3011
Conservació de la
natura de la Plana
de la Selva

Del 27 de juliol
al 10 d’agost

Medi ambient
Fundació Emys

Riudarenes
(La Selva)

Busquem 24 joves del teu perfil




Amants de la natura que vulguin realitzar accions de gestió i conservació d’aquesta en diferents
espais
Amb motivació per fer un voluntariat en una entitat ambiental, per tal de conèixer-la i saber
quina és la seva tasca
Amb ganes d’entrar en contacte amb el territori i el seus habitants i omplir la motxilla
d’experiència, aprenentatges i inoblidables vivències.

Què hi pots trobar?
Podràs aprendre moltes coses i molt diverses, principalment relacionades amb el medi ambient
(ecologia, sostenibilitat, conservació...), a través de la pràctica i l’acció directe sobre un espai.
També coneixeràs un projecte únic amb tot allò que l’envolta i una entitat sense afany de lucre,
amb tot el que això suposa (objectius, voluntaris, personal, projectes...).
Gaudirà d’un gran entorn, amb vistes a les Guilleries i al Montseny i visitarà bonics racons de la
zona.

Per què triar el camp de treball?




Ajudar en la conservació i gestió del que és de tots, la natura
Per conèixer els valors naturals dels diferents espais i ser-ne difusors arreu.
Viure una vivència intensa i d’immersió al món del voluntariat ambiental, amb una entitat i a un
territori.

Jove.cat/campsdetreball

Codi

3011

Nom del
camp

Conservació de la natura a la Plana de la
Selva

Municipi

Riudarenes, Finca
de Can Moragues

Tipologia

Medi Ambient

Data
d’inici

27/07/2019

Data de
finalització

10/08/2019

Places

24

Edat

De 14 a 17 anys

Entitat gestora:
La Fundació EMYS és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a dedicada a la conservació de la
natura, en especial a les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), mitjançant
recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació.
Nascuda l'any 2003 a partir de l'estabilització d'ADEPAR, associació naturalista creada l'any 1987 i
pionera en la custòdia del territori a casa nostra.
L’entitat treballa ajudant els actors del territori a fer-ne una gestió sostenible, promovent
l’agroecologia, la gestió forestal sostenible i l’educació ambiental i l’ecoturisme.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
El camp de treball es desenvolupa dins del terme municipal de Riudarenes, ubicat a la comarca de la
Selva. Riudarenes és un poble de 1.300 habitants aproximadament, situat entre el municipi de Sils i
Sta. Coloma de Farners.
De la seva història és important destacar que durant la Guerra dels Segadors el saqueig i l’incendi de
l’església del poble a mans dels terços castellans va ser un dels successos que van encoratjar els
catalans a iniciar la revolta. A més a més, fins i tot la cançó dels Segadors en recull el fet.
Sobre el seu medi natural, el terme municipal està travessat per la riera de Sta. Coloma, dividint-lo en
dos sectors; l’oriental, més pla i ple de camps i bosc i l’occidental, més vast i abrupte, amb turons com
el Far (583m) i Argimon (466m).
D’aquest punt destacar que Riudarenes també compta amb zones humides on hi habita el major
nombre de població de tortugues d’estany, espècie en perill a Catalunya, el nom científic de la qual
dóna nom a la Fundació Emys (Emys orbicularis).

