3018
Descobrint la
biodiversitat del
Pirineu Gironí

Del 30 de juny
Al 14 de juliol

Medi ambient
Associació
La Sorellona

Setcases (Ripollès)

Busquem 15 joves del teu perfil:



Que els agradi fer camí per l’Alta muntanya, gaudint del silenci.
Amb interès per descobrir la fauna i flora del Pirineu Gironí.



Motivats per aprendre i embrutar-se les mans per la conservació de la natura.

Què hi pots trobar?
És un camp de treball diferent a on es fusiona el muntanyisme, el naturalisme i la supervivència.
Aprendràs nous camins i conceptes bàsics d’ecologia aquàtica d’alta muntanya.
I una bona colla d’amics molt cohesionats, la muntanya fa treure la millor part de cada un.

Per què triar el camp de treball?





Viuràs a plena muntanya
Si estàs interessat en estudiar ciències; biologia, biologia ambiental, ciències ambientals o
estudis relacionats amb la natura i la seva conservació, en aquest camp et sentiràs com un isard
ben lliure.
Faràs nous amics i amigues amb qui hauràs de cooperar, treballar, jugar i molt més, acabarà
essent un grup molt cohesionat.

Jove.cat/campsdetreball
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Nom del
camp

Descobrint la biodiversitat del Pirineu Gironí

Municipi

Setcases

Tipologia

Medi ambient

Data
d’inici

30/06/2019

Data de
finalització

14/07/2019

Places

15

Edat

14 i 17 anys

Entitat gestora: Associació la Sorellona
Associació la Sorellona és una entitat sense ànim de lucre que té com a principal objectiu el foment
de l’estimació i el respecte pel nostre medi natural, tant al conjunt dels nostres conciutadans com
sobretot a la població més jove.
D’acord amb això, el seu àmbit d’actuació central el constitueixen l’educació ambiental, l’educació en
el lleure, la natura i les campanyes de sensibilització i voluntariat ambiental, en l’àmbit de la
biodiversitat.
Les activitats organitzades són conduïdes per voluntariat ambiental o per professionals dels diversos
àmbits d’acció, com ara educadors, naturalistes o biòlegs, entre altres.
Una de les línies d’acció de la Sorellona des dels seus inicis és la consolidació de la Xarxa Catalana
de Camps de Treball per al Seguiment de la Biodiversitat, per tal de donar valor al patrimoni natural
de Catalunya.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Setcases
Descripció del camp de treball:
L’últim Parc Natural declarat a Catalunya és el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, un
Parc ubicat del Ripollès. Una zona plena de vida salvatge, muntanyes, basses i molts corriols. Al
camp de treball “Descobrint la biodiversitat del Pirineu Gironí” descobrirem racons amagats de la zona
de Vall Ter i la falda del cim del Bastiments. Si t’agrada la muntanya, aquest és el teu camp de treball
Durant 15 dies descobrirem petits corriols i observarem la fauna salvatge, la nostra feina principal
serà la de marcar els camins més freqüentats de la zona i farem mostrejos de fauna i flora del Parc
Natural. Vine a fer camí amb nosaltres!

Es busquen joves...




Que els agradi fer camí per l’Alta muntanya, gaudint del silenci.
Amb interès per descobrir la fauna i flora del Pirineu Gironí.
Motivats per aprendre i embrutar-se les mans per la conservació de la natura.
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Tres motius per participar en aquest camp de treball:





Viuràs a plena muntanya
Si estàs interessat en estudiar ciències; biologia, biologia ambiental, ciències ambientals o
estudis relacionats amb la natura i la seva conservació, en aquest camp et sentiràs com un
Isard ben lliure.
Faràs nous amics i amigues amb qui hauràs de cooperar, treballar, jugar i molt més, acabarà
essent un grup molt cohesionat.

Què esperar-ne?
És un camp de treball diferent a on es fusiona el muntanyisme, el naturalisme i la supervivència.
Aprendràs nous camins i conceptes bàsics d’ecologia aquàtica d’alta muntanya.
I una bona colla d’amics molt cohesionats, la muntanya fa treure la millor part de cada un.

