3013
Muntanyes del
Terraprim

Del 30 de juny
al 14 de juliol

Medi ambient
Patrimoni
Associació Juvenil
El Teix

Viladamat
(Alt Empordà)

Busquem 24 joves del teu perfil



Amb interès per l’entorn natural i que vulguin preservar-lo.
Actius i amb ganes de treballar i oberts a conèixer nous entorns.



Que sàpiguen anar amb bicicleta.

Què hi pots trobar?
Amb els treballs que es realitzen es pretén afavorir la recuperació́ del bosc degradat pels incendis i
connectar els punts d’interès patrimonial que contenen aquestes muntanyes i despertar inquietuds
als joves relacionades amb el bosc, la natura i el patrimoni, tant amb les feines realitzades, com
amb les sortides i activitats que es fan durant el camp.
Volem que els participants aprenguin diferents maneres de preservar el medi natural i crear una
consciència crítica respecte les nostres actuacions envers la natura, així com gaudir de l’entorn que
ens ofereix la comarca.

Per què triar el camp de treball?




Conèixer més sobre els nostres boscos i les actuacions de camp per a prevenció d’incendis
forestals.
Crear noves amistats d’arreu de Catalunya i establir relació amb el jovent local.
Empoderar-se com a jove en un espai entre iguals.

Jove.cat/campsdetreball

Codi
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Nom del
camp

Muntanyes del Terraprim

Municipi

Viladamat

Tipologia

Medi ambient

Data
d’inici

30/06/2019

Data de
finalització

14/07/2019

Places

24

Edat

De 14 a 17 anys

Entitat gestora:
El Teix és l’associació́ juvenil del poble de Viladamat que s’encarrega d’organitzar i promoure activitats
en l’àmbit local relacionades amb la cultura, el patrimoni i l'entorn implicant-hi el jovent.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Viladamat és una població de l’Alt Empordà a peus de la zona del Terraprim empordanès, zona de
paisatges uniformes amb petits turons i valls fluvials dels rius Fluvià i Ter. Té una població́ aproximada
de 450 habitants. Tot i ser un poble petit és molt actiu i els viladamatencs i viladamatenques s'organitzen
i s'associen per donar vida al poble promovent activitats durant tot l'any.
Descripció del camp de treball:
Aquest camp de treball desenvolupa les actuacions de camp al voltant de les Muntanyes del Terraprim,
muntanyes de boscos frondosos que comparteix Viladamat amb els municipis del voltant. Amb els
treballs que es realitzen es pretén per una banda afavorir la recuperació́ del bosc degradat pels incendis
i per l'altre connectar els punts d’interès patrimonial que contenen aquestes muntanyes. Al mateix temps
s'intenta despertar inquietuds als joves relacionades amb el bosc, la natura i el patrimoni, tant amb les
feines realitzades, com amb les sortides i activitats que es fan durant el camp.
Amb dos objectius principals:



Per una banda continuar les tasques d’implantació́ de la línia de contenció́ d'incendis de la zona
de Palau Borrell. La intervenció́ sobre el terreny es divideix en dos treballs bàsics: aclarir els
pins joves i desbrossar del sotabosc.
Per altra banda, crear una ruta de curt recorregut que enllaci diferents punts d’interès
patrimonial de la muntanya.

Els desplaçaments fins a les zones de treball, així com també les sortides, es realitzaran amb bicicleta
i sempre aniran acompanyats d'un cotxe amb el material, menjar i beguda necessaris.
Es busquen joves...





Amb interès per l’entorn natural i que vulguin preservar-lo.
Actius i amb ganes de treballar.
Oberts a conèixer nous entorns.
Que sàpiguen anar amb bicicleta.
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Tres motius per participar en aquest camp de treball:




Conèixer més sobre els nostres boscos i les actuacions de camp per a prevenció d’incendis
forestals.
Crear noves amistats d’arreu de Catalunya i establir relació amb el jovent local.
Empoderar-se com a jove en un espai entre iguals.

Què esperar-ne?
Aquest camp de treball pretén que els participants aprenguin diferents maneres de preservar el medi
natural i crear una consciència crítica respecte les nostres actuacions envers la natura. A la vegada,
gaudir de l’entorn que ens ofereix la comarca, descobrint-la i realitzant activitats de lleure.
Descripció de la feina tècnica:
La feina tècnica es dividirà en dos grups, que seran rotatius: un grup estarà treballant en la línia de
prevenció d’incendis mentre que el grup restant participarà en les feines relacionades amb la ruta.
La intervenció sobre el terreny de la línia de contenció es divideix en dos treballs bàsics: aclarir els pins
joves i desbrossament del sotabosc. Els participants treballaran amb eines manuals de desbrossa. Es
dedicaran una mitjana de 20 hores a la setmana.
Pel que fa a la creació de la ruta de curt recorregut, es marcarà la ruta amb senyals gros amb pintura
de especial de balissatge al llarg dels camins que la conformen, seguin els criteris de la xarxa de
senderisme Itenerannia (xarxa de senders de curt recorregut que connecta les comarques gironines)
de la qual formarà part. També serà necessari netejar els accessos i voltants dels punts d’interès de
vegetació que els cobreix. Els participants dedicaran una mitjana de 10 hores setmanals a la realització
de la ruta.
Horari de treball:
L'horari de treball començarà̀ a dos quarts de vuit del matí sortint de Viladamat amb bicicleta direcció́
cap a la zona de treball. Al voltant de les vuit del matí es començarà̀ a treballar (aquesta hora pot variar
en funció́ de la distancia en que estigui la zona on es treballi). A dos quarts d'onze es farà̀ una pausa
per esmorzar un entrapà. A les dues de la tarda s’acabarà̀ la jornada laboral i es tornarà̀ cap al poble.
Es contempla la possibilitat de canviar l'horari de treball en dies concrets del matí a la tarda, sempre i
quan sigui compatible amb les activitats de lleure previstes per aquell dia.
Amb aquests horaris es vol evitar en la mesura del que sigui possible les hores de màxima insolació i
de més calor.
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment.
Activitats complementàries i de temps de lleure:
Les activitats de lleure i complementàries es realitzaran principalment les tardes lliures dels dies
laborals. Es preveu aprofitar més d’una tarda per anar a les platges de Sant Martí d’Empúries. El camp
de futbol i la pista de basquet/futbol sala que envolten l’edifici on s’allotjaran els participants serà un
espai per realitzar diferents jocs i activitats esportives.
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Es realitzarà uns acampada al bosc del cantó del Castell de Sant Feliu de la Garriga i acompanyar-la
amb jocs de tarda de tarda i de nit. El matí següent es realitzarà un taller de ressembra mitjançant
bombes de llavors en zones despoblades de vegetació al voltant de la muntanya del Puig Segalar.
De cara a les excursions de cap de setmana, se’n realitzaran tres:


