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Busquem joves del teu perfil 

Busquem joves d’entre 14 i 17 anys. Actius, 
compromesos, amb esperit crític, interessats en la 
defensa del medi ambient i implicats en la millora del 
seu entorn social, natural i patrimonial.  

Què hi pots trobar? 

Els camps de treball són espais de convivència i 
creixement personal, al llarg de 15 dies els i les 
joves descobreixen i es descobreixen. L’inici i final 
del camp marquen un canvi en la persona. Des de 
l’inici fins al final els joves es responsabilitzen no 
només de la tasca tècnica concreta de cada camp 
sinó que aprenen a participar i a viure 
col·lectivament.  

Per què triar aquest camp? 

Un camp de treball és una acció comunitària, que es 

pot anomenar perfectament d'aprenentatge i servei. 

Un viatge per la convivència amb altres persones, 

un viatge de coneixement d’una temàtica concreta. 

Una experiència de voluntariat, on els voluntaris i 

voluntàries es responsabilitzen de realitzar una feina 

de suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural, 

educatiu,... a canvi d’una gran experiència. Es 

coneixerà l’entorn natural de Les Garrigues, 

col·laborant amb les joves del camp i les veïnes del 

poble. 

Dates 
De l’1 al 15 de juliol 

Tipologia 
Patrimoni 
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 Descripció del camp de treball 

El camp de treball presentat consta de l’adequació i desbrossament dels camins de la ruta de les fonts i del 

marge del Bessó. Aquesta ruta està ruta està inclosa dins de l’Espai Natural Protegir “Vall de Vinaixa”.  

En canvi el marge del Bessó es una obra de 128 metres de llarg i 4 d’alt fet per a tres germans, a mà, pedra a 

pedra, durant sis anys.  

Podem dir que aquesta zona té una riquesa cultural i paisatgística que ens endinsa a descobrir el passat del 

nostre municipi donant a conèixer les cabanes de volta, un forn de calç per transformar la matèria primera, la 

pedra en un mineral. També hi trobem construccions utilitzades durant la construcció de la via ferroviària i 

restes d’assentaments de les milícies amagades en boscos durant la guerra civil. Durant el recorregut també hi 

trobem aljubs, cisternes, marges …  

Durant la ruta ens trobarem diverses peces naturals i de pedra que ens aniran guiant per la ruta de les fonts. A 

continuació passem a detallar amb imatges que ens anirem trobant.  

- Aljub. Un aljub és una cisterna ampla i de poca profunditat tallat a la roca. Per dintre està revestit de pedra i 

una coberta de volta. Antigament servia per arreplegar l’aigua de la pluja.  

- Cabana de volta. Construccions de sexà que formen l’arquitectura popular a partir de la segona meitat del 

segle XIX en el moment d’expansió del comerç de l’oli d’oliva. Les seves principals funcions eren les de 

protecció dels animals i utilitzades per pagesos per resguardar-se de les inclemències del temps quan eren 

al tros.  

- Font Piquetes del Gallart. Situada dins del bosc i correspon a dues fonts. Aquestes es proveeixen d’aigua 

subsuperficial provinent de la muntanya. Punt on alguns animals salvatges van a veure aigua.  

- Font del roure. Aquesta font repa el nom del roure per la quantitat de roures de fulla petita, que creixen als 

boscos ombrívols de la zona.  

 

-  Font del quadrat i balma. Aquesta font pren el nom de la casa pairal a la qual pertanyia. Aquesta es troba 

escabada sota la paret de la roca, situada en una Balma. La font era un lloc de refresc per als animals i els 

pagesos de la zona.  

-  Font de les Sivines. Les savines o savina és un arbust mediterrani que pot arribar a assolir els 12 metres 

d’alçada. Les seves fulles són perennes. És una planta molt resistent al fred i la calor. Es troba des de nivell 

del mar fins a 2400 metres d’altitud.  
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-  Font del Macot. Aquesta va ser construïda per un veí de Vinaixa l’any 1924. Es proveeix d’aigua 

subsuperficial, provinent de la muntanya. Aquesta rajava durant tot l’any. Es construïda de pedra seca.  

