
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busquem joves del teu perfil 

 Que vulguin relacionar-se amb altres joves 

per compartir experiències d’una manera 

cooperativa, solidària i divertida a la natura 

 Que tinguin ganes de recuperar un espai 

amb una possible història  

 Que els apassioni el descobriment de la 

història. 

 Que els hi agradi conviure i gaudir a la 

natura 

 

Què hi pots trobar? 

Natura, investigació, experiència, memòria històrica, 

riures, emocions, relació, gorgues, lleure, paisatge, 

aprenentatge... 

Per què triar aquest camp? 

Per contribuir a conservar i millorar un entorn 

natural. 

Per conèixer com desenvolupar una proposta des 

del teu propi municipi i per a una millora comuna. 

Per participar en el procés de recuperació de la 

memòria històrica del país. 

       3013 

La fortalesa del puig de 
la Senyora 

Vall d’en Bas (Garrotxa) 

Núria Social 

 Dates 
Del 09 al 23 de juliol  

Tipologia 
Cultural- Medi Ambiental 
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 Descripció del camp de treball 

El camp de treball es desenvolupa al municipi de la Vall d'en Bas, més concretament a Sant Esteve d'en Bas 

(la Garrotxa), fa poc han trobat una restes de runes en un puig situat al cantó del municipi, aquest puig es diu 

Puig de la Senyora, es creu que les runes podrien arribar a ser d'una antiga fortalesa. No hi han dades ni 

documents que indiquin res a sobre una possible construcció al munt d'aquest puig, és per això que ens 

proposem indagar aquest misteri realitzant identificació arqueològica i neteja forestal per poder saber quin tipus 

de construcció hi havia. 

 Entitat gestora 

L'Associació Núria Social és una entitat creada a Olot per a 5 persones molt vinculades des de fa molt temps al 

teixit juvenil i associatiu de la comarca de la Garrotxa en diversos col·lectius i moviments. D'entre els seus 

objectius, cal remarcar el de treballar amb projectes destinats al col·lectiu jove, indistintament del seu origen, a 

través d'activitats que reforcin el treball col·lectiu, la cooperació i altres aspectes que vagin en pro del bé comú. 

 

 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 

El municipi de la Vall d'en Bas es va crear l'any 1968 per la fusió dels antics municipis de Sant Esteve d'en Bas, 

Sant Privat d'en Bas, Hostalets d'en Bas, el Mallol, Joanetes i la Pinya. Amb la unificació es recuperava part de 

l'estructura de l'antic vescomtat de Bas, i es convertia en un dels municipis més grans de la comarca. La 

concentració de terres agràries entre els pagesos de la vall -concentració parcel·lària- i la creació de la 

cooperativa d'agricultors, a principis dels anys 70, van donar un notable impuls a l'activitat agrícola de la zona, i 

van dibuixar l'actual traçat de carreteres que comuniquen els diversos nuclis de població i veïnats. 

 

Codi: 3013 

 
 Municipi: Vall d’en Bas 

 

 Data d’inici: 09/07/2023 

 

 Places: 24 

 

 Nom del camp:La fortalesa del puig de la 

Senyora 

 

 Tipologia: Cultural-Medi Ambiental 

 

 Data de finalització: 23/07/2023 

 

 Edat: 14-17 anys 
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Però la Vall d'en Bas també és història, essent terra de remences. El municipi encara conserva la masia on va 

néixer el cabdill dels pagesos Francesc de Verntallat. Finalment, cal esmentar dos nuclis catalogats com a 

conjunts històrics-artístics; la Vila del Mallol, ubicada sobre un turó i que fou durant segles la capital 

administrativa del vescomtat de Bas, i el nucli d'Hostalets d'en Bas, el qual té els seus orígens en uns hostals 

situats al peu de l'antic camí ral que anava d'Olot a Vic. 

 Descripció de la feina tècnica 

La feina tècnica del camp de treball “La Fortalesa de Puig de la senyora” consistirà en un treball de neteja 

forestal, extreure la vegetació i roques de l’espai marcat, identificació arqueològica, guardar, marcar i identificar 

tots els objectes que trobem al llarg de la feina tècnica i  possible senyalització per crear una ruta d’arribada al 

punt de les runes. 

 Horari de treball 

 
 
 

 

Al llarg dels 15 dies del camp de treball l’horari del treball tècnic, fora dels dies de descans, serà de 9 a 14 

hores. Hi haurà dos dies que per logística i coordinació d’horaris amb entitats col·laboradores es treballarà matí 

i tarda. 

