
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Busquem joves del teu perfil 

Si t’agrada l’arqueologia, la història i gaudir en un 

entorn rural, aquest és el teu camp! Busquem joves 

motivades amb la reconstrucció d’espais de memòria 

històrica, amb l’arqueologia, apassionades de la 

història i de la construcció. 

 

Què hi pots trobar? 

Arqueologia romana, entorn natural i història. La 

tasca tècnica del camp serà arqueològica: 

desforestar i delimitar l’antiga via romana que uneix 

Balaguer i Àger, remarcar els seus llambordins i 

reconstruir els murs de pedra seca que el componen. 

Alhora, també és un camp de descoberta de l’àmbit 

social i del territori rural.  

Per què triar aquest camp? 

Per endinsar-se en un espai rural i descobrir el gran 

llegat històric d’Àger. Per promoure la memòria 

històrica del nostre país i per generar un impacte 

comunitari en un entorn rural. Per descobrir la 

Noguera i la zona del Montsec d’Ares. 

 

3020 

Arqueocamp Àger 

Àger (La Noguera) 

Cooperativa Lleure Quàlia  

 Dates 
De l’1 al 15 de Juliol 

Tipologia 
Arqueologia 
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 Descripció del camp de treball 

 

El camp de treball “Arqueocamp Àger” és un camp de treball que sorgeix gràcies a l’antic camí de Balaguer, camí 

que data dels segles II – III dC. En l’anterior edició i l’acollida al mateix municipi, el camp de treball va acollir a joves 

amb l’objectiu de realitzar tasques de manteniment de la Via Romana d’Àger. La Via Romana d’Àger: També 

coneguda com ‘l’antic camí de Balaguer’. D’aquest camí, encara en resta un tram d’uns 2 kilòmetres i mig ben 

conservat des del Port d’Àger fins a Pont d’en Rossell, just arribant al poble d’Àger. En aquesta Via Romana també 

es poden apreciar enllosats, cavallons de pedres més aixecats per poder desaiguar l’aigua cap als costats, i també 

unes lloses planes dins de la via que indicaven als carros per on transitar. Aquesta antiga via permetia transportar 

mercaderies des de Lleida i era una via secundària que conduïa fins als Pirineus, el seu ús encara és vigent sobretot 

pel pas de la ramaderia i dels excursionistes. Així van bastir una via secundària de la Via Augusta que des de la 

ciutat romana d’Ilerda, arribava a Àger, des d’on seguiria fins a arribar a la ciutat romana d’Aeso, l’actual Isona a la 

Conca de Tremp, per després continuar fins la Cerdanya. Hi ha diverses hipòtesis sobre el seu recorregut en alguns 

punts i diferents idees sobre ramificacions de la mateixa via en tot el trajecte. Se sap que la calçada romana d’Àger 

fou utilitzada a l’època medieval i fins als inicis del segle XX quan es construeix la carretera que segueix el traçat de 

l’actual C12. Actualment es pot recórrer un tram de 2km de calçada que conserva l’enllosat i l’amplada original. En 

general els trams conservats, tenen una amplada de 2 a 3 metres i l’empedrat s’organitza en 3 filades de lloses 

d’una major proporció, que s’ubiquen al centre i a les vores del vial, entre les quals es disposen la resta de carreus. 

Els cavallons de pedres perpendiculars, sobre la calçada, que servien per desguassar l’aigua cap els costats, evitant 

que baixés acanalada per la via, encara es conserven. El programa: Que presentem per aquest camp de treball, és 

el de posar en valor el patrimoni cultural de la població d’Àger i realitzar tasques de manteniment i desforestació 

d’aquesta via que és del segle II. Tot això ho farem amb la col·laboració de la Fundació Arnau Mir de Tost i 

l’Ajuntament d’Àger. 

 

Codi: 3020 

 
 Municipi: Àger 

 

 Data d’inici: 01/07/2023  

 

 Places: 24 

 

 Nom del camp: Arqueocamp Àger 

 

 Tipologia: Arqueologia  

 

 Data de finalització: 15/07/2023 

 

 Edat: 14 – 17 
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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. 
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 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 

El terme municipal d’Àger, d’una extensió de 160,57 km2, comprèn la major part de la vall d’Àger i, ultrapassant 

els relleus muntanyosos que la limiten pel S, la capçalera del riu de Farfanya. Així, el municipi és delimitat a 

tramuntana pel Montsec d’Ares, per la carena del qual passa el límit amb els municipis de Sant Esteve de la 

