
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3018 

Un domo al bosc! 

Sant Ramon (La Segarra) 

Cooperativa lleure Quàlia 

 Dates 
De l’1 al 15 de Juliol 

Tipologia 
Bioconstrucció i natura 
 
 
 
 

Busquem joves del teu perfil 

Si t’agrada la natura, l’entorn rural i la bioconstrucció, 

aquest és el teu camp! Busquem joves motivades per 

realitzar un projecte que implica un gran treball en equip 

i que tinguin un gran respecte i sensibilitat amb l’entorn 

natural. 

 

Què hi pots trobar? 

Bioconstrucció, treball en equip i entorn rural. La tasca 

tècnica del camp serà la construcció d’un Domo al bosc 

del poble de Sant Ramon. Alhora és un camp de 

descoberta de l’àmbit social, ja que es col·laborarà amb 

moltes entitats culturals del poble. 

 

Per què triar aquest camp? 

Per descobrir un entorn rural i natural, per fomentar el 

treball en equip i per generar un impacte comunitari en 

un entorn rural. 
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Codi: 3018 

 
 Municipi: Sant Ramon 

 

 Data d’inici: 01/07/2023 

 

 Places: 15 

 

 Nom del camp: Un domo al bosc! 

 

 Tipologia: Bioconstrucció i natura 

 

 Data de finalització: 15/07/2023  

 

 Edat: 14-17 

 

 

 Descripció del camp de treball 

El camp de treball de Sant Ramon arriba a la segona edició amb una proposta continuista! El domo del bosquet 

és un camp de treball que es realitza amb la intenció de donar resposta a les necessitats de l’escola i de retruc 

al municipi.  

 

Objectiu general: 

Fer visible el paper actiu dels joves dins la comunitat i com en són peça clau, utilitzant la bioconstrucció i la relació 

amb l’entorn com a eina de transformació. 

 

Objectius específics: 

● Fomentar el treball en equip amb l’objectiu comú de realitzar una construcció. Que cada jove formi part 

activa de tot el procés (debat, disseny i construcció) per tal que se senti el projecte com a propi i 

s’aconsegueixi una major implicació. El taller estarà dissenyat amb l’objectiu que cada jove se senti capaç 

de desenvolupar les seves habilitats, amb un repartiment de tasques tenint en compte que totes són 

imprescindibles per aconseguir l’objectiu. 

● Promoure la relació amb l’entorn natural i el respecte cap a aquest. Les activitats es duran a terme en un 

entorn natural de bosc autòcton de la Segarra. Es pretén acostar als joves a aquest territori donant a 

conèixer els diferents agents ambientals que en formen part. 

● Introduir als joves en la bioconstrucció. Durant la feina tècnica, s’utilitzaran en tot moment criteris de 

bioconstrucció, fen servir materials i tècniques amb poca petjada ecològica. El taller serà guiat per 

persones expertes en el tema amb l’objectiu de donar als joves les eines bàsiques per entendre la 

importància d’una arquitectura respectuosa.  
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 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. 

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 municipi de Sant Ramon de Portell, de 18,58 km2, limita al N amb els municipis de Sant Guim de la Plana i Ivorra, 

a l’E amb Estaràs, al S amb les Oluges i a l’W amb Cervera i amb Torrefeta i Florejacs. S'estén pel sector més alt de 

la comarca, a una altitud mitjana de 700 m, entre els altiplans del pla de Sant Ramon i el pla de Viver, amb una vall i 
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uns serrats de costers suaus vers el N, que separen les riberes de Sió i del Llobregós, continuació vers l’W de l’altiplà 

de Calaf. Per la banda de ponent, el terme acaba amb el promontori que hi ha sobre la Manresana, on hi hagué l’antic 

castell d’aquest nom. Fins el 1940 el barri (antic poble) de la Manresana formà un municipi independent. 

Sant Ramon de Portell és situat en una de les zones més secaneres de la comarca, ja que les seves valls, que són 

més aviat simples ondulacions del terreny, no tenen corrents d’aigua ni fonts. La sedimentació d’aquest sector de la 

comarca, calcària i guixosa, és gairebé horitzontal i ofereix moltes pedreres, en les quals la pedra és disposada en 

filades o lleves, la qual cosa proporciona un excel·lent i típic material de construcció que antigament era aprofitat en 

totes les construccions utilitàries del país i que donava una especial fisonomia a aquests pobles. Les aigües de la 

pluja s’escolen pels barrancs de Comabella, Valls, Malgrat i la Molgosa, tributaris del Sió per la dreta. 

El principal nucli de població d’aquest terme és el poble de Sant Ramon de Portell, cap municipal, una petita part del 

qual correspon al terme municipal d’Estaràs. Altres nuclis de població són els pobles de Portell, Viver de Segarra i el 

llogaret de Gospí, tots tres situats en el sector N del terme. També integren el municipi l’antic despoblat de Mont-ros, 

amb les restes del castell homònim, l’antiga quadra de Jurats i el castell de Mejanell. 