 Activitats complementàries i de temps de lleure 

 

 

 

 

 Múltiples dinàmiques 

 Gimcanes de descoberta 

 Tarda esportiva 

 Taller audiovisual 

 Excursió amb bivac fins el salt del Seient 

 Activitats de piscina 

 Jocs de nit 

 Nit de cinema  

 Nit astronomia 

 Excursió a Olot 

 Excursió al parc de pedra Tosca 

 ... 

L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats 

complementàries. 

Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el 

seu compliment. 
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 Organització interna 

El treball tècnic s’organitza en tres equips de funcionament autònom. Cada equip es centra en un dels tres 

eixos plantejats: un equip neteja la vegetació del camí per arribar al punt de clau de la feina tècnica (les runes), 

l’altre s’encarrega de la neteja curosa de les runes i catalogació dels objectes/informació trobada i el tercer es 

dedicarà a fer la neteja més general de la vegetació del voltant de les runes. Aquestes feines seran rotatives 

pels tres grups, així tots els joves faran totes les feines del camp de treball. 

Comissions de servei 

Aquestes comissions formen una part important del treball en equip, de la cohesió, i el desenvolupament de 

l’empatia i l’altruisme. És el funcionament del quotidià on es treballen diferents aspectes d’higiene, ordre i 

neteja, tant personals com grupals. Es distribuiran els participants en tres grups de servei, els quals tindran un 

monitor/a responsable. 

D’aquesta manera aquest/a monitor/a tindrà 8 participants a càrrec seu, procurant el bon funcionament del 

servei i agafant implícitament un rol més proper al grup de participants a càrrec seu. Així podrà adquirir una 

comunicació més íntima per tal de poder advertir diferents conflictes, malentesos o malestars i poder-hi 

intervenir a temps. 

 A tenir en compte per les personesamb necessitats específiques 

 

 

 

 

Aquesta proposta de camp de treball està adaptada per a la participació de persones amb discapacitat 

intel·lectual o sensorial, sempre i quan es tingui en compte que ens allotjarem en un espai compartit de 

convivència, que hi ha un petit trajecte del lloc d’allotjament al lloc de treball i que es realitzaran excursions 

sobretot en cap de setmana de reconeixement de l’entorn. 

 

El fet, però, de desplaçar-nos cada dia fins al lloc del treball tècnic fa difícil la participació de persones amb 

mobilitat reduïda, i molt difícil l’accés a certes parts del camí si hi intervé algun element que ajudi a aquesta 

mobilitat reduïda (cadira rodes, crosses, caminadors..). 

 

 

 

Cal tenir en compte que, circumstàncies imprevistes o causes de força major, poden afectar les 
activitats d’educació en el lleure i veure’s obligades a modificar la seva activitat per complirla 
normativa que es pugui generar. 

 

Els camps de treball són activitats de lleure i voluntariat adreçades a totes les persones joves. 
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 Devolució de la quota 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Material necessari 

 Bon calçat i roba còmode per caminar. 

 Sac de dormir 

 Llençol de sota i coixí ( sis se’n vol). Es dormirà en matalassos. 

 Màrfega  

 Esmorzar i dinar del primer dia. 

 Motxilla petita 10l-30l 

 

 Bicicleta i casc pels desplaçaments en els dies de les sortides. 

 Ala motxilla gran: 

 Estris d’higiene personal (necesser i tovallola) 
 Banyador i tovallola pel riu i piscina 
 Xancletes / sabates d’aigua 
 Gorra i crema solar 
 Repel·lent de mosquits 
 Jersei i/o jaqueta per si fa fred 
 Impermeable 
 Cantimplora i lot (“llanterna”) 

 

 Documentació necessària  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No es tornarà cap import per anul·lació de la plaça del camp de treball excepte en el cas de 
tractar-se d’un  motiu mèdic degudament justificat o en cas de suspensió de l’activitat. 

No es tornarà cap import  en cas d’anul·lació del camp per causes alienes a l’Agència 
Catalana de la Joventut. 

 

No es tornarà cap import en cas d’anul·lació del camp per causes alienes a l’Agència 
Catalana de la Joventut. 

 

 DNI/NIE 

 Targeta sanitària 

 Una altra assegurança mèdica si se’n disposa 
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 Ús de dispositius mòbils 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Assegurança 

 

 

 

 

 Allotjament 

El lloc d’allotjament és un antic hostal (Can Cassoletes) on ara és la seu natal de la fundació Moret i Marguí, 

aquest allotjament disposa d’habitacions, una sala principal, una cuina habilitada, lavabos i un espai d’exterior 

amb jardí. 