Descripció del camp de treball:
Objectius
 Conèixer la custòdia del territori, els actors que hi participen i exemples de la seva aplicació
 Realitzar accions de gestió i conservació de la natura aplicades en diferents tipus d’espais en
custòdia amb el grup de joves
 Transmetre valors de cooperació i respecte vers el medi i els seus habitants
 Promoure un model social solidari, inclusiu i participatiu
 Recuperar espais d’interès natural de la plana de la Selva
 Promoure que els participants esdevinguin difusors
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 Facilitar una experiència positiva d'un model de vida rural i sostenible en relació al progrés
En les darreres dècades l’entorn natural ha sofert una sèrie de transformacions derivades de les
activitats humanes, que en posen en perill molts dels sistemes més bàsics (qualitat quantitat d’aigua,
l’aire, els aliments, regeneració dels boscos, entre d’altres), així com la diversitat d’espècies que hi
habiten.
Des de les administracions competents i les entitats ambientals s’han posat en marxa diferents
programes i accions per intentar aturar i revertir el declivi en la qualitat ambiental del nostre territori.
La qualitat dels sistemes naturals va molt lligada a la qualitat dels serveis que ens proporcionen.
Diferents estudis científics han comprovat, per exemple, que els boscos amb més biodiversitat
produeixen més fusta, o també, que aquells ecosistemes amb més biodiversitat són menys
vulnerables a les pertorbacions. Els recursos hídrics també estan fortament influenciats per l’estat en
el que es troba l’entorn, de forma que aquells ambients més degradats o alterats presenten unes
reserves d’aigua de menor qualitat, o una menor capacitat de depuració d’aquesta. Així doncs, la
conservació del medi ambient repercuteix directament sobre la salut i la qualitat de vida de la societat.
Prop d’un 20% del nostre territori està inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), dotant-los
d’algun tipus de protecció administrativa, i sent objecte de projectes de gestió i conservació que
gaudeixen de diferents fonts de subvenció. Aquests espais permeten la protecció i conservació
d’elements importants del nostre paisatge, hàbitats d’alt interès per a la fauna i la flora, així com
espècies amenaçades de desaparèixer. Tot i això, el 80% restant del territori queda a la mercè dels
impactes causats per l’activitat humana (el creixement de les àrees urbanes, la construcció
d’infraestructures que fragmenten el territori, la contaminació, etc.) de tal manera que sovint, la
protecció del medi natural en aquests espais protegits no és suficient per a la seva conservació.
Així doncs, les administracions i les entitats ambientals es troben davant la necessitat cada cop més
urgent de mantenir i recuperar certs espais naturals per a la fauna i flora en zones no protegides. La
major part d’aquestes àrees corresponen a finques privades, sovint dedicades a la producció agrícola
o forestal. D’aquí neix la necessitat d’establir acords amb els propietaris (públics o privats) d’aquests
terrenys per permetre el desenvolupament d’activitats de protecció de la natura amb un interès
general. Per tal de donar solució a aquesta qüestió va néixer la custòdia del territori, que permet a
entitats ambientals establir pactes amb propietaris i gestors de terrenys privats per tal de conservar
alguns béns naturals concrets del terreny.
Des de la Fundació Emys s'ha promogut la restauració d'una xarxa d’espais humits, protegits
mitjançant convenis de custòdia amb els propietaris, que acull una gran biodiversitat, incloent
nombroses espècies amenaçades o en perill d’extinció, d’entre les quals destaca la tortuga d’estany,
la tortuga de rierol, el tritó palmat o la granota reineta. La Fundació Emys va ser pionera, el 1987, en
la implementació d’aquest tipus d’acords a Catalunya i actualment compta amb 34 contractes de
custòdia els quals agrupen més de 1.200 hectàrees. A més, des del passat mes de desembre hem
entrat a formar part del grup per gestionar un dels espais més importants de la comarca, els Estanys
de Sils.