-  Marge del bessó. És una construcció monumental de pedra seca. Es va construir per a crear una àmplia 

parcel·la plana. La pedra provenia del mateix terreny, després de desermar, però també de l’entorn més 

proper, on abundava i es podia extreure en la quantitat i la qualitat requerides. Les pedres foren 

transportades per mules. El marge es va començar a construir el 1921 i no es va acabar fins el 1927. El fet 

de tardar tants anys s’explica per diversos factors, com ara les gelades amb poca producció, i guanys 

minsos, però principalment per les dimensions de l’obra. A tot això hi afegim que, durant l’hivern, no es 

podia treballar la pedra, ja que es glaçava i no es podia tallar bé. El marge té una longitud de 128 metres, 

una alçada de 4 metres i una superfície de 400 m2. Pesa més de 400 tones. És de tipus escalonat; cada 

filada està delimitada i recula uns quants centímetres respecte de l’anterior. Aquest mètode obligava que 

tots els carreus tinguessin un gruix i una forma similars.  

Un dels problemes més significatius de la ruta és el sotabosc, ple de restes vegetals seques que poden 

esdevenir un allau de focs.  

Durant la ruta també hi trobem senderons i restes de rierols que havia estat els encarregats de dirigir torrents 

d’aigua fins a arribar a les cabanes de volta.  

La ruta compta també amb un gran valor vegetal salvant marges i entre arbres caiguts fins a arribar a un forn 

de calç. Aquest forn produïa entre 100 i 150 tones de calç que, un cop cuita, es tapava amb canyís i branques 

per evitar que es mullés.  

Les mostres de la història de la Vall de Vinaixa estan lligades a la construcció ferroviària. L’arriba del tren va 

portar el fet de mantenir la població arrelada a unes terres dedicades al cultiu de secà. Aquestes van permetre 

que treballadors de les vies s’assentessin a aquest municipi.  

OBJECTIUS  

L’objectiu principal del camp de treball és conèixer i recuperar la xarxa de camins que enllaça la ruta de les 

fonts del municipi. El projecte passa per desbrossar els arbustos i la massa vegetal i fer visibles els murs de 

pedra seca.  

Es realitzarà un recorregut on explicarem als i les joves els camins que volem recuperar; tallar herba, arbustos, 

treure pedres del camí, desbrossar les parts dels murs de pedra seca, millorar la senyalització si cal amb 

pintura o fent cartelleria nova.  

Volem aconseguir que la ruta de les fonts torni a ser un element de dinamització cultural i econòmic pel 

municipi.  

La implementació d’aquests projectes que poden dur riquesa al municipi, han d’ajudar a revertir l’actual 

despoblament que pateix Vinaixa i la seva comarca.  

D’aquest objectiu general es despleguen diferents objectius específics com són:  

- Dotar de continuïtat la tasca realitzada en aquest camp de treball.  

- Conèixer els canvis i l’impacte que produeix el despoblament en municipis rurals.  

- Recuperar els camins i la ruta de les fonts.  

- Fomentar el contacte amb la natura.  

- Crear un espai inclusiu i segur on el respecte prevalgui en tots els sentits.  

- Crear un ambient cooperatiu.  

- Conèixer l’entorn mitjançant activitats de descoberta del municipi i la comarca.  

- Crear un espai d’intercanvi entre els joves del camp de treball i els joves del propi municipi.  

 

 Entitat gestora 

La Fundació Escolta Josep Carol, creada per Escoltes Catalans, té com a missió promoure l’educació d’infants i 

joves en la ciutadania responsable i en els valors propis de l’escoltisme laic català, a través del suport a la 

tasca educativa i associativa d’Escoltes Catalans, de la generació de reflexió i pensament i de prestació de 

serveis en l’entorn educatiu.  
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Per tant, des de la Fundació, es treballa per promoure els valors de la democràcia, laïcitat, catalanitat, 

coeducació, compromís, esperit crític, honestedat, solidaritat, participació i estima per la natura. 