Sarga i la Guàrdia de Noguera, del Pallars Jussà. A ponent, la divisòria passa per la Noguera Ribagorçana des 

de l’estret de Mont-rebei o portell de Montsec o de Claramunt fins al congost de Blancafort, on hi ha el pantà de 

Canelles; en aquest sector, confronta amb el municipi de Viacamp (Ribagorça). Cal remarcar la importància que 

ha tingut el camí d’Àger vers el Pallars i els alts Pirineus fins a temps recents. Aquesta importància es reflecteix, 

a l’edat mitjana, amb la instal·lació de diversos hostals i hospitals. L’estructura econòmica del terme és 

bàsicament agrària i ramadera. No obstant, les especials condicions de la serra del Montsec per a la pràctica 

del parapent i l’ala delta han fet d’Àger un centre turístic per als practicants d’aquests esports i al 

desenvolupament del turisme en detriment del sector agrari. La vida cultural de la vila és dinamitzada per diverses 

entitats, com és el Centre daEstudis de la Vall d’Àger, que estan agrupades dins la Fundació Arnau Mir de Tost 

(1999). Quan a actes esportius cal mencionar el Campionat d’Espanya d’ala delta i parapent, que es va celebrar 

a Àger per primer cop el 1981 i s’hi continuà fent anualment. El 1984 s’hi organitzà la Copa del Món de Vol Lliure. 

L'any 2008 fou inaugurat a Àger el Centre d’Observació de l’Univers (COU), una de les dues instal·lacions que 

formen el Parc Astronòmic Montsec. 

 

 Descripció de la feina tècnica 

La feina tècnica a realitzar aquest any donarà continuïtat a la feina feta en un dels anteriors camps de treball. Vam 

donar a conèixer i vam restaurar l’antiga via romana que passa per Àger i que era punt d’unió entre Lleida i Pirineu. 

Aquesta antiga via romana del segle II es trobava en fase de deteriorament a causa de la poca afluència de pas que hi 

havia. Aquesta via era utilitzada com antic camí entre el cap de la Creu i el pont del Rosell, i molts vilatans d’Àger 

l’utilitzaven abans de la construcció de l’actual carretera. 

 

Com comentàvem, seguirem amb aquesta feina realitzada per les joves, per tant, aquest any ens hem marcat l’objectiu 

d’unir dos punts de la via i ampliar el tram destapat, ja que creiem que la seva amplada no ha sigut suficient i veiem 

necessari donar-li el marge oportú. 

 

En resum la feina tècnica consisteix en: 

 

- Netejar el camí: Ens equiparem amb eines com aixades, tisores de podar, pales i ens posarem mans a l’obra 

per desforestar i deixar la zona neta d’arbustos, males herbes, plantes llenyoses i en definitiva, qualsevol cosa 

que ens impedeixi l’accés i la bona viabilitat de la via romana. 

 

- Iniciar un estudi i anàlisi de la situació, i en funció de l’escenari planificar treballs 

d’excavacions arqueològiques: Les i els joves participants en el camp de treball tindran el plaer 

de compartir espai i rebre l’ajuda i la col·laboració d’una arqueòloga, és per això que, quan ella ho 

cregui convenient, el jovent haurà d’aplicar tècniques en arqueologia. 

 

- Acotar el perímetre i neteja inicial per trams i recuperar el camí: Aquest és un dels objectius 

principals del camp. Amb l’ajuda de l’arqueòloga i amb la participació del jovent farem la unió entre 

els dos punts marcats de la via romana amb pedra seca. 

 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0282211.xml
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- Habilitar una zona de repòs: A l’inici del camí romà pel sud, passa el riu fred, per creuar-lo hi ha el pont d’en 

Rossell, és una zona ampla amb arbres grans i ombra, també existeix un safareig antic, que s’ha recuperat 

aquest últim any. En aquesta zona, es vol habilitar un espai de repòs, que consistirà en la col·locació d’alguna 

mena de banc utilitzant materials reciclats o naturals de l’entorn, també es pot enjardinar la zona i plantar algun 

arbre si es veu la necessitat.  La zona és una parada ideal per gaudir de l’entorn i agafar forces per iniciar el 

camí romà. 

 

- Caminada popular l’últim dia per fer ressò de l’impacte produït: Per tal de fer ressò de l’impacte produït i 

per tal de donar la importància que es mereix la feina tècnica feta pels i les joves, organitzarem una caminada 

a la mateixa via romana popular oberta a tot el públic. 

 

- Presentar el projecte als veïns i veïnes del municipi: Muntar, el primer dia, un acte de presentació del 

projecte i dels joves al poble.  