En els darrers anys, la seu de la Fundació, Can Moragues, s’ha constituït com un exemple i referent
en la custòdia, entre altres coses. Es tracta d’una finca de 30 ha propietat de l’Ajuntament de
Riudarenes, gestionada per Fundació Emys gràcies a un acord de custòdia de 20 anys. La major part
de la finca està destinada a l’agricultura ecològica, però també consta d’un espai natural recuperat per
a la fauna aquàtica, i s’hi realitzen tot tipus d’activitats formatives i d’educació ambiental per al públic.
Actualment, el principal projecte per a la gestió de l’espai és la seva transformació en el centre pel
desenvolupament sostenible, amb la missió d’esdevenir un centre experimental per a l’agricultura
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ecològica, amb una botiga-espai de degustació que donarà sortida als productes ecològics de la finca
així com d’altres finques en custòdia, i afavorint la integració laboral de persones amb discapacitat o
risc d’exclusió social. Més enllà de les pràctiques encaminades a la conservació de la natura, i al
foment de l’agricultura ecològica i d’alt valor natural, la vocació d’aquest projecte és de que sigui
exemplificador i actuï de referent i inspiració per a la ciutadania i el sector agrícola.
Així doncs, la gestió i conservació d’espais a través de la custòdia, és una eina útil, necessària i
en consolidació la qual la seva aplicació ens garanteix un entorn natural en bon estat, que
empodera la ciutadania en la valoració i gestió sostenible dels seus recursos des d’una visió
més àmplia i holística.
En aquesta nova edició del camp de treball es pretén que els participants contribueixin en la
gestió i conservació de la natura en finques en custòdia de la plana selvatana, s’impliquin en
la millora del coneixement dels valors naturals d’aquests espais i coneguin i difonguin el
potencial dels actors del territori en la conservació del patrimoni comú.
Sumant a lo exposat anteriorment, creiem que la proposta de camp que proposem des de la Fundació
Emys té un impacte directe als municipis de Riudarenes principalment, Sta. Coloma de Farners i Sils,
als seus habitants, i en especial als joves participants al camp.
A nivell de territori, aquests tipus de projecte són interessant per el desenvolupament dels pobles en
el sentit que aquests activitat genera:
a) valor al territori a través del respecte per la natura i la sostenibilitat, entenent que aquest
també inclou a les persones que hi viuen;
b) noves interaccions i sinèrgies, entre els habitants dels municipis amb una entitat del
territori; entre els municipis veïns per vetllar per un bé comú; entre els habitants del municipi i
els propietaris/gestors de finques ; entre els mateixos propietaris per col·laborar i sumar en la
conservació i gestió del patrimoni natural;
c) consciencia i sensibilitza a la població sobre el que passa al seu entorn, les problemàtiques
que l’afecten i quines accions es poden fer per mitigar-les
d) a través de la tasca dels joves participants del projecte, un exemple de quins són els
beneficis d’intervenir sobre l’entorn i de realitzar un voluntariat i/o donar suport a entitats de
caràcter ambiental
e) coneixement
Per els joves participants al camp, la situació i els objectius del projecte ofereixen als joves d’altres
territoris, sovint vinguts de zones més urbanes i industrials, una experiència rural dins d’un model de
vida respectuós amb l’entorn i els seus habitants i, en una entitat sense afany de lucre dedicada a la
conservació de la natura des d’una visió integral , innovadora i aplicada en el territori on es troba.
Amb això, el que volem amb els joves és treballar, per una banda, i que s’emportin, per l’altra:
a) el pensament crític;
b) desvetllar els interessos de la societat en què vivim amb una mirada àmplia on l’activitat
humana i la natura estiguin en el mateix camp de visió;
c) mostrar la tangibilitat dels conceptes plantejats i facilitar-los una experiència pràctica de les
problemàtiques ambientals i les tasques dutes a terme per a millorar la seva conservació
d) mostrar la relació entre el tractament del medi i la qualitat de vida dels seus habitants
e) la importància de ser emprenedors (economia verda) per perseguir el model de la Catalunya
rural que la caracteritza i que volem tenir en aquest segle
f) com a través del voluntariat l’individu pot entendre i formar-se
A més, tant amb la feina tècnica presentada per aquest any i les noves activitats programades volem:
que els joves experimentin una connexió total amb l’entorn; que vegin tot que la terra i els
seus habitants (flora i fauna) els hi aporta, també a nivell global en el sentit de que de l’estat de
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la terra també depèn el nostre estat com a humanitat; i que amb aquesta experiència es quedin
amb el lema “La natura és part de tu” i que tinguin el pensament crític per escollir viure
respectant la natura, a l’hora que esdevinguin difusors d’aquesta idea arreu.
Finalment, també tenir present que el projecte no és una acció puntual o concret en el temps sinó que
és un projecte a llarg termini, en el qual voluntàriament s’hi està treballant per tal de que esdevingui
un espai d’aprenentatge, recuperació i innovació, obert a tothom; i on els joves que hi vulguin
participar en puguin ser partícips.