● Descripció de la feina tècnica 

El camp de treball del domo al bosc, arriba a la segona edició 

amb la voluntat de continuar la tasca tècnica començada el 2022. 

En una primera fase es va realitzar la tasca de construcció de 

l’estructura de fusta, donant forma a la cúpula i adaptant el 

bosquet dins l’entorn del domo (vegeu plànol) .  

 

 

Per enguany, aquest 2023 la feina tècnica consistirà en finalitzar 

l’estructura amb el tancament de panells opacs i l’entarimat, a 

més de treballar l’entorn del Domo amb infraestructures de fusta. 

Bancs, taules i punts de lectura situats dins del bosc.  En tot 

moment estarem acompanyats per dos fusters que ens 

orientaran i guiaran amb la feina que haurem d’executar.  

 

 

D’aquesta manera donarem resposta a l’actual necessitat de 

disposar d’un espai polivalent que tindrà dues funcions 

principals. D’una banda, l’estructura farà la funció d’aula 

natura pels alumnes de l’escola, que actualment realitzen 

part del seu programa en aquest entorn però no disposen d’un 

espai que els pugui proporcionar ombra i cobert. D’altra 

banda, serà un espai amb diferents usos culturals o 

recreatius que es podrà utilitzar per part de la població en 

general per realitzar diferents activitats com concerts, classes 

de ioga, espai de lectura, etc. 
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Què és una cúpula geodèsica? 

 

Una cúpula geodèsica es una estructura que forma una 

semiesfera, la meitat d’una esfera geodèsica. Es 

construeix mitjançant barres seguint una geometria 

basada en divisions d’un icosaedre, un poliedre regular 

de 20 cares triangulars. Aquest sistema permet cobrir 

grans espais amb un mínim consum de material i de 

forma ràpida gràcies a la seva composició modular, cosa 

que permet també minimitzar costos. Les peces que 

formen les cúpules geodèsiques s’uneixen 

correlativament formant una pell els vèrtex de la qual han 

de coincidir amb la superfície de l’esfera. 

 

 

Per què una cúpula geodèsica? 

 

Amb la voluntat de construir amb els joves un espai que pugui contribuir a 

millorar i dinamitzar l’entorn de la zona d’intervenció, la cúpula geodèsica és 

una estructura que facilita l’organització de la feina tècnica, ja que permet la 

diversificació de les tasques. Alhora, la rapida execució enfront altres 

tècniques de construcció tradicional, permet veure el resultat en pocs dies, 

cosa que afavoreix la motivació i la sensació de recompensa en acabar el 

camp de treball. 

 

Així, alguns dels seus avantatges són: 

 

● Adaptable a l’entorn i fàcil de mimetitzar. 

● Es pot cobrir un gran espai amb consum mínim de material. 

● Estructura segura, lleugera i resistent. 

● Composició modular. 

● Reducció de costos. 

● Ràpida construcció i muntatge. 

● Espai interior diàfan i versàtil. 

● Llibertat de disseny buit/ple segons necessitats. 

 

PLA DE TREBALL 2023 

 

FAS

ES   Tasques Dies 

Fase 

1 
Disseny 

Visita al terreny 

 

Explicació de la feina a realitzar (condicionants de 

partida, necessitats, usuaris, mètode de construcció) 

Debat participatiu amb propostes per part dels joves 

(ubicació, disseny, repartiment de tasques…) 

Fase 

2 

Preparació  

del terreny 

Netejar, desbrossar… 

 Aïllament del terreny 

Fonaments amb materials reciclats 

 

Fase 

Elaboració de  

l'estructura 

Selecció i tall i tractament de les fustes  

Elaboració dels triangles amb les peces d'unió 
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3 

Fase 

4 

Muntatge Muntatge de l'estructura en el lloc  

 

FAS

E 5 

 

Tancaments 

Tall de les fustes per les parts opaques  

Muntatge de les parts opaques 

Tall de les fustes per l'entarimat 

 

FAS

E 6 

 

Paviment 

  

Muntatge de l'entarimat de fusta de pi 

 

FAS

E 7 

 

Entorn 

 

Condicionament de l'entorn (bancs, camí…) 

 

 

 

 

En color vermell les tasques realitzades el 2022. 

En color negre tasques previstes per aquest 2023. 

● Horari de treball 

 
 
 

 

L'horari model de treball serà el següent els dies laborables, (els caps de setmana segons les sortides, també és 
deixarà dormir fins les 9h-10h): 

 

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 

 

 

 

 

 

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. 

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

seu compliment. 

 

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

complementàries. 
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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. 

 

Altres activitats: 

 

● Parc Astronòmic de Pujalt 

Se situa en un lloc amb bones condicions per la pràctica de l’observació i és punt de referència per la divulgació 

científica, és tant un observatori meteorològic com astronòmic. De dia s’observa l’atmosfera, les seves variables 

i els seus canvis. De nit, es pot mirar més enllà del nostre planeta per contemplar el firmament, els planetes, les 

estrelles, les constel·lacions, les galàxies... 

