3024
Descobrim i
recuperem el riu
Sió a Agramunt

Del 30 de juny
al 14 de juliol

Medi ambient
Associació Alba

Agramunt
(l’Urgell)

Busquem 15 joves del teu perfil:




Amb inquietuds i ganes de cooperar en un projecte de rehabilitació d’un espai.
Motivats, amb molta energia, esperit crític i ganes de participar de debats i xerrades.
Amb actitud proactiva i escolta activa.



Implicats en el projecte i amb ganes de fer equip i nous companys.

Què hi pots trobar?
Durant els 15 dies del camp de treball la principal feina tècnica que es realitzarà serà la de millorar
la llera del Riu Sió al seu pas per Agramunt. En un entorn i ambient agradables, alegria, bon humor i
l’oportunitat de treballar per deixar una petjada en un espai que ens pertany a tots

Per què triar el camp de treball?





Tindràs l’oportunitat de descobrir un poble ple d’història, patrimoni i tradició de la plana de
Lleida.
Coneixeràs l’experiència de treballar en equip amb altres joves per fer possible els projectes
que compartireu en un entorn tranquil, auster i senzill.
Serà una experiència inoblidable que recordaràs per sempre!

Jove.cat/campsdetreball

Codi

3024

Nom del
camp

Descobrim i recuperem el riu Sió a
Agramunt.

Municipi

Agramunt

Tipologia

Medi Ambient i Patrimoni

Data
d’inici

30 de Juny

Data de
finalització

14 de Juliol

Places

15

Edat

De 14 a 17 anys.

Entitat gestora:
L'Associació Alba és una entitat d'iniciativa social. Té com a objectiu oferir una atenció
integral a totes aquelles persones amb qualsevol tipus de discapacitat, col·lectius de joves i
infants, gent gran així com altres col·lectius en risc d'exclusió, partint de les seves
necessitats i els seus interessos i els de les seves famílies, amb la finalitat d'aconseguir el
seu màxim desenvolupament humà i la seva màxima inclusió dins la societat, tal com es
recull en els seus estatuts. Com a entitat d'iniciativa social està reconeguda pel Ministeri
d’Interior com a Associació d’Utilitat Pública amb data 12 de maig de 1999.

MISSIÓ
La raó de ser de l'Associació Alba és acompanyar a les persones en la realització dels seus
desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis de qualitat i promovent un territori inclusiu i
compromès.
VISIÓ
-

Serem una organització que treballarà pel benestar de les persones, les seves
famílies, els professionals i els amics, fomentant l'autogestió i la defensa dels drets i
participació.

-

Donarem resposta a les necessitats de futur de les persones especialment pel que fa
als problemes de salut mental i trastorns de conducta, pluridiscapacitat i envelliment.

-

Promourem la prestació de serveis oberts a tothom en els àmbits de l'educació i
lleure, formació, inserció i treball, habitatge i salut.

-

Apostarem per ser una empresa de l'economia social més sostenible, enfortint la
nostra activitat empresarial, emprenent nous projectes i aliances, recerca de noves
vies de finançament i optimitzant els recursos de l'entitat.
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-

Volem ser una entitat que generi confiança i que promogui una ciutadania i un
territori compromès incentivant el voluntariat i treballant amb xarxa amb entitats,
especialment del tercer sector.

Treballarem per la millora continua i la transformació a través de la innovació - tan social
com tecnològica

com de models d'organització - i avaluant l'impacte que generen les

nostres accions.

VALORS
 Compromís social amb les persones i el territori Som una entitat que s'estima la seva
gent i el seu territori. Per això, treballem les actituds que promouen la igualtat
d’oportunitats, l'autonomia de les persones i el respecte per la seva intimitat.
 La consciència social ens ha de permetre el desenvolupament d'un territori compromès
amb les necessitats socials incentivant la cooperació i implicació de les entitats i la
ciutadania per la plena inclusió.
 Emprenedoria i Innovació
 Som emprenedors i ens plantegem els reptes com a oportunitats per a créixer i per a
impulsar nous projectes en benefici de les persones. Som gent de mentalitat oberta i
mirem cap al futur.
 Responsabilitat: Exercim la nostra tasca amb el màxim rigor i competència vers les
persones i l'entitat. Oferim serveis professionals i de qualitat, garantint la seva
sostenibilitat. La participació, la transparència i la il·lusió defineixen la nostra manera de
fer les coses i garanteix la millora continua. Som una organització que creu en la
transformació social i en la possibilitat de construir un món millor.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Agramunt, amb 5.394 habitants, és la població capdavantera de la comarca natural de la
Ribera del Sió. Situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera, entre
les serres d'Almenara i de Montclar, té com a eixos principals el riu Sió i el Canal d'Urgell,
que rega bona part del seu terme municipal. La seva economia es basa principalment en
l'agricultura, la indústria metal·lúrgica i de serveis i els petits comerços, tot i que el sector del
torró i la xocolata a la pedra han esdevingut un sector important i de sempre han estat un pol
d'atracció per a visitants.
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Descripció del camp de treball:
Els camp de treball d’Agramunt és una oportunitat per les joves que hi participin de veure
l’empremta que d’altres joves van deixar en anteriors edicions. Pensem que el fet de veure
actuacions d’altres anys anima al jove a involucrar-se més en el projecte i a entendre millor
el concepte de camps de treball. Creiem que és molt important treballar per un servei a la
comunitat deixant que el jove es senti part activa del projecte i desenvolupi la seva vessant
més altruista i cooperativa. Entre d’altres objectius trobem:
Objectius
- El descobriment del treball voluntari.
- La vida en grup i l’esforç col·lectiu.
- El coneixement de nous indrets.
- L’aprenentatge de noves maneres de fer i la de gestió del treball
- La descoberta i la implicació en l’entorn immediat: tradició, espais naturals, història,
entitats.