Es busquen joves...





Amants de la natura que vulguin realitzar accions de gestió i conservació d’aquesta en diferents
espais
Que vulguin experimentar una connexió total amb l’entorn, que vulguin veure tot el que la terra i el
seus habitants (flora i fauna) els hi aporta.
Amb motivació per fer un voluntariat en una entitat ambiental, per tal de conèixer-la i saber quina
és la seva tasca
Amb ganes d’entrar en contacte amb el territori i el seus habitants i omplir la motxilla
d’experiència, aprenentatges i inoblidables vivències.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:




Ajudar en la conservació i gestió del que és de tots, la natura
Per conèixer els valors naturals dels diferents espais i ser-ne difusors arreu.
Viure una vivència intensa i d’immersió al món del voluntariat ambiental, amb una entitat i a un
territori

Què esperar-ne?
El jove i la jove participant en aquest camp de treball podrà aprendre moltes coses i molt diverses,
principalment relacionades amb el medi ambient (ecologia, sostenibilitat, conservació...), a través de
la pràctica i l’acció directe sobre un espai.
També coneixerà un projecte únic amb tot allò que l’envolta i una entitat sense afany de lucre, amb tot
el que això suposa (objectius, voluntaris, personal, projectes...). Gaudirà d’un gran entorn, amb vistes
a les Guilleries i al Montseny i visitarà bonics racons de la zona.
Finalment, compartirà uns dies amb gent d’arreu del territori català i amb tota la gent implicada en el
projecte, la qual farà el possible perquè sigui una estada inoblidable.

Descripció de la feina tècnica:
A continuació presentem les feines tècniques que hem planejat per a desenvolupar durant el camp de
treball, destacant per a cada una d’elles els responsables de l’activitat, el material necessari, els
espais on es desenvoluparà, així com l’activitat formativa que s’estarà duent a terme.
Amb aquest punt hem estat molt curosos i hem fet una projecció el màxim de realista de cares al
període de realització del camp, incorporant els comentaris dels participants (tant dels joves com dels
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monitors) dels camps de treball anteriors i també tenint en compte les feines que varen quedar
pendents i que creiem que podem realitzat aquest any.
En primer lloc, seguint les aportacions, en cas de canvi d’alguna de les feines tècniques se’ls hi
comunicarà prèviament. El nostre objectiu és realitzar les tasques proposades en un 80%. En segon
lloc, s’explicarà la relació de la tasca concreta amb el projecte general que hi ha darrera. I en tercer
lloc, en algunes tasques, a través del tècnic encarregat, es vincularà al mateix temps treball amb
formació.
A part, com en les activitats de lleure, les tasques tècniques tenen una fitxa cada una, en la qual:
descrivim la feina; posem el responsable i les hores de dedicació que caldrien; les tasques a fer; el
nombre de joves per tasca; el material que es necessita; la zona de la finca on es fa i amb quines
activitats de lleure està relacionada la feina. D’aquesta manera podem veure la transversalitat de la
tasca, en el sentit de que l’enllacem amb activitats i accions que van més enllà de la tasca en si.
Fitxa tècnica. General
Títol: Conservació de finques en custòdia
Descripció general
En aquest camp de treball es pretén que els joves coneguin i
participin en la custòdia del territori, a través de la feina en
diferents finques que tenen acords de custòdia amb la Fundació
Emys. Les tasques a desenvolupar aniran encaminades a la
conservació i restauració de l’entorn natural, i a la difusió i
sensibilització de la població local. Hem agrupat la feina segons
els diferents tipus de custòdia i les tasques que implica:
 Custòdia espais humits: contenen zones humides,
estanys o basses
 Custòdia agrícola: finques dedicades a la producció
agrària
 Custòdia fluvial: finques que trams de rius o rieres
 Custòdia forestal: espais dedicats a la silvicultura o
zones de bosc
 Sensibilització i conscienciació: interacció amb la
ciutadania local
Es pretén que els joves coneguin les diferents experiències de
custòdia de la mà dels tècnics de la Fundació, a través de la
feina en cada un dels diferents espais, però també coneixent-ne
els propietaris i entrevistant a la ciutadania.
Les feines de conservació aniran encaminades a la recuperació
de la qualitat ecològica dels sistemes naturals en els diferents
espais que es treballarà (riera, bosc, finca agrària, zona urbana),
sempre amb un component formatiu. Així doncs, més enllà de
l’impacte positiu per a l’entorn i la biodiversitat que tindran les
tasques realitzades pels joves, també desitgem que aprenguin i
tinguin un component de sensibilització que els permeti difondre
la importància de la conservació i la custòdia.
Així mateix, la finca de Can Moragues, com a referent en
custòdia i desenvolupament sostenible, és també un centre
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Responsable tècnic