Descripció de la feina tècnica:




Seguiment de la biodiversitat del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser.
Col·laborant amb projectes tècnics engegats a la zona, com són el seguiment d’Àliga
Daurada, cens d’Isards i mostreig de flora endèmica de la zona.
Arranjaments de camins. El treball tècnic estarà orientat a senyalitzar bé un dels camins i
afavorir-ne l'ús, a l'hora que limitar o dificultar l'accés als camins paral·lels innecessaris.
Aquestes tasques es realitzaran marcant amb pintura, arreglant els camins o aixecar algun
mur amb pedres que condueixi als excursionistes pel sender correcte.

Horari de treball:
La feina tècnica s’anirà alternant cada dia.
Els dies de feina d’arranjament de camins seran jornada sencera, perquè hi ha un estona de
desplaçament fins a la zona d’actuació. Comptant el desplaçament l’horari serà de 8h a 18h amb una
estona de dinar i descans a la mateixa zona d’actuació.
Els dies en què la feina tècnica sigui de seguiment de la biodiversitat a la zona de Vall Ter, es
treballarà de 7h a 11h, és l’hora de més moviment a la muntanya.
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment.
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Activitats complementàries i de temps de lleure:
Durant el temps lliure es faran jocs, activitats de descoberta i excursions fins a cims emblemàtics del
Pirineu català, sempre amb total seguretat. En aquest camp, els i les joves son els principals
protagonistes i ells mateixos seran els organitzadors de 3 tardes d’activitats. A més, cada vespre es
faran assemblees a on es podrà parlar i compartir emocions, sensacions i pensaments, que poden
arribar a influir en el desenvolupament de les següents jornades i activitats.
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.

Organització interna:
Durant els 15 dies els i les joves tindran un paper actiu en l'organització del camp, realitzant tasques
de rentar plats, mantenint els espais comuns nets, ajudant a la cuina (en les preparacions fredes) i
parant i desparant taules.
Es treballarà perquè els i les joves es facin responsables del bon funcionament del camp i sobretot
dels espais comuns. L'equip responsable de l'activitat supervisarà en tot moment les feines que
desenvolupen les participants així com també s’implicaran per tal de donar exemple als i a les joves.
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.
Aquest camp de treball requereix estar habituat a llargues caminades per l’alta muntanya a través de
senders i corriols. Ens podem trobar que s’hagin de superar desnivells importants ja sigui per a
realitzar la feina o per alguna activitat en el temps lliure.
L’allotjament és dins les instal·lacions de VallTer2000, a la sala de pícnic a on s’acondiciona una zona
de descans amb matalassos, tot i que no es descarta alguna nit de bivac, sobretot cap de setmana, ja
que s’aprofitarà per a fer una excursió més llarga.
L’idioma del Camp de treball és el català, tot i que també es poden parlar el castellà i l’anglès.

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.
Material necessari:




Motxilla d'anar d'excursió (30-50 litres)
Botes per caminar.
Calçat còmode per estar pel camp: tipus bambes.
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Sac de dormir
Màrfega o aïllant per dormir en una tenda.
Jaqueta i pantalons impermeables.
Roba d'abric.
Mitjons còmodes per caminar.*
Samarretes de màniga curta (mínim 4)*
Roba interior (calces, calçotets, tops, etc) (Mínim per passar 5 dies)*
Samarretes màniga llarga (mínim 2)*
Pantalons curts*
Pantalons llargs.*
Jersei.
Gorra
Ulleres de sol
Banyador i tovallola
Calçat còmode per anar per l’aigua; tipus sandàlies lligades o escarpins.
Necesser (raspall de dents, pasta de dents, pinta, repel·lent de mosquits, crema solar d'alta
protecció, crema de cacau pels llavis, ...)

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.
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:
Ens allotjarem a les instal·lacions de VallTer2000, dormint a terra sobre la màrfega o possibilitat de
matalàs de la pròpia instal·lació i dins el sac.
Punt de trobada:
Pàrquing estació esquí Vall Ter 2000 a les 16h
Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Núria Cruset
Telèfons: 722 70 56 17
Correus electrònics: nuria.cruset@sorellona.org
Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.
En transport públic:



Tren:
Bus: El transport públic només arriba fins a Ripoll i enllaçar amb el bus (TEISA) fins a
Camprodon.

En cotxe:
En cotxe accés per la carretera C-38 que passa per Camprodon, direcció estació d’esquí VallTer2000,
fins arribar a Setcases, un caoop arribats a Setcases, cal seguir la carretera direcció les instal·lacions
de VallTer 2000 senyalitzades al llarg de la carretera.

Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Núria Cruset
Telèfons: 722 70 56 17
Correus electrònics: nuria.cruset@sorellona.org
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