 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 

Vinaixa 

 Descripció de la feina tècnica 

La feina tècnica que es realitzarà durant el camp de treball consistirà en:  

1. Explicació històrica del recorregut i de la història del municipi on situarem als participants del camp de treball 

en el municipi. Mostrarem als i les joves el que es vol recuperar, la seva història, la seva utilització …  

Es realitzar un primer recorregut per mostrar la ruta que es vol recuperar i explicarem perquè servia i que 

significa per al municipi de Vinaixa aquest indret natural. Aquesta part estarà dirigida per l’Associació ….. que 

seran els encarregats d’explicar als i les joves la història de la ruta de les fonts abans d’iniciar el camp de 

treball.  

2. Recuperació patrimoni històric  

La zona de Vinaixa presenta una barreja agrícola i forestal molt interessant que potencia la diversitat d’espècies 

d’elevat valor natural, com l’àguila cuabarrada que es barreja amb una vegetació formada de pi blanc, matollars 

de garric o coscolls, combinats amb àrees agrícoles d’olivera, ametller, vinya i cereal.  

Al terreny hi destaquen el gran nombre de cabanes de volta, aljubs, marges de pedra, forns de calç i fonts de 

gran interès escampades per tot el territori.  

És important mantenir l’indret en condicions per això es durà a terme el desbrossament de la ruta de les fonts; 

tallar l’herba, arbustos, branques i pedres que impedeixen el pas dels vianants. Aquesta ruta és molt important 

per al municipi perquè a part d’estar inclosa dins de l’Espai Natural Protegir “Vall de Vinaixa” ha d’esdevenir un 

espai d’interès turístic.  

A part, també es netejarà els frontals dels marges de pedra seca perquè siguin més visibles. La comarca de les 

Garrigues presenta un gran nombre de construccions de pedra seva entre aquests, els marges de pedra seca. 

L’objectiu del marge és retenir el sòl fèrtil i frenar els processos erosius que causa l’escolament de l’aigua 

durant els aiguats.  

3.Reconstruir les valises i els senyals que indiquen la ruta.  

Implementació o millora de la senyalització amb codis QR.  

 Horari de treball 

 
 
 

 

07,00 - 07,30 Bon dia  

07,30 - 08,00 Petit Esmorzar  

08,00 - 10,00 Activitats tècniques del projecte  

10,00 - 10,30 Esmorzar  

10,30 - 12,30 Activitats tècniques del projecte  

12,30 - 13,30 Fem el dinar /Descans  

13,30 - 14,30 Dinar  

14,30 - 16,00 Recollir / Descans  

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

seu compliment. 
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16,00 - 19,00 Activitat de tarda  

19,00 - 20,00 Fem el sopar/ Descans  

20,00 – 20,30 Sopar  

20,30 - 21,00 Recollir / Descans  

21,00 - 22,00 Activitat de nit 

 

 Activitats complementàries i de temps de lleure 

 

 

 

 

Les activitats són el mitjà de què ens servim per aconseguir uns objectius prèviament decidits en una 

programació. A vegades, però, fem activitats per assolir objectius no previstos a la programació però que es 

poden considerar necessaris en un moment concret. Un joc, per exemple, ens pot servir per eliminar la tensió 

que es pot produir en un grup per alguna raó, etc. Altres vegades també realitzem activitats de manera 

espontània en l’anomenat “temps lliure”. Sigui com sigui, les activitats sempre van lligades a uns objectius, 

encara que aquests siguin “passar-s’ho bé”.  