Hores totals tasca
Tasques

d’acollida de visitants i de divulgació de la custòdia, la
conservació del medi natural i les pràctiques agrícoles
sostenibles i d’alt valor natural. Per tant també esperem poder
realitzar alguna tasca a la finca per tal d’adequar-la per a les
diverses activitats de conservació i divulgació que s’hi duen a
terme.
Pau Sunyer Sala
Personal tècnic
Genís Rovira, Marc
Vilahur,
Ander
Achotegui
55 hores totals
1- Restauració de l’estat ecològic dels hàbitats de ribera de
la riera de Sta. Coloma entre el tram de la depuradora
del municipi de Sta. Coloma de Farners i l’inici sud del
parc de St. Salvador. Aquest punt inclou l’eliminació
d’exòtiques, la recollida de brossa i la creació de dues
petites basses temporals per fomentar espais de
reproducció dels amfibis i rèptils. També tenint en
compte les accions que s’han fet durant l’any amb els
passos de peixos, es farà un cens d’aquests i d’amfibis i
un mostreig de tortugues a les Basses de Can Martorell,
de Can de Prat i de Can Roquet.
S’aprofitarà la feina en aquest espai per fer un repàs del
que es va fer l’any anterior i el manteniment que se’n
haurà fet des de llavors.
2- Manteniment per tercer any de la riera de Sta. Coloma
al seu pas per el municipi de Riudarenes entre el trams
que va de Can Vernedes i Casa Xifra. Les tasques
principalment són de recollida de deixalles i control
d’exòtiques.
3- Eliminació de balca per augmentar la superfície oberta
de llacuna i mantenir la heterogeneïtat de l’hàbitat a la
zona de la Camparra de Riudarenes. La tasca inclou la
recollida de deixalles i el control d’exòtiques. El mateix
temps es farà una diagnosi i neteja del reg que alimenta
la Camparra i que va paral·lel al riu Esplet.
4- Eliminació de canya i flora exòtica a la sèquia de Sils, al
seu tram més inicial, des d’on deixa de ser la riera de
Sta. Maria i comença la sèquia. També es farà la
recollida de deixalles corresponent i un mostreig de
tortugues. (15 hores tot el grup).
5- Seguiment dels Cocoons a la granja Rovell d’Or i la finca
de Can Moragues. Des de Fundació Emys col·laborem
en un projecte del CREAF (Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions forestals) que té com a objectiu restaurar
àrees degradades de la conca mediterrània amb un
sistema innovador que millora els resultats de la
revegatació. Els Cocoons són uns recipients totalment
biodegradable que s’instal·la al mateix terra al mateix
temps que el plançó, llavors aquest recipient s’omple
d’aigua la qual serveix per regar el plançó durant l’estiu,
moment més crític per al seu creixement. A és, el
dispositiu compta amb protector que evita que els
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Material

