
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Busquem joves del teu perfil 

 Amb inquietuds i ganes de cooperar en un 
projecte de descoberta i recuperació de 
patrimoni.  

 Implicats en formar part d’aquest camp. 

 Motivats i amb molta energia.  

 Amb esperit crític i ganes de participar de debats 
i xerrades. 

 Amb actitud proactiva i escolta activa.  

 Amb ganes de fer equip i de conèixer gent nova, 

Què hi pots trobar? 

Un ambient i entorn agradable dins d’un espai rural! 
Una descoberta molt interessant del Pla d’Urgell a 
través de la descoberta itinerant de camins i 
connexions entre persones i territori. 

Per què triar aquest camp? 

Per l’acollida calorosa que rebran els participants 
per part de l’ens, les entitats i el municipi!! Un cap 
molt interessant que tindrà tot allò que com a joves 
busqueu! 

 

3017 

Tots els camins porten a Palau  

Palau Anglesola (Pla Urgell)  

Cooperativa Lleure Quàlia 

Dates 
Del 16 al 30 de juliol 

Tipologia 
Patrimonial i Social 
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 Descripció del camp de treball  

El principal objectiu que tenim a l’hora de desenvolupar aquest camp de treball és el d’incentivar les polítiques 

de joventut en municipis rurals de la província de Lleida. D’aquesta manera podem dinamitzar durant l’estada 

d’aquests joves, algun projecte comunitari al poble que els acull. El Palau d’Anglesola enguany ens presenta un 

camp de treball que té com a centre d’interès reconduir i senyalitzar tots els camins de l’entorn per tal d’afavorir i 

promocionar l’activitat física dins del municipi. A través de diferents feines tècniques i activitats, els joves tindran 

l’objectiu de treballar per un bé comú i impacte comunitari al municipi on estaran.  

El programa elaborat conjuntament amb l’Ajuntament del Palau d’Anglesola pretén ser un atractiu per tots els 

joves que viuran durant 15 dies al municipi. Des de la Casa de la Vila hi ha una gran expectativa i voluntat perquè 

els joves se sentin com a casa durant la seva estada al municipi i és per això que des de l’Ajuntament treballen de 

valent per aconseguir el millor projecte i millors prestacions en quan a comoditats i serveis. El programa del nostre 

camp de treball passa per conèixer els cinc camins de llarg recorregut que creuen el terme municipal del Palau 

d’Anglesola: el camí de Sant Jaume, el Camí Ignasià, elcami.cat, la CatiGat i la InterCatalunya. I dins aquest 

entramat de camins, ens centrarem en recuperar i incentivar les rutes saludables del costat de la banqueta del 

Canal d’Urgell, un espai atractiu per poder caminar i gaudir en plena natura. Quan aquest espai estigui condicionat 

i senyalitzat, serà un sisè llarg camí que també gaudiran palauanglesolins i visitants, facilitant l’esport de ciclistes, 

excursionistes, corredors… i l’oci familiar. 

La metodologia en relació al treball socioeducatiu que es realitza amb els joves del camp de treball, es farà a 

partir de la creació, per part de l'equip responsable, d’un programa per a tota la durada del camp, i deixant uns 

espais d'autogestió del grup i derivar responsabilitats al grup en termes de funcionament general. L'activitat serà, 

gairebé en tota la seva totalitat, dirigida per part dels educadors responsables del camp, tot i que es delegaran 

responsabilitats als participants. El bon funcionament i ritme del camp serà responsabilitat de tots/es, equip 

d'educadors/es i monitors/es. Per aquest motiu el treball tècnic es realitzarà sempre en petits grups on es 

realitzaran diferents tasques i funcions de forma rotativa per tal d’assegurar que tots realitzen les diferents accions 
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previstes. També es crearà un grup d’intendència (també rotatiu) que no tindrà funcions de treball tècnic sinó que 

haurà de vetllar per a que el grup no li falti de res: preparar els àpats, responsabilitzar-se de les compres, tenir cura 

del manteniment de les instal·lacions, etc... 

 

 Entitat gestora 

Cooperativa de lleure Quàlia és una cooperativa de treball associat especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació. 

Apostem per una organització cooperativista sense ànim de lucre, d’economia i iniciativa social, com a proposta 

alternativa al model econòmic actual. Oferim serveis a persones, famílies, entitats, escoles i administracions que se 

sentin identificades amb els valors del nostre projecte. Quàlia és una cooperativa d’iniciativa social perquè té com a 

objectiu, afavorir la satisfacció de necessitats socials no suficientment ateses pel mercat i l’Estat, i d’acord amb la llei 

opta per la seva consideració d’entitat sense ànim de lucre. 

