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Estany natura

Del 9 de juliol
al 23 de juliol

Banyoles/Porqueres
(Pla de l’Estany)

Medi ambient
Coordinadora
de lleure del
Pla de l’Estany

Busquem 24 joves del teu perfil:




Que tinguin motivació per conèixer l’entorn natural del país, concretament, i en aquest cas, de
la comarca del Pla de l’Estany.
Que vulguin conèixer la realitat social d’aquesta comarca, ja que per l’equip educatiu també
pren una importància cabdal.

Què hi pots trobar?
Molt de lleure i activitats extraordinàries tot combinades amb la feina tècnica en un paratge natural
únic al nostre país, com és l'estany i el seu entorn. En definitiva, 15 dies de diversió i de moltes
emocions.

Per què triar el camp de treball?





Ens considerem privilegiats per l’entorn natural que ens envolta i tenim ganes de treballar per a
conservar-lo i conèixer-lo una mica millor.
Establirem molt contacte amb diferents punts de la xarxa associativa de la nostra comarca,
enriquint així la nostra experiència.
Amb un molt bon ambient de base, de ben segur que creixerem com a grup i com a persones!

Jove.cat/campsdetreball
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Banyoles/Porqueres
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24

Edat

14 a 17 anys

Entitat gestora: Coordinadora de Lleure del Pla de l'Estany
La Coordinadora de Lleure del Pla de l’Estany va néixer el mes de maig de l’any 2004 i es va concebre
com la primera federació d’entitats de lleure de la nostra comarca. Aquest fet va permetre començar a
coordinar, tal com el seu nom indica, les diferents entitats que treballen dins el mateix àmbit geogràfic
així com l’organització d’activitats amb membres d’altres entitats.
Al Pla de l’Estany hi ha un important teixit d’entitats sense ànim de lucre que treballen per a l’educació
en el temps lliure dels infants i joves, intentant educar als participants, cada entitat amb el seu propi
projecte educatiu i a partir de diferents activitats: esplai, colònies o campaments. Totes elles transmeten
uns valors als seus participants acompanyant-los en el seu creixement com a persona individual i dins
del marc de la societat.
Des de la Coordinadora de lleure del Pla de l’Estany creiem en la importància de la vessant educativa
de les nostres accions. Les entitats que la componen, i també les activitats que organitza en nom propi,
no van dirigides tan sols a distreure els i les participants, sinó que es creu en una educació principalment
enfocada cap al desenvolupament d’aspectes de la persona per tal que pugui arribar a tenir una bona
socialització, potenciar les qualitats de cada participant i crear les condicions per a assumir una
participació ciutadana crítica i compromesa amb la realitat.
Les diferents entitats de la Coordinadora tenen una estructura interna pròpia, gestionen el seu capital i
organitzen de manera íntegra totes les seves activitats. Actualment hi ha quatre entitats de lleure que
formen la Coordinadora: Ei, Gent!, Escambell, Femtram i La Traça. Podeu consultar més informació al
web; http://www.coordinadoradelleure.org

Municipi on es desenvolupa el camp de treball: Banyoles i Porqueres
Banyoles està situada a l’extrem nord oriental dels Països Catalans i és la capital de la comarca del Pla
de l’Estany. Es troba a mig camí entre la Costa Brava i dels Pirineus, formant un triangle de poblacions
i indrets de gran interès històric i paisatgístic.
El terme municipal de Banyoles és petit, amb una superfície de 10,89 km2 i queda envoltat pels
municipis de Porqueres i Fontcoberta.
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Per la seva banda, Porqueres és el segon municipi més poblat de la comarca amb una superfície total
de 33,5 km². En ell s'hi ubica la major part de l'estany i del seu entorn. Al municipi porquerenc
instal·larem el nostre campament.

Descripció del camp de treball:
El camp de treball Estany Natura està adreçat a joves d'entre 14 i 17 anys residents a Catalunya que
estiguin motivats/des per a conèixer la fauna i flora de l'Espai d'Interès Natural del Pla de l'Estany i amb
interès per ajudar en el seguiment de fauna i en realitzar alguna actuació de conservació de la natura,
així com conèixer una comarca i el seu teixit associatiu, passant 15 dies inoblidables amb altres joves
del principat fent tot tipus d'activitats, créixer com a persones i utilitzant l'educació en el lleure com a
element central.
Intentarem veure llúdrigues, ocells aquàtics, aprendre els cants de les diferents aus; farem anellaments
científics, analitzarem l'aigua dels diferents estanyols, ens banyarem a l'estany, cantarem, caminarem,
etc. Aquestes, entre altres, seran unes de les moltes activitats que farem al llarg d'aquests 15 dies.