Espais on es realitzarà

herbívors malmetin la planta i redueix les pèrdues
d’aigua per evotranspiració.
Entre el març i l’abril plantarem oliveres, alzines i arbres
típics de bosc de ribera amb i sense Cocoons per fer
l’estudi. Això requereix recollir dades de les diferents
mostres, és a dir, mesurar el creixement, l’estat de les
fulles, diàmetre, humitat del sòl i nivell de retenció
d’aigua.
6- Visita a una explotació ecològica de gallines ponedores
dins una finca en custòdia
7- Treballs, recuperació i recol·lecció de varietats locals
d’hortalisses i arbres fruiters pel foment de la
biodiversitat agrícola a l’hort de Can Moragues.
8- Divulgació, sensibilització i diagnosi del coneixement de
la ciutadania de la custòdia del territori i la conservació
de la natura al municipi de Riudarenes.
9- Tasques de comunicació per donar a conèixer les
tasques realitzades diàriament per part dels joves en
cada un dels espais a les xarxes socials, no tant a nivell
de lleure sinó a nivell de comunicació ambiental.
Guants de treball, gorra, calçat adequat, crema solar (les eines
de treball i el material científic el proporciona la Fundació Emys i
els respectius col·laboradors).
Riera de Santa Coloma, basses de finques en custòdia de
Fundació Emys, Camparra, Estanys de Sils, Riudarenes i Santa
Coloma de Farners.

Horari de treball:
L’horari del camp de treball s’ha establert de 2/4 de 8 del matí a les 11 de la nit, deixant 8 hores i 30
minuts per el repòs dels i les joves. Partint doncs d’aquesta base, els matins de dilluns a divendres es
destinen al treball tècnic i, hi ha un parell de tardes també de treball que es destinen a aquesta
activitat per tal de complir les 30 hores que s’estableixen a les bases d’aquest tipus de projecte.
Durant el treball tècnic dels matins, de 2/4 de 9 a 2/4 de 2, hi ha un descans de 30 minuts per tal
d’esbargir-se una mica i fer un refrigeri abans de tornar-hi una estona més. No obstant en el cas de la
tarda, no hi ha descans perquè el treball tècnic és de dues hores.
Activitats complementàries i de temps de lleure:
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.







Coneixem-nos (activitat de presentació)
Fem pinya (activitat de cohesió)
La custòdia entra en joc
Taller de percussió
Taller de reparació de bicicletes. Rebiciclem
Descoberta Punt Lila + Dinàmica de gènere
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Explorem Farners
Descoberta de Ass. La Bulla + Bulla Jam
Popurri de jocs de taula
Novetats tecnologies.
Descoberta de la Festa de St. Ponç
Sessió de ioga
Explorem Argimont

Organització interna:
Pel que fa als recursos humans, és imprescindible que l'equip de monitors estigui format per monitors
i monitores joves que gaudeixi d'una àmplia trajectòria en el món de l'educació en el lleure, des de la
vessant del voluntariat, i que, alhora pugin aportar cert grau de qualitat pel que fa al coneixement del
territori a nivell físic i mediambiental, així com a nivell social. En aquest sentit, doncs, els monitors i
monitores, seran en la majoria del possible, voluntaris de la Fundació Emys que ja coneixen el
projecte i que han participat amb la Fundació anteriorment o bé monitors/es que durant l’any fan de
voluntaris a entitats educatives i que treballen amb joves del territori, com serien caps del cau de
Roca Guillera o joves del poble de Riudarenes vinculats a alguna entitat.
D'altra banda, les tasques de supervisió i el treball tècnic del camp anirà a càrrec dels professionals
de la Fundació Emys. També es comptarà amb un seguit de voluntaris de la Fundació per tal de
facilitar les tasques als joves dins la finca de Can Moragues i exposar-los-hi la seva tasca de
voluntariat dins l’organització. Així com també alguns d’ells faran tallers específics degut al seu
coneixement sobre la matèria.
Finalment, els participants també hauran d'aportar la seva part i ser corresponsables de certes
tasques per tal de garantir el benestar i l'harmonia del camp. Aquestes tasques es concreten amb els
serveis i la intendència i les normes bàsiques de convivència establertes en el funcionament dels
camps de treball.