En qualsevol cas, totes les activitats dissenyades compten amb una fitxa didàctica on s’hi recull: els objectius 

que treballa, el desenvolupament de l’activitat, el rol de monitor/a, el material necessari i alguns indicadors o 

pistes per a l’avaluació.  

Al ser un camp per a joves menors d‘edat i donat a la nostra metodologia de treball les activitats que es 

descriuen a continuació són de caire obligatori a realitzar tot i que són adaptables a les necessitats i 

motivacions dels participants.  

DESCOBERTA DE L’ENTORN i CONTEXTUALITZACIÓ DEL CAMP  

És una activitat important dins l’educació en el lleure; les descobertes de natura, les descobertes socials (barri, 

poble...) i les sortides i excursions en general són un mitjà per conèixer i comprendre un medi. Sovint el grup va 

a un lloc que no coneix. Creiem que el primer pas i el més adient és que el conegui. A més, es pot divertir molt 

fent-ho.  

Les activitats programes en cap de setmana seran: 

- Ruta etnològica per la Vall de Vinaixa i observació del cel nocturn.  

- Visita a les instal·lacions del Club Slot i organització d’un torneig entre els joves del camp de treball i el grup 

de joves de Vinaixa.  

- Taller de percussió a càrrec de l’associació de gegants i grallers “Els Batunyecos”  

Activitats relacionades amb valors que promou Escoltes Catalans i la FEJC:  

 Respecte mutu i a la pròpia persona  

 Solidaritat i participació  

 Cine fòrums sobre la temàtica de les desigualtats socials  

 El sexting i l'ús de les xarxes socials.  

 Baròmetre dels valors  

ASSEMBLEA  

L’assemblea és una activitat que es porta a la pràctica en diversos àmbits. Les assemblees ens serveixen per 

valorar, acordar, elaborar projectes conjunts o senzillament intercanviar opinions i/o coneixements sobre un 

tema (debats i xerrades).  

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

complementàries. 
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Per dur a terme l’assemblea diària, es demana als participants que s’impliquin en aquesta per tal que funcioni 

de la millor manera ja que a més a més de ser un espai de traspàs d’informació i coneixement de les vivències 

de cada participant, serveix com a àgora a l’hora de prendre decisions conjuntes (les que s’indiquin en funció 

de la programació i/o tipus d’activitat), de la mateixa manera que serveix com a espai de decisió dels horaris i 

establiment de normes conjuntes.  

ACTIVITATS DE LLEURE  

Activitats que realitzarem durant el camp, on els participants aprendran diferents jocs, tallers, etc., amb 

l’objectiu de potenciar la cohesió del grup, motivar-los. Cada nit es treballarà un dels valors de l’escoltisme 

mitjançant dinàmiques diverses.  

- Piscina  

- Vetlla salvatge  

- Jocs moguts  

- Nit de Festa  

EL TEMPS LLIURE  

Entenem aquesta estona com a temps controlat però no dirigit per l’equip educatiu. Creiem que aquesta estona 

és molt important ja que els joves potencien la seva creativitat i dóna peu a veure l’evolució del grup i el grau de 

cohesió a que poden arribar. Normalment s’afegeix material vari: pilotes, cartolines,....  

Durant aquesta estona no realitzarem cap activitat dirigida que requereixi de la seva atenció i serà quan 

s’aprofitarà per potenciar la relació jove/equip educatiu a nivell afectiu. D’aquesta manera disposarem d’un 

espai on els joves se sentin propers al referent adult fora de l’entorn familiar. 

 

 

 

 

 Organització interna 

La Fundació Escolta Josep Carol, serà l'entitat que emmarca el projecte i en garanteix la seva viabilitat. Amb 

aquest agent es manté un traspàs d’informació diari que permet que la tècnica responsable del projecte estigui 

informada de l’evolució del camp de treball, i per tant, pugui facilitar la resolució d’alguns entrebancs que 

puguin sorgir. 

L’equip responsable del projecte està format per quatre membres, dos monitors/es , un director/a del projecte i 

el Coordinador de camps de treball de la FEJC. 