Excursió de reconeixement per la zona de Viladamat i rodalies



Sortida als Aiguamolls de l'Empordà



Ruta per la costa de l'Escala a Cala Ferriola: Seguint el pas del GR92, es realitzarà una ruta
de dos dies fent nit a la Cala Ferriola.
L’ultima nit està previst fer una festa de comiat.
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.
Organització interna:
Es faran sis grups de treball (A, B, C, D, E i F). Cada un d'aquests grups realitzarà diàriament una de
les següents tasques comunes:
A. Parar taula de l'esmorzar i desparar taula d'esmorzar.
B. Preparar l'esmorzar de mig matí del dia següent.
C. Parar taula de dinar, desparar taula de dinar i netejar menjador.
D. Parar taula de sopar i desparar taula i netejar menjador. E-Rentar plats sopar.
E. Escombraries i espais comuns (després de sopar)
A part d'això cada un dels participants tindrà a la seva disposició estris per rentar-se i estendre's la
roba. Els participants també hauran de tenir la seva pertinences endreçades. El manteniment de la
bicicleta també anirà a càrrec seu, però sempre que sigui necessari amb l'ajuda del monitor.
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. És per
això que el camp de treball muntanyes del Terraprim disposa d’un allotjament accessible a persones
amb diversitat funcional. Degut a que tots els trasllats es realitzaran amb bicicleta, sempre s’anirà
acompanyat d’un cotxe de suport que s’ofereix com alternativa per completar-los. El tipus de terreny de
la zona de treball, al estar al mig de la muntanya, és de difícil accés.
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:



Guants de protecció o de jardí
Barret o gorra




















Crema solar
Vestit i tovallola de bany
Bicicleta
Casc
Cadenat
Armilla reflectant
Càmeres de recanvi
Llanterna
Màrfega i sac de dormir
Motxilla d'esquena (per portar esmorzar, aigua i tovallola)
Cantimplora
Estris bàsics higiene personal
Sabó per rentar la roba
Pinces d'estendre roba
Capellina
Plats, gots i coberts
Repel·lent de mosquits
Roba i calçat còmode per a treballar al bosc mudes de recanvi (mitjons, roba interior, samarreta,
pantalons curts i llargs)
Xancletes i sabates d'aigua.



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.
El camp de treball Muntanyes del Terraprim recomanar no portar telèfon mòbil. En el cas de portar-lo
se'n restringeix l'ús. Els montiors costodiaran els telèfons mòbils durant aquest i un cop per setmana
es deixarà utilitzar el mòbil als participants durant un temps limitat.
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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:
Ens allotjarem a l’Ateneu Sebastià Salelles, que cedeix l’ajuntament de Viladamat. Les instal·lacions
compten amb totes les condicions necessàries per l’estància durant el camp de treball: dutxes, cuina,
lavabos, menjador i espai ampli on dormir.
Punt de trobada:
Diumenge 30 de juny a les 16:00h, el punt de trobada amb les famílies serà l'Ateneu Sebastià
Salelles a Viladamat.
Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Abdon Ablard i Puig / Lluc Capdevila de la Cuesta
Telèfons: 654925093 / 639269680
Correus electrònics: elteixviladamat@gmail.com / abdonkab5@gmail.com
Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.
Per arribar amb cotxe, agafar la sortida 5 de l'AP7, l'Escala – Empúries, i enllaçar amb la carretera GI623 direcció l'Escala. Un cop s'ha arribat al municipi de Viladamat, l'Ateneu està senyalitzat, es troba al
costat del camp de futbol.
Una altre via és la C-31, que ve del Baix Empordà, que condueix directament al poble de Viladamat.
Es pot arribar amb transport públic amb la línia de bus Girona – l'Escala, amb parada a Viladamat.
També oferim la opció de recollir alguna participant a l'estació de tren de Camallera, on se l'aniria a
buscar amb cotxe, sempre que hi hagi prèvia comunicació amb els organitzadors del camp de treball.

Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Abdon Ablard i Puig / Lluc Capdevila de la Cuesta
Telèfons: 654925093 / 639269680
Correus electrònics: elteixviladamat@gmail.com / abdonkab5@gmail.com
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