Es busquen joves...
• Que tinguin motivació per conèixer l’entorn natural del país, concretament, i en aquest cas, de la
comarca del Pla de l’Estany.
• Que vulguin conèixer la realitat social d’aquesta comarca, ja que per l’equip educatiu també pren
una importància cabdal.
Tres motius per participar en aquest camp de treball:
• Ens considerem privilegiats per l’entorn natural que ens envolta i tenim ganes de treballar per a
conservar-lo i conèixer-lo una mica millor.
• Establirem molt contacte amb diferents punts de la xarxa associativa de la nostra comarca,
enriquint així la nostra experiència.
• Amb un molt bon ambient de base, de ben segur que creixerem com a grup i com a persones!
Què esperar-ne?
Molt de lleure i activitats extraordinàries tot combinades amb la feina tècnica en un paratge natural únic
al nostre país, com és l'estany i el seu entorn. En definitiva, 15 dies de diversió i de moltes emocions.
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Descripció de la feina tècnica:

Les activitats de treball estan programades en 10 dies. Les activitats que es realitzaran es faran o amb
o amb el grup complet o dividit, en funció de la tasca a desenvolupar. És així perquè hi ha actuacions i
seguiments de fauna que, per manca de material per a tothom i per evitar espantar precisament a la
fauna, s'han de realitzar en grups petits.
Un primer grup d'activitats està relacionat amb la realització de censos i seguiments de fauna salvatge
a l'espai natural de l'estany de Banyoles. Les activitats matinals consistiran en:














Censos visuals de llúdriga (al capvespre i al matí es farà un cens de llúdriga a tot l'entorn de
l'Estany).
Seguiment de rastres i excrements de llúdriga a l'entorn de l'Estany.
Col·locació de trampes fotogràfiques nocturnes en diferents hàbitats d'interès i posterior
identificació de les espècies i anàlisi de les dades.
Censos de nius d'oreneta cuablanca.
Seguiments diaris amb radioemissor de tortugues d'estany marcades en un projecte de
conservació de l'espècie a l'Estany (activitat en col·laboració amb el Consorci de l'Estany).
Col·locació de trampes i captura de cranc de riu americà.
Cens d'ocells aquàtics a l'Estany. Es pot plantejar com una marató ornitològica per equips
Analitzar la qualitat de l'aigua de les llacunes i estanyols segons els macroinvertebrats que viuen
a l'aigua. Un segon grup d'activitats són tallers nocturns de seguiment de fauna:
Quirorius. Seguiment de ratpenats d'aigua a l'Estany de Banyoles a la nit.
Censos de cants i contactes visuals d'amfibis als aiguamolls de la zona. Un tercer serien tallers de
formació o per al coneixement més específic de la fauna, especialment els ocells:
Taller de cants d'ocells i concursos d’identificació.
Taller d'anellament científic d'ocells.

Finalment hi haurien les actuacions més de conservació o de millora de l'estat de conservació de la
natura o per a afavorir la biodiversitat:





Neteja i revisió de totes les caixes niu col·locades a l'Estany de Banyoles, renumeració i
relocalització.
Matinal d'eliminació de plantes exòtiques a l'entorn de l'Estany.
Adequació i neteja d'un espai degradat o en restauració (arreglar una tanca, netejar pintades,
treure deixalles).

Horari de treball:
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment. Majoritàriament serà de 9h a 14h, tot i que per a poder observar la totalitat de la fauna hi
haurà dies que haurem de fer horaris especials, com començar a treballar a les 7h o fer-ho de tarda o
de nit.

3

Activitats complementàries i de temps de lleure:
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.
Durant les hores en què no treballarem farem activitats molt diverses relacionades amb el món del lleure
educatiu. Dinàmiques de grup, jocs més i menys típics, tallers o sortides per la comarca. Comptarem
també amb l'ajuda d'altres entitats, amb la intenció de conèixer el teixit associatiu i participatiu del Pla
de l'Estany. Per citar alguns exemples, farem un taller de diables de foc, un de percussió, de danses...
També podrem gaudir de l'estany, banyar-nos-hi, fer-hi piragüisme o sortides de nit.

Organització interna:
L'equip de monitores estarà format per 6 membres. Ens distribuirem equitativament les tasques
organitzatives i de posada en escena. Els àpats també seran obra de l'equip de monitors.
Tal com indica la notificació, disposarem d'un responsable però sobre el paper destaquem per la
horitzontalitat a l'hora de prendre decisions. Seguim el model assembleari.
A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques
La participació al camp de treball requereix molta mobilitat perquè ens anirem traslladant constantment
d’un costat a l’altre de l’estany. Dormirem en un campament, amb tendes de campanya, i realitzarem
excursions per la muntanya. Sovint utilitzarem la bicicleta com a mitjà de transport.