A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques

La finca on s’ubica el camp de treball es composa d’una masia antiga seu de la Fundació Emys, uns
“porxos” que s’utilitzen per l’ocasió per cuinar i per fer els àpats, i una extensió de terreny d’usos
agrícoles. És a un d’aquest terrenys situat a 300 metres de la masia, on s’ubica el campament on
s’allotgen els/les participants en tendes de campanya.
La mobilitat per la finca és complicada per discapacitats físics donat que no disposa de fer-me
asfaltat. S’utilitzen bicicletes pel transport tant de manera interna com externa (excursions, visites,
piscina, etc.)
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.
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Material necessari:
Motxilla d'esquena, sac, màrfega, cantimplora, calçat (per caminar, pel bany i pel dia a dia), roba de
recanvi, roba d'abric, banyador, tovallola de bany i per la piscina, estris bàsics higiene personal,
capelina, plat, got i coberts. Per dur a terme la feina tècnica es recomana portar roba vella i uns
guants de jardí.
També es demana que portin bicicleta, casc i càmera de recanvi. Sobretot portar el casc i es
recomana fer una revisió i posta apunt de la bicicleta abans de l’inici del camp.
Documentació necessària:




DNI
Targeta sanitària
Una altra assegurança mèdica si se’ndisposa

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
marcala llei.
Allotjament:
Lloc: Finca de Can Moragues, Riudarenes
Tipus d’allotjament: Campament
Titularitat de l’allotjament: Ajuntament de Riudarenes. Cessió a la Fundació Emys per 20 anys (inici el
2011)
Detall de l’espai per dormir: El tipus d'allotjament és en format campament. La zona de
descans estarà ubicada a uns 500 metres de la casa, entre un prat i un bosc. Aquest espai, per la
seva extensió ens permetrà crear zones diferenciades i a l'hora tenir zones d'ombra i de més sol en
funció de l'hora del dia. En aquest espai hi haurà tendes de màxim cinc persones, una tenda per
material i una zona de lavabo.
Detall de l’espai cuina: La cuina estarà ubicada a la zona de la masia, t al costat de la zona de
menjador. El lloc on s'ubica hi ha punt d'aigua i punts de llum per quan es fa fosc. A més està
protegida de la climatologia. Està equipada amb tot el necessari taula, fogons, estris de cuina, eixuga
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plats, etc.. Tot el que és menjar es guarda a dins la casa per tal de mantenir el fresc i congelat a les
neveres i la resta a un rebost.
Detall de l’espai menjador: Situat sota el porxo que hi ha al costat del paller i de l'espai on hi ha el
punt d'aigua i la pica. Equipat amb taules i bancs. Amb el porxo l'espai queda protegit de la
climatologia. També hi ha punts de llums per quan es fa fosc.
Punt de trobada:
El dia 27/07/2019 a les 16:00 hores a l'entrada de l'Ajuntament de Riudarenes
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+De+Riudarenes/@41.82248,2.7149313,17z/data=!3m
1!4b1!4m2!3m1!1s0x12bb21421823da29:0x8d69bc82b56e72e1
Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Montse Casalprim i/o Anna Freixas Muñoz
Telèfons: 972164957
Correus electrònics: mcasalprim@fundacioemys.org
Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.
En transport públic:
Tren: Ferrocarrils RENFE, línia Barcelona- Portbou, parada a Sils. Després amb bus fins a
Riudarenes i caminada d’uns 10-15 minuts fins a la finca.
Bus: línia Olot- Barcelona (TEISA) i Olot- Lloret de Mar (TEISA), parada a Riudarenes en els
dos casos. Després caminada d’uns 10-15 minuts fins a la finca.
En cotxe: Autopista AP7, sortida 9, carretera N-II, carreteres secundàries Gi-253 i Gi-555. La finca es
troba a la C-63 entre els municipis de Riudarenes i Sta. Coloma. L’adreça és crta. Sta. Coloma km 21.
Enllaç Googlemaps: https://goo.gl/maps/aopUbsiWGPv
Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Montse Casalprim i/o Anna Freixas Muñoz
Telèfons: 972164957
Correus electrònics: mcasalprim@fundacioemys.org
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