 Punt de trobada 

Diumenge 09 de juliol a la Seu natal de la Fundació Moret i Marguí (Sant Esteve d’en Bas) 

C/ Santa Coloma nº7 

Recepció de participants: a partir de les 10:00 h. i fins les 12:00 h. 

 

 Contactes i emergència previs al camp de treball  

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

 

Albert Serra 

 

680.237.745 

 

nuriasocialolot@gmail.com 

   

 

 

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.  

 

L’entitat gestora del camp de treball té les assegurances de responsabilitat civil i 

d’accidents que marca la llei. 
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 Com arribar-hi 

 

El transport és a càrrec de la persona participant 

 

 

 

Tren    

No hi ha accessibilitat 

 

 

Bus 

 La companyia de transport públic que opera en aquesta zona és la companyia de servei 
d’autobús TEISA, amb estació d’autobusos més propera a Olot. Com que l’arribada és un 
diumenge hi ha poca varietat d’horaris, però hi ha la possibilitat d’arribar a Sant Esteve 
d’en Bas amb autobús. S’haurà de consultar abans els horaris a la seva pàgina 
web.http://www.teisa-bus.com/ca/index.html 

 

 

Cotxe 

 Des de Girona passant per Besalú enllaç mapsgirona: 

Direcció nord per N-II fins Besalú, Continueu per A-26 fins sortida 84 Olot.  

Continueu per Avda. Sant Jordi C-152 i quan comenceu a travessar el municipi per la 
carretera que el travessa, un cop a dins del municipi continua per la carretera del Santa 
Coloma fins a arribar a l’altura del camí ral. 

 Des de altres orígens (províncies BCN, Tarragona, Lleida per túnels Bracons)enllaç maps 
per vic: 

 

Preneu Autovia C-17 fins passat Vic per trobar el desviament cap a C-37 (sortida 69). 

Continueu fins rotonda sortida túnels Bracons, després viaducte. Aquí preneu primera 
sortida per seguir per la C-152 i quan comenceu a travessar el municipi per la carretera 
que el travessa la carretera de Santa Coloma , haureu d’arribar a l’altura del carrer camí 
ral. 

 

 

 

 

 

 

http://www.teisa-bus.com/ca/index.html
https://www.google.es/maps/dir/Girona,+Pla%C3%A7a+d%E2%80%99Espanya,+s%2Fn,+Girona/Carretera+Santa+Coloma+Bas,+3,+17176+Sant+Esteve+d'en+Bas,+Girona/@41.996167,2.4985212,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12bae7274b273945:0x98fb503d381f28eb!2m2!1d2.8169214!2d41.9793477!1m5!1m1!1s0x12a5334d2955f93d:0xf22f25493401fb5d!2m2!1d2.4600862!2d42.1189267!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Barcelona/Carretera+Santa+Coloma+Bas,+3,+17176+Sant+Esteve+d'en+Bas,+Girona/@41.7583736,1.8794063,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a!2m2!1d2.168568!2d41.3873974!1m5!1m1!1s0x12a5334d2955f93d:0xf22f25493401fb5d!2m2!1d2.4600862!2d42.1189267!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Barcelona/Carretera+Santa+Coloma+Bas,+3,+17176+Sant+Esteve+d'en+Bas,+Girona/@41.7583736,1.8794063,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a!2m2!1d2.168568!2d41.3873974!1m5!1m1!1s0x12a5334d2955f93d:0xf22f25493401fb5d!2m2!1d2.4600862!2d42.1189267!3e0?hl=es
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 Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Oriol Beltran 648.126.112  nuriasocialolot@gmail.com 

   

 

 

 Compromisos de la persona participant  
 
 

 

 
 

 

 
 

La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el 

reglament intern de cada camp de treball, mitjançant el qual es regulen els horaris dels 

àpats, la neteja d’espais propis, el silenci nocturn i l’ús responsable dels dispositius mòbils, 

entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència. 

Com a persona participant al camp de treball em comprometo a: 

 Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del camp de treball 
en el qual s'ha inscrit. 

 Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i participar-hi. 

 Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, d’administració, 
etc.) 

 Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants 
en el camp de treball. 

 Romandre al camp els 15 dies que dura l'activitat des del començament fins a l’acabament 
de l’activitat programada. 

 Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp de treball, que 
seran, entre    d’altres, les següents: acceptar les indicacions de les persones responsables de 
l’activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars durant el camp de treball. 