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:
• Una muda de recanvi per a cada dia.
• Jersei gruixut i pantalons llargs (recomanable un parell de cada).
• Sac de dormir gruixut.
• Màrfega o aïllant.
• Pijama.
• Material d’higiene i cura personal (protector solar, repel·lent de mosquits, pasta de dents...).
• Calçat adequat per a caminar i treballar (recomanable dos parells: esportives i botes de muntanya,
per exemple). Que no sigui nou!
• Mitjons gruixuts (recomanable dos parells).
• Motxilla excursionista de 50 litres com a mínim (aconsellable entre 60 i 70).
• Cantimplora (no portar ampolla de plàstic!).
• Plat i coberts (a escollir d’alumini, si són de plàstic no passa res).
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• Tovalló de roba.
• Llanterna o frontal (i piles de recanvi).
• Banyador, tovallola i xancletes cordades.
• Paravents i abric gruixut (les dues coses!).
• Gorra o quelcom similar.
• Coixinera i coixí (si en voleu).
• Bicicleta.
• Casc de bicicleta.
• Cadena per lligar la bicicleta.
• Armilla reflectant.
Podeu portar: instruments, material per a escriure, dibuixar o fer cartes, jocs de taula
No us farà falta: masses diners, “tablets”, portàtil, vídeo consoles o similars...
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.

Allotjament:

Ens allotjarem a la zona d'acampada del Consorci de l’Estany de Banyoles; situada a la zona dels
aiguamolls de La Puda a tocar el sud de l'Estany de Banyoles i al costat de les granges de Casa Nostra.
Espai habilitat l'any 2007-2009 per a realitzar campaments de natura de la Fundació Territori i Paisatge
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de Catalunya Caixa. Consta d’una zona per a cuina i magatzem, d’una zona d'acampada, de lavabos i
d’accés a aigua potable.
Adreça: Escola Casa Nostra. La Finca s/n, Km 31 - 17834 Porqueres
Punt de trobada:
Dia: dimarts 09 de juliol de 2019
Hora: 16h
Lloc: Pàrquing de les Estunes

Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Marta Marcé Palmada i Martí Pascual Martínez
Telèfons: 685372586 (Marta) i 677763132 (Martí)
Correus electrònics: estany.natura@gmail.com
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Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.
En cotxe:
• En cotxe des de Tarragona, Barcelona o Girona: cal agafar l’autopista A-7 (de Barcelona a França)
i deixar-la per la sortida núm. 6; llavors, cal prendre l’autovia C-66 que condueix directament a
Banyoles, després de 13 Km. Una altra opció és prendre la N-II que comunica i enllaça amb l’autovia
C-66 en el desviament que hi ha al terme de Sant Julià de Ramis.
• En cotxe des de Lleida: es pot prendre l’Eix Transversal (C-25) en direcció a Girona. Llavors cal
prendre l’autopista A-7 (de Barcelona a França) i deixar-la en la sortida núm. 6. Tot seguit cal
enllaçar amb l’autovia C-66 que condueix directament a Banyoles, després de 13 Km. En la sortida
de l’Eix Transversal (C-25), també es pot prendre la N-II fins al desviament que hi ha al terme de
Sant Julià de Ramis que comunica amb la C-66 en direcció a Banyoles. Una altra opció és prendre
l’autopista A-2 en direcció a Barcelona i llavors enllaçar amb l’A-7 en direcció a Girona. Tot seguit,
agafar la sortida núm. 6 i prendre l’autovia C-66 que condueix directament a Banyoles, després de
13 Km.
• En cotxe des de França o Figueres: deixant l’autopista A-7 (de França a Barcelona) per la sortida
núm. 6, cal prendre l’autovia C-66 que condueix directament a Banyoles, després de 13 Km. Una
altra opció és prendre la N-II que comunica i enllaçar amb l’autovia C-66 en el desviament que hi ha
al terme de Sant Julià de Ramis
• En cotxe des d’Olot: cal agafar la C-66 que porta directament a Banyoles, passant per Besalú i
Serinyà
En tren
Tren RENFE Pl. Espanya, s/n, 17007 Girona
Tel. 972 20 27 83. http://www.renfe.es
(després s’ha d’agafar el bus fins a Banyoles)
En autobús
Autobusos TEISA (des de Barcelona, Girona i Olot):
C/ Álvarez de Castro, 8 17820 Banyoles Tel.: 972
57 00 53 http://www.teisa-bus.com/
Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Marta Marcé Palmada, Laia Sala Soler
Telèfons: 685372586 (Marta), Laia (650552847)
Correus electrònics: estany.natura@gmail.com

7

