3016
Tocats per la
Tramuntana: gestió
de la biodiversitat al
Cap de Creus

Del 7 de juliol
al 21 de juliol

Medi ambient i
patrimoni
Fundesplai

La Selva de Mar
(Alt Empordà)

Busquem 24 joves del teu perfil:




Actius, desperts, 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.
Amb ganes de noves experiències, de divertir-se, de descobrir i d’aprendre a gestionar les seves
emocions i créixer com a persones.

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 i lleure, com és la
descoberta del fons marí del Cap de Creus fent snorkel o les excursions amb bivac sota el cel
costaner.
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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: La Selva de Mar
La Selva de Mar és un petit municipi, de poc menys de 200 habitants, situat a l’extrem nord-oest del
Cap de Creus. Presidit a l’oest pel majestuós monestir de Sant Pere de Rodes, a La Selva de Mar s’hi
va desenvolupar, sota la influència dels monjos, l’agricultura a base de vinyes i oliveres. Per altra
banda, la pesca fou, antigament, l’altra important activitat econòmica. Els entorns d’El Port de la
Selva, que aleshores formaven part del municipi, albergaven les cabanes i ports dels pescadors.
Actualment l’economia de La Selva de Mar es concentra bàsicament en el turisme, el comerç i la
construcció, si bé encara s’hi manté certa activitat agrícola i pesquera, aquesta última concentrada a
el Port de la Selva, amb una important confraria i port de pescadors.
Descripció del camp de treball:
El camp de treball planteja la intervenció transversal en el medi social i natural en col·laboració amb
l’Ajuntament de Selva de Mar i el Parc Natural del Cap de Creus, així com d’altres entitats que
treballen al territori com ara la Confraria de Pescadors d’El Port de la Selva o el Grup de Recerca en
Opistobranquis de Catalunya, entre d’altres. El ventall de feines tècniques varia des de la recuperació
d’itineraris en mal estat fins a l’extracció d’espècies invasores i la neteja de platges i zones litorals,
contribuint a la millora de l’entorn social i natural de la zona.
A banda d’això, els i les participants també podran gaudir d’un munt d’activitats de lleure i tallers
relacionats amb el coneixement del territori, com ara una visita al Monestir de Sant Pere de Rodes o
una excursió amb bivac al Cap de Creus, entre d’altres.
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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.
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 i lleure, com és la
descoberta del fons marí del Cap de Creus fent snorkel o les excursions amb bivac sota el cel
costaner.
Perquè a banda del treball tècnic es desenvoluparan activitats d’aventura i lleure, com és la
descoberta del fons marí del Cap de Creus fent snorkel o les excursions amb bivac sota el cel
costaner.

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.
Parc Natural del Cap de Creus
-

-

Extracció de l’espècie de flora invasora Carpobrotus edulis de la zona del Far de Sarnella,
entre els municipis d’El Port de la Selva i Llançà. Aquesta espècie està afectant seriosament
les poblacions de l’espècie autòctona Limonium tremolsi, entre d’altres.
Tasques de sensibilització del veïnat i passejants de la zona, mitjançant tríptics i explicacions,
sobre els efectes negatius de les poblacions de C.edulis en les comunitats de flora autòctona.
Restauració i acondicionament del Camí dels Gatiens, entre La Selva de Mar i el Monestir de
Sant Pere de Rodes.
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-

Restauració de murs de pedra seca als entorns de La Selva de Mar.
Neteja de residus de les platges i zona litoral de les cales Tavallera, Tamariu i Fornells, dins
el Parc Natural del Cap de Creus.

Ajuntament de La Selva de Mar
-

Desbrossament i neteja de la Riera de la Selva pel manteniment dels ecosistemes de ribera
del poble.

Grup de Recerca en Opistobranquis de Catalunya (GROC)
-

Identificació i cens d’opistobranquis

No más colillas Girona
-

Neteja de la platja d’El Port de la Selva i sensibilització als banyistes, mitjançant tríptics i
cendrers reutilitzables.

SurfRider Barcelona
-

Neteja de platges i zones litorals dins el programa Beach Clean Up.