 

 1.   Fer del lleure i l’educació un mitjà 
per la transformació social a través de 
l’apoderament i la participació 
comunitària, atenent a la diversitat i 
treballant per la inclusió. 
 
2.   Oferir una alternativa de lleure i 
alimentació de proximitat, 
personalitzada i adaptada a les 
escoles. 
 
3.   Fomentar el treball en xarxa al 
territori. 
 
4.   Fomentar la convivència i el 
respecte vers les persones amb 
diversitat funcional i salut mental. 

 

A Quàlia no entenem l’educació no 

formal com aquella on distreure’t per 

passar el temps. Per a nosaltres va molt més enllà. És un espai d’educació en valors, un temps de creixement personal, 

de socialització, creatiu, d’aprenentatge i sobretot divertit. El valors socials que ens defineixen i marquen el nostre model 

organitzatiu de l’entitat son els següents: 

 

Els objectius del marc es distribueixen segons 5 eixos d'actuació: 

1. Vetllar pel benestar de les persones i capacitant-les perquè facin realitat els seus somnis i desitjos. 

2. Establir col·laboracions i aliances compartint el coneixement i treballant en xarxa per un territori més compromès. 

3. Apostat per la innovació al servei de les persones, amb mentalitat emprenedora i buscant la millora i eficiència en 

els nostres serveis. 
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4. Promoure l’economia social amb la prestació de serveis oberts a la ciutadania i gestionant els nostres recursos 

per generar un millor impacte social. 

5. Esdevenint una entitat socialment responsable que incorpori la reflexió en la ètica en la seva tasca diària; 

preocupada per l’impacte mediambiental i apostant per la participació i en la transparència.  

 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 

El Palau d’Anglesola és un poble situat a la comarca del Pla d’Urgell (Lleida). Es tracta d’un poble ple de vida gràcies 

a les 23 entitats que dinamitzen una agenda ben rica al llarg de tot l’any i als 2.200 habitants que hi viuen. Un poble 

plàcid, tranquil, amb unes places, jardins i una banqueta que conviden a passejar-hi amb calma. Un poble de bona 

gent, ben comunicat, ubicat al cor de la Plana d’Urgell. Dins dels seus atractius podem destacar: la cooperativa 

modernista, obra de César Martinell, que justament ara celebra el centenari de la seva construcció, passejar pel nucli 

antic del poble on hi ha cases senyorials del segle XV i XVI i l’església parroquial, comprar formatge premiat en 

nombrosos certàmens, nous del Palau, bona fruita i embotits locals, pedalar per la banqueta del Canal d’Urgell, recórrer 

un bocí d’algun dels 4 llargs camins que passen pel poble: camí de Sant Jaume, camí ignasià, elcami.cat i la ruta 

InterCatalunya.  

D’altra banda comentar que el Palau d’Anglesola és un poble molt ben ubicat ja que es troba al costat de la capital de 

comarca (Mollerussa) i per tant molt aprop del principal eix de transport que és l’A2 (Barcelona-Lleida).  

 

 Descripció de la feina tècnica 

Hem de tenir en compte que el Pla d’Urgell és una comarca de regants i per tant molts pagesos viuen i depenen del 

camí que fa l’aigua, és notori en l’entorn i context del poble veure sèquies i canalets que porten l’aigua als camps de 

regadiu, principal sector econòmic de la població. En aquest camp de treball de la mateixa manera que l’aigua 

connecta amb els canals nosaltres volem connectar els camins per unir-los per la pràctica esportiva o si menys no per 

sortir a caminar i fer salut. En aquesta edició del camp de treball tindrem la feina tècnica de fer una prospecció de 

camins i vies saludables per afavorir l’activitat física i la salut entre la població. La principal tasca serà la de crear un 

itinerari de rutes saludables amb el recorregut marcat on indiqui la distància realitzada pels caminants. Això serà 

possible gràcies a les estaques de marcació que anirem posant al llarg del recorregut i que diferenciarem per colors 

segons el recorregut.  

La feina tècnica ha desenvolupar seria: 

 

1. Conèixer i fer prospecció del camí que volem senyalitzar. Agafar dades mètriques d’interès i 

també elements arquitectònics i naturals per tal de poder descriure el camí i agafar el màxim 

d’informació. Fer el camí ignasià i el camí de St. Jaume 

 

2. Valorar número d’estaques que van al llarg del camí, i procedir a col·locar-les. En aquesta 

fase haurem de fer una mica de fonamentació i/o base perquè l’estaca aguanti en el temps. 

Les estaques marcaran la ruta que s’està fent i també la distància recorreguda des del punt 

de partida al municipi, on i hauran exposades en un lloc visible totes les rutes possibles a fer.  