 

● Museu i Parc Arqueològic de Guissona 

Permet conèixer el procés de romanització a l’interior de Catalunya, així com l’evolució política, social i econòmica 

de la ciutat romana de Iesso, fundada l’any 100 a.C., que es va mantenir activa i sense discontinuïtat fins al segle 

VI d.C. Es poden conèixer els espais de Iesso a partir de textos, il·lustracions, objectes i restes que l’arqueologia 

ha deixat al descobert: muralla, carrers, cases, termes... L’objectiu és poder reviure les activitats quotidianes que 

els habitants de la ciutat desenvolupaven fa més de 2000 anys. 

 

 Exemples de bioconstrucció 

Es visitaran dues cases restaurades amb criteris de bioconstrucció situades a la ciutat de Cervera com a 

complement a la feina tècnica que permetran fer més entenedora la idea d’una forma de construir alternativa 

que sigui més  respectuosa amb el planeta i els seus habitants. 

 

 Monestir de Sant Ramon Nonat 
Conegut com l’Escorial de la Segarra, va ser fundat per l’ordre de la Mercè al segle XIII. Es composa de tres 

edificis construïts en diferents moments, el convent, l’església barroca i el nou convent. Es visitarà el conjunt i 

es coneixerà la seva història, que forma part de la història de creació del poble. 

 

 Ruta per la Santrunmon 

La Santrunmon és la trail rural de la Segarra que aquest any ha celebrat la seva desena edició. És una cursa 

organitzada per joves del poble que permet descobrir diferents indrets de la Segarra i aprendre sobre les seves 

condicions de comarca de clima extrem. Es farà un tram d’aquesta acompanyat d’una explicació sobre la seva 

vegetació, clima, marges de pedra seca, cabanes de volta, fauna, etc. 

 

 

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. 
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● Organització interna 

El camp de treball constarà d’un primer dia de presentació, coneixença de Sant Ramon 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. 

 

Vessant tècnica: Els responsables de dirigir i coordinar la feina tècnica seran tècnics experts en bioconstrucció 

amb el suport dels educadors responsables del camp de treball i la participació de totes les joves participants. 

Aquesta part és molt important i ens agrada destacar-la ja que com a joves respondran a l’autodeterminació, 

autogestió etc.. el fet d’assumir unes responsabilitats i participar directament de la presa de decisions d’igual a 

igual amb l’educador els fa sortir de la mirada adulta per prendre partit i ser responsable de la decisió i el treball 

a realitzar. 

 

Vessant de lleure: La segona vessant està enfocada a activitats més de lleure, culturals i de coneixença del 

territori. Això ens proporcionarà un aprenentatge continuat dels temes naturals i personals mitjançant el treball 

(matins) i aprenentatge personal mitjançant l’educació en el lleure (tardes i nits). Amb moltes de les activitat es 

treballa la inclusió dins del poble que ens acull i és per això que buscarem totes les sinergies possibles dins de 

la població i/o el territori que ens acull. 

 

● 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. 

 

 

 

 

 

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 

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

Sac de dormir gruixut 

Màrfega o aïllant  

Material d’higiene i cura personal (protector solar i per després del gas, repel·lent mosquits, pasta dents...) 

Calçat adequat (botes de muntanya i sabates esportives) 

Motxilla petita per anar d’excursió 

Llanterna 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

DNI/NIE 

Targeta sanitària 

Una altra assegurança mèdica si se’n disposa 

 

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.  
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● Assegurança 

 

 

 

● Allotjament 
 

Lloc: Santuari de sant Ramon  

Tipus d’allotjament: Sala diàfana 

Espai d’higiene personal: Vestuaris de les piscines municipals situades prop del local social. 

Dormirem en una sala diàfana d’uns 90m2 on es distribuiran els matalassos de cada participant. 

El menjador i la cuina seran la sala polivalent. 

 

● Punt de trobada 

El punt de trobada serà el dia 1 de juliol a les 12:00h davant del Monestir de Sant Ramon Nonat, a Sant 

Ramon, a la Segarra.  

● 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    

Tren + Autobús: Amb Renfe, agafar R12 Renfe Rodalies L'Hospitalet de Llobregat - Lleida fins a 
Cervera. Amb companyia Alsa, agafar Autobús Torà - Sant Ramon - Cervera - Tàrrega fins a Sant 
Ramon. 

 

Bus 

Autobús: Amb companyia Hispano Igualadina, agafar Autobús Igualada – Barcelona pel Bruc a 

Palau Reial fins a Cervera. Amb companyia Alsa, agafar Autobús Torà – Sant Ramon - Cervera - 

Tàrrega fins a Sant Ramon. 

      

Cotxe 

Cotxe: Per l’A2 direcció Barcelona i agafar C-25 fins a la sortida 93. Continuar per N- 141f, N-141a, 

girar esquerra fins a Sant Ramón. 

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

d’accidents que marca la llei. 
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● Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Toni Domingo 686418869 toni@lleurequalia.cat 

● 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. 