Horari de treball:
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
tècnics municipals i del Parc 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:
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 ens permetran realitzar activitats esportives i lúdiques variades i
enriquidores pels i les participants. Entre elles destaquen l’excursió al Cap de Creus i el bivac a la
Cala Tavallera, durant la qual els i les participants podran fer esnòrquel pels bellíssims i riquíssims
fons marins del Cap de Creus, la visita al Monestir de Sant Pere de Rodes o sortides en bicicleta per
la zona. A més, els i les participants podran gaudir d’activitats lúdiques dinamitzades per l’equip
d’educadors.
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Les excursions planejades són les següents:
-

-

Excursió a El Port de la Selva: Visita al poble d’El Port de la Selva i bany a la platja.
Excursió a Cala Tavallera i Far del Cap de Creus: Excursió de dos dies fins al Far del Cap de
Creus, fent parada i bivac a Cala Tavallera. Aprofitant l’entorn de Cala Tavallera, els i les
participants podran fer esnòrquel.
Excursió al Monestir de Sant Pere de Rodes: Caminada fins al Monestir i posterior visita.

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:
-

Xerrada i taller sobre opistobranquis amb el Grup de Recerca en Opistobranquis de
Catalunya (GROC).
Xerrada i taller sobre gorgònies amb els científics del CSIC.
Xerrada i taller sobre pesca tradicional a càrrec de la Confraria de Pescadors d’El Port de la
Selva. Visita a la subhasta del peix.
Taller d’astronomia amb l’astrònom Josep Espigulé.

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

Les característiques del terreny fan difícil l’adaptabilitat a persones amb mobilitat reduïda.
El terreny és pedregós, l’accessibilitat a l’allotjament en tendes de campanya és complicat per a joves
amb mobilitat reduïda.
Els trasllats a la zona de treball es faran a peu o en bicicleta.

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 petita (20 litres aprox.) i motxilla gran (60 litres aprox.)
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
Xancletes lligades per anar al mar
Calçat per treballar i caminar
Impermeable
Guants de treball (tipus jardiner)
Loció repel·lent de mosquits
Crema solar i gorra
I tot allò que et pugui ser útil: instruments musicals, llibres de lectura, càmera fotogràfica,
binocles, jocs de taula, tub i ulleres per anar a sota aigua.
Recomanem no portar coses de molt valor que no siguin d’ús imprescindible.

Documentació necessària:






DNI
Targeta sanitària
Una altra assegurança mèdica si se’n disposa
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.
Assegurança:
L’entitat gestora del camp de treball té les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents que
marca la llei.
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Allotjament:
Lloc: Terreny d’acampada l’Oratori
Tipus d’allotjament : Terreny d’acampada
Detall de l’espai per dormir: L’espai per dormir és un ampli camp d’oliveres on s’instal·laran les tendes
de campanya.
Detall de l’espai cuina: La cuina s’instal·larà a les cases dels caçadors, adjacents al terreny
d’acampada.
Detall de l’espai menjador: El menjador s’instal·larà a les cases dels caçadors, adjacents al terreny
d’acampada.
Detall de l’espai d’higiene personal: Els lavabos i dutxes s’instal·laran a les cases dels caçadors,
adjacents al terreny d’acampada. A més, hi haurà WC mòbils instal·lats a la zona del terreny
d’acampada.
Punt de trobada:
Ens trobarem a l’aparcament situat a l’entrada del poble de Selva de Mar, a les 17h de la tarda del dia
7 de juliol de 2019.
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Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Martí Cusó / Roger Duaso
Telèfons: 647381570 / 647381657
Correus electrònics: colonies@fundesplai.org
Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.

En transport públic:


Tren: Trens regionals i de mitja distància fins a Llançà. Podeu consultar línies i horaris aquí:
https://venta.renfe.com/vol/home.do?c=_0JAw



Bus: Des de Llança, bus de línia fins a Selva de Mar (cruïlla). Consulteu horaris aquí:
https://compras.moventis.es/es
Origen: Llançà (dir. Port de la Selva) Destí: Cruïlla Selva de Mar

En cotxe (des de Barcelona):
Agafar l’AP-7 direcció Girona. Sortida 4, Figueres-Roses. Immediatament després, agafar la N-II i,
pocs quilòmetres després, la N-260 en direcció a La Jonquera fins arribar al municipi de Llançà. Un
cop allà seguir per la GI-612 en direcció a El Port de la Selva, i des d’aquest últim municipi seguir les
indicacions fins a La Selva de Mar. Només arribar a La Selva de Mar, aparcarem a l’ampli aparcament
a la dreta de la carretera.

Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Martí Cusó
Telèfons: 647381570
Correus electrònics: colonies@fundesplai.org
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