3. Un dels altres elements a tenir en compte al llarg d’aquests camins és cuidar i mantenir l’arbrat 

que s’ha plantaPAt durant aquests darrers  mesos a la zona de la 3a sèquia principal del 

Canal d’Urgell. En total hi ha 211 arbres plantats entre aurons, freixes, lledoners i plataners. 
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La feina concreta ha realitzar seria: regar, desbrossar i també poder catalogar els diferents 

arbres que s’han plantat. Per fer això elaborarem diferents formats de catalogació i cartellatge, 

informant del nom de l’espècie.  

 

4. Mural amb pintura/graffitis a la zona de la banqueta i prop de l’estació de l’antic trenet, amb 

els ocells que habiten als canals d’Urgell. A més a més d’aquesta pintura que es realitzarà 

acompanyats d’il·lustradors i ornitòlegs, proposem una altra pintada que tingui a veure amb 

la unió de camins i connectar persones. El Palau d’Anglesola és un poble acollidor i de pas 

per molts  pelegrins que van a fer el camí de Sant Jaume, camí Ignasià i la Inter-Catalunya 

una ruta que va de Lleida a Girona i recorre uns 300k m etc... Aquest mural vol ser un 

homenatge a totes aquelles persones que fan servir els senders i que caminen, pelegrins, 

veïns, excursionistes que per un motiu o altre han arribat al Palau d’Anglesola. 

 
Si disposem de temps i el ritme de treball és productiu valorem també de realitzar un espai de pícnic amb 

mobiliari ja comprat (bancs, taules i papereres) de fusta a la zona de “bosquet” que hi ha a 500 metres de 

la zona de l’anouer. Sense tractar-se d’una feina tècnica però que volem realitzar en l’espai de matins i/o 

tardes, és el voluntariat a la residència de gent gran “La Cileta” i la Llar de Jubilats “l’Esbarjo”. En l’anterior 

edició del camp de treball vam haver de renunciar al voluntariat per culpa de la Covid, però en aquesta 

edició reprenem l’activitat de poder oferir activitats de lleure a la gent gran (un bingo musical, un 

contacontes, una tarda de ballaruca, un bingo, un berenar, una història de vida, etc ). Per últim, l’impacte 

comunitari i el ressò mediàtic del camp de treball ha de servir per generar consciència i donar a conèixer 

la tasca que estant realitzant els joves al municipi del Palau. És per això que des de l’ajuntament se’ns 

prepara i encoratja a publicar i divulgar cada dia la feina que estem realitzant mitjançant la premsa escrita 

(avensdelpalau.cat), les xarxes socials i el pregó municipal. 

 

La cloenda del camp inclou una passejada popular. Un vespre per descobrir les tasques realitzades, 

poder-les explicar i gaudir conjuntament, poble i joves del camp de treball. Per això aquesta passejada 

s’aturaria a la pintada, a la font, als bancs i, com a punt culminant, inaugurant el nou pont damunt del 

canal.  

 

 

 Horari de treball 

 
 
 

08:00h Llevar-se / esmorzar 

09:00h Organització dels grups de treball i de les tasques a fer. Sortida cap al Camp de Treball. 

14:00h Recollida 

14:10h Dutxes 

14:30h Dinar 

16:00h Migdiada / temps lliure 

18:00h Taller / Activitats complementen grup o en petit grup 

20:45h Sopar 

22:00h Vetllada per a tot el grup 

00:00h Descans i Dormir 

 Activitats complementàries i de temps de lleure 

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

seu compliment. 
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De tot el ventall d’activitats complementàries i de temps lliure que realitzarem durant aquests dies destacarem les 
següents: 
 

 Cinema a la fresca al poble. 

 Pregons municipals 

 Hípica 

 Taller a la formatgeria artesana local Camps 

 Collirem pomes d’un camp 

 Participació a la Festa de Sant Cristòfol 

 Mulla’t per l’esclerosi múltiple. 

 Esports i dinàmiques amb el CAU 

 Celebració Sant Jaume 

 Excursions pel terme i rodalies. 
 

Tallers d’interès. 

 KEEP CALM: Diversitat i salut mental: tenim tres d’experiència en fer sessions als centres educatius 
per a crear debat i reflexió entorn com concebem i ens relacionem amb la diversitat social ficant 
especial èmfasi en els processos estigmatitzadors que es donen vers la salut mental. Parlem 
lliurement i sense tabús del malestar emocional que molts joves afronten en l’adolescència i com 
poder abordar-lo. 

 

 VIDA SALUDABLE I NUTRICIÓ: De la mà de la professional Ester Vives parlarem sobre els hàbits 
de vida saludable des d’una perspectiva crítica; per a reflexionar sobre els trastorns alimentaris i 
qüestionar-nos com influeix la pressió social en el nostre cos a través d’estereotips i prejudicis 
socials. 