 A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques 

 

L’allotjament No es accessible per a persones amb mobilitat reduïda.  

Les activitats del camp NO són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda  

L’allotjament és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.  

Les activitats del camp no són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda  

 

 

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. 

 

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 

 - Motxilla  

 - Sac  

 - Màrfega  

 - Lot amb piles  

 - 1 got/tassa  

 - 1 cullera/ganivet/forquilla  

 - 1 carmanyola  

 - 1 drap de cuina / tovalló de roba  

 - 1 tovallola de bany  

 - Necesser amb estris d’higiene personal: Pasta de dents / raspall de dents / pinta /sabó pel cos (tamany petit) 

/compreses, desodorant  

 - 1 pastilla de sabó per rentar roba biodegradable  

 - Capelina  

 - Cangur o anorac gruixut  

 - Botes de muntanya (important per la tasca tècnica)  

 - Pantalons llargs de cotó/texans per realitzar la tasca tècnica  

 - Camisa llarga per realitzar la tasca tècnica  

 - Ulleres de protecció  

 - Guants per desbrossar  

 - 1 bambes  

 - Bossa de tela per la roba bruta  

 - 10 pinces per estendre la roba  

 - Cantimplora  

 - Gorra o barret de palla (important per la tasca tècnica)  

 - Crema de protecció solar  

 - Berenar (del primer dia)  

 - Sopar (del primer dia)  

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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 - Xancletes de bany  

 - Banyador  

 

 Documentació necessària  

 
 
 
 

 

 

 Ús de dispositius mòbils 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Assegurança 

 

 

 

 Allotjament 

Lloc: CEIP Sant Bonifaci.  

Tipus d’allotjament : instal·lacions escolars.  

Titularitat de l’allotjament: Ajuntament de Vinaixa  

Detall de l’espai per dormir: Aules del CEIP Sant Bonifaci.  

Detall de l’espai cuina: S’utilitzarà la mateixa cuina de l’escola que compta amb el material necessari. Compta 
també d’aigua corrent. Hi ha una zona de neveres i estris per poder cuinar.  

Detall de l’espai menjador: S’utilitzarà el mateix menjador de l’escola que compta amb taules i cadires per dur a 
terme l’activitat.  

Detall de l’espai d’higiene personal: Hi haurà dos espais disponibles. Un a la mateixa escola on els joves dormiran i 
un altre a les piscines municipals. 

 Punt de trobada 

El punt de trobada serà el dia 1 de juliol a les 16h davant de l’ajuntament de Vinaixa 

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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https://goo.gl/maps/6ty4gq3ub1Z7YGSP7 

 Contactes i emergència previs al camp de treball  

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

 

                    Laura Barriendos 

 

663377190 

 

estiujove@josepcarol.cat 

   

 

 Com arribar-hi 

 

        El transport és a càrrec de la persona participant 

 

 

Tren    

-Des de Tarragona: A l'estació de tren de Vinaixa hi fan parada els trens que circulen entre 
Lleida i Barcelona de les línies R13 (per Valls) i R14 (per Reus/Tarragona).  

Ubicació: Ctra. de l'Albi, 34.  

 

 

Bus 

La parada de bus és de la línia Lleida-Tarragona.  

Ubicació: Ctra. de Lleida, 30 (dir. Lleida) i 31 (dir. Tarragona). Davant el Bar Sol. 

També es pot sol·licitar el Transport a demanda (TAD). Servei de dilluns a divendres 

 

Cotxe 

Des de Lleida: Via N240.  

Des de Barcelona Via AP-7 i AP-2 

Des de Girona Via AP-7 

Des de Tarragona Autovia Tarragona-Lleida/A-27 i N-240 

 

 Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

 

                    Laura Barriendos 

 

663377190 

 

estiujove@josepcarol.cat 

   

 

 

 

 Compromisos de la persona participant  
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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. 


