar
Motxilla petita per anar d'excursió
Impermeable
Guants de treball (tipus jardiner)
Loció repel·lent de mosquits
Crema solar
I tot allò que et pugui ser útil: instruments musicals, llibres de lectura, càmera fotogràfica, binocles,
jocs de taula,...

Documentació necessària:







DNI
Targeta sanitària
Una altra assegurança mèdica si se’n disposa
Full de dades sanitàries, indicant possibles al·lèrgies i/o medicaments.
Autorització paterna de desplaçaments en transport públic i/o vehicles d’aproximació.
Autorització paterna per a poder realitzar activitats físico-esportives.

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.
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Assegurança:
L’entitat gestora del camp de treball té les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents que marca
la llei.
Allotjament:
Lloc: Els Prats

Tipus d’allotjament : Terreny d’acampada

Titularitat de l’allotjament: Fundesplai
Detall de l’espai per dormir: Tendes tipus iglú
Detall de l’espai cuina: El menjar el proporcionarà la cuina de la finca de Can Mateu, on està el
terreny d’acampada.
Detall de l’espai menjador: Sala coberta ubicada a l’edifici de serveis del terreny d’acampada.
Detall de l’espai d’higiene personal: Lavabos i dutxes a l’edifici de serveis del terreny d’acampada.
Punt de trobada:
Ens trobarem el dia 13 de juliol de 2019 a les 17h al pàrquing de la finca de Can Mateu, on es troba el
campament de Prats, al terme municipal de Vilanova de Sau.
Lloc de trobada:
https://www.google.es/maps/place/CASES+DE+COL%C3%92NIES+CAN+MATEU+%7C+ELS+P
ORXOS+%7C+LA+CINGLERA/@41.963865,2.3957913,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a52
bed88bcfb35:0x990e83f6dab9033
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Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Martí Cusó
Telèfons: 647381570
Correus electrònics: colonies@fundesplai.org
Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.
En cotxe:
Des de Barcelona: C17 fins a Vic + C25 direcció Girona fins la sortida 187 a N-141d direcció Sant
Joan de Vilatorta/Calldetenes. El campament està a 2 Km de Vilanova de Sau, a la riba del pantà.
Com arribar des de Barcelona:
https://www.google.es/maps/dir/Barcelona/CASES+DE+COL%C3%92NIES+CAN+MATEU+%7C+
ELS+PORXOS+%7C+LA+CINGLERA,+Pant%C3%A0+de+Sau,+08519+Vilanova+de+Sau,+Barc
elona/@41.6725197,1.8487529,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a49816718e30e
5:0x44b0fb3d4f47660a!2m2!1d2.1734035!2d41.3850639!1m5!1m1!1s0x12a52bed88bcfb35:0x990
e83f6dab9033!2m2!1d2.39798!2d41.963861
Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Andrés García / Martí Cusó
Telèfons: 627929890 / 647381570
Correus electrònics: colonies@fundesplai.org
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