 

 GÈNERE: Com no podia ser d’altra manera, treballarem específicament la qüestió de gènere al 
camp. Al ser una formació recurrent, ho farem a través de la música per tal d’aportar una mirada 
diferent. Escoltarem les lletres de les cançons per tal de detectar i analitzar la discriminació per 
raons de gènere que se’n desprèn. 

 

 ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: Per aquesta activitat comptarem amb Ponent Coopera per tal de 
poder transmetre als joves els valors que es desprenen d’aquest model i a la vegada reflexionar amb 
l’actual model capitalista i les exigències dels mercats financers. 

 

 

 

 Organització interna 
 

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 complir la 
normativa que es pugui generar. 

 

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

complementàries. 
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El camp de treball constarà d’un primer dia de presentació, coneixença del Palau i de la cooperativa de lleure 

Quàlia, de l’entorn més proper i de les zones d’allotjament i activitats. També algunes activitats de coneixença 

per trencar el gel entre els diferents participants. Durant els primers dies, l’objectiu serà fer la cohesió necessària 

amb el grup per al correcte desenvolupament dels objectius i del mateix camp de treball. El camp de treball 

funciona a partir de diferents grups de serveis. Aquests grups seran rotatius i s’encarregaran del bon 

funcionament del camp. Els participants estaran dividits en 2/3 grups, els quals hauran de vetllar pel funcionament 

del servei que tindran assignat aquell dia. Distingirem els següents: serveis d'intendència, neteja i manteniment 

de les instal·lacions i desenvolupament de les vetllades o els jocs de nit i organització del treball tècnic. 

 

 A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques 

 

 

 

 

 

L’allotjament NO és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.  

El local té diferents impediments que no el fan accessible per persones amb mobilitat reduïda: moltes escales i 

no disposa d’ascensor.  

 

Les activitats del camp NO són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. L’accés al bosquet és per un 

caminet estret i de terra irregular, la feina del domo seria en alçada. 

 

 Devolució de la quota 

 
 
 

 

 

 

 

 Material necessari 

● Una muda de recanvi per a cada dia (portar-ne almenys dues d’hivern) 

● Sac de dormir gruixut 

● Màrfega o aïllant  

● Matalàs inflable 

● Material d’higiene i cura personal (repel·lent mosquits, pasta dents...) 

● Calçat adequat (botes de muntanya i sabates esportives) 

● Motxilla petita per anar d’excursió 

● Llanterna 

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

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. 
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● Cantimplora 

● Banyador, tovallola i xancletes 

● Paravents i abric gruixut 

● Gorra o quelcom similar 

● Pijames d'estiu 

● Podeu portar: instruments, material per escriure i pintar 

● No us faran falta: gaires diners, ni menjar, ni mòbil o iPads o similar... 

● Crema de protecció solar 

● Crema per després del sol 

 

 Documentació necessària  

 

 

 

 

 

 Ús de dispositius mòbils 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Assegurança 

 

 

 

 
 
 
 
 

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.  

 

DNI/NIE 

Targeta sanitària 

Una altra assegurança mèdica si se’n disposa 

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 

El lloc on estarem allotjats és el pavelló municipal del Palau d’Anglesola, i preparem un espai singular per donar 

resposta a totes les necessitats dels/les participants. Disposarem de dutxes i wcs, un espai de menjador, i un 

espai reservat on dormirem. 

 Punt de trobada 

El punt de trobada serà a la Plaça Major del municipi a: 

https://goo.gl/maps/tGMME5TE63YqbEw59 

L’hora de trobada serà a les 12:00 del dia 16 de Juliol.  

 

 Contactes i emergència previs al camp de treball  

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Toni Domingo 686418869 toni@lleurequalia.cat 

   

 

 

 Com arribar-hi 

 

        El transport és a càrrec de la persona participant 

 

 
Tren    

L’estació més pròxima és a Mollerussa línia regional Renfe. A Palau no arriba tren.  

 
Bus 

Estació més pròxima la de Mollerussa, revisar correctament a taquilla els busos  

 
Cotxe 

Enllaç de com arribar-hi: https://goo.gl/maps/pLYpWeNXxuedz3Cb8 

 Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Toni Domingo 686418869 toni@lleurequalia.cat 

   

 
 

https://goo.gl/maps/tGMME5TE63YqbEw59
/Users/petitdelafonda/Desktop/Enllaç%20de%20com%20arribar-hi:%20https:/goo.gl/maps/pLYpWeNXxuedz3Cb8


 

 
Pàgina 10 de 10 

 
 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. 