 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 

 

 

 

 

Àger ofereix moltes oportunitats d’escapades i d’activitats en el medi natural, és per aquest motiu que 

aprofitarem al màxim els 15 dies per gaudir de la natura i l’aventura! 

 

- Accés a la piscina municipal gratuït per tots els dies 

- Caiac d’aigües tranquil·les a l’embassament de Canyelles 

- Visita al Parc Astronòmic del Montsec 

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

complementàries. 

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

seu compliment. 
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- Visita pastor d’ovelles i el seu projecte de ramaderia ecològica – Masia Tomaso 

- Visita col·legiata de Sant Pere d’Àger 

- Visita amb el Geoparc: algun aflorament o petjades de dinosaures 

- Observació de rapinyaires a “lo Canyet del Montsec” 

- Mini curs de parapent sense vol lliure, només pràctiques al terra 

- Activitat amb els padrins de la residència – Rostida i passeig pel poble 

- Activitat de joc de pistes amb la canalla del poble. 

- Sortida de natura al congost de Montrebei 

 

Durant aquests 15 dies també participarem de la vida social i cultural del municipi i ajudarem a l’ajuntament 

a l’organització d’esdeveniments i actes programats durant aquella quinzena. Entre les diferents propostes 

de col·laboració hi ha el cinema a la fresca que s’organitza per tot el poble i col·laboraríem amb logística i 

amb preparar un petit refrigeri (entrepans) i també col·laborarem en l’organització de la segona trobada 

d’acordionistes del Montsec. Així doncs, a part de proposar diferents activitats de lleure als/les joves també 

des del camp de treball donarem un cop de mà al municipi i ens integrarem de forma participativa en el seu 

dia a dia. A continuació altres tallers que realitzarem durant el camp de treball i que són l’ADN del projecte 

de la cooperativa de lleure Quàlia, són els que detallem tot seguit:  

⇒ 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 

El camp de treball constarà d’un primer dia de presentació, coneixença d’Àger 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 

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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partir de diferents grups de serveis. Aquests grups seran  rotatius i se n’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,  

● Organització del treball tècnic  

● Desenvolupament de les vetllades o els jocs de nit. 

Vessant tècnica:  Els responsables de dirigir i coordinar la feina tècnica seran els educadors responsables del 

camp de treball amb 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 

 

 

 

 

 

El camp de treball no és accessible a nivell de mobilitat per totes aquelles persones que tinguin una discapacitat 

física, degut al nivell d’exigència i irregularitat del terreny on estarem. El camp de treball està obert a la diversitat i 

per tant donem la benvinguda a qualsevol altra discapacitat psíquica, sempre i quan el condicionant físic i de salut 

no sigui un impediment. 

 

Pel que fa a necessitats específiques de mobilitat caldrà tenir en compte: 

● L’allotjament NO és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Espai poc adaptat per la mobilitat 

reduïda ja que no disposa d’arquitectura suficient per l’autonomia d’aquests participants.  

● Les activitats del camp NO són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. El camp de treball mereix 

un desplaçament caminant per camins de pedres i enllosats, la qual cosa dificulta la mobilitat d’aquests 

participants. 

 

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 

● Matalàs inflable 

● 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. 

 

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 
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 Assegurança 

 

 

 

 Allotjament 

Lloc: Sala diàfana al local social del municipi 

Tipus d’allotjament: Espai municipal polivalent 

Espai d’higiene personal: Dutxes de les piscines i wc de la sala del local social 

Es dormirà en un espai sense lliteres, per tant, cal portar matalàs inflable o màrfega i sac de dormir. 

Dins del mateix espai on es dorm, hi ha espai de cuina i menjador habilitat 

 

 Punt de trobada 

Ens trobarem el proper dissabte 1 de Juliol a les 12:00 a la Plaça Major de la vila d’Àger  

Enllaç: https://goo.gl/maps/QgycgUWV8ju3Vucq9 

 

 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    

Des de Lleida: Fins a Àger amb la RL2 FGC Lleida - La Pobla. 

Des de Barcelona: Renfe AVE-AVANT fins a Lleida Pirineus. De Lleida amb a RL2 FGC Lleida - 

La Pobla fins a Àger 

 
Bus 

Companyia ALSA, fins a Àger.  

 
Cotxe 

https://goo.gl/maps/QgycgUWV8ju3Vucq9 

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

d’accidents que marca la llei. 

https://goo.gl/maps/QgycgUWV8ju3Vucq9
https://goo.gl/maps/QgycgUWV8ju3Vucq9
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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. 