El programa que desenvoluparem durant aquests 15 dies intenta compaginar el treball tècnic
amb les activitats de lleure. Pensem que és important prendre compromís amb la feina
tècnica però sense deixar de banda la vessant no formal de l’educació en el lleure. A través
del joc i diferents dinàmiques apostem per despertar inquietuds, pensaments i maneres
d’observar el que passa al nostre entorn de forma crítica. El nostre programa pretén que el
jove aprofiti aquests 15 dies per fer un salt qualitatiu cap a la conscienciació social i tingui la
capacitat per raonar i crear pensament propi. Pel que fa a la metodologia, el que fem es
separar entre matí tarda i nit, les diferents activitats programades. Així doncs, durant el matí
deixem espai a la feina tècnica, a la tarda realitzem activitats de lleure i d’animació així com
sortides i visites culturals i a la nit normalment acostumem a fer dinàmiques de
conscienciació per marxar a dormir amb una reflexió.

Es busquen joves...


Amb inquietuds i ganes de cooperar en un projecte de rehabilitació d’un espai.



Motivats i amb molta energia.



Amb esperit crític i ganes de participar de debats i xerrades.
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Amb actitud proactiva i escolta activa.



Implicats en el projecte.



Amb ganes de fer equip i nous companys.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:


Tindràs l’oportunitat de descobrir un poble ple d’història, patrimoni i tradició de la plana
de Lleida.



Coneixeràs l’experiència de treballar en equip amb altres joves per fer possible els
projectes que compartireu en un entorn tranquil, auster i senzill.



Serà una experiència inoblidable que recordaràs per sempre!

Què esperar-ne?
Un entorn i ambient agradables, alegria, bon humor i l’oportunitat de treballar per deixar una
petjada en un espai que ens pertany a tots. Pensem que l’experiència de camps de treball

Descripció de la feina tècnica:
Durant els 15 dies del camp de treball la principal feina tècnica
que es realitzarà serà la de millorar la llera del Riu Sió al seu
pas per Agramunt. Degut a les rubinades que hi van tenint lloc
durant els últims anys, la llera de pedra del riu s’anat degradant i
patint greus desperfectes. Ara amb els joves del camp de treball
el que es vol aconseguir es restaurar la zona de riu on hi ha més
desperfectes. En les imatges es pot comprovar com les pedres
han anat saltant del paviment i aquest provoca un efecte visual
d’abandonament.
En canvi en les intervencions que s’han fet per tal de millorar la
zona es pot veure com la pedra torna a estar ben posada i
clavada i rejuntada amb un bon paviment. Doncs bé la idea del
camp de treball seria, actuar en aquests espais on la pedra està
a punt de caure per tal de rejuntar-la i fer el paviment de nou. En
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principi és una tasca laboriosa ja que primerament s’hauran de treure totes les pedres per tal
de poder aconseguir una bona base de pavimentació. Un cop aquest paviment estigui sec,
actuarem col·locant les pedres i rejuntant de nou per tal d’aconseguir l’efecte desitjat.

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.



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

Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el
seu compliment. Normalment serà de 8.30h a 13.30h, no se superaran les 30 hores
setmanals. Els dies en que hi hagi activitats extraordinàries l'horari pot variar. Aquest horari
estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment. Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin
condicionar el seu compliment.

Activitats complementàries i de temps de lleure:


Activitats complementàries de temps lliure, excursions, visites... :



Curs Art i Territori (organitzat per l’Ajuntament d’Agramunt).



Visita a l’espai Guinovart i l’espai Lo Pardal.
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Taller de sabó tradicional i de l’antic sistema de rentat a mà tradicional als safarejos.



Descoberta de la ruta dels espais de memòria de la Guerra Civil que té el municipi
d’Agramunt (refugi de l’Església, Camp d’aviació, Pou de gel, Cal Borges i la DECA).



Visita a la Cova del Tabac (descoberta de la comarca).



Visita al Museu de la Xocolata i el Torró i visita a la fàbrica de Torrons Vicens.



Caminada fins al Pilar d’Almenara



Taller de Galetes a l'obrador del Rosal.



Visita a l’Associació Alba i els seus serveis.



Piscina.



Activitats esportives: futbol, bàsquet, tennis, etc.



Taller amb un grup de joves l’Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt.
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Organització interna:
El camp de treball constarà d’un primer dia de presentació, coneixença de l'Associació Alba,
de l’entorn 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 se n’encarregaran del bon funcionament del camp. Els participants
estaran dividits en 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.

A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques

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

L’allotjament és accessible.

-

La part tècnica de neteja del riu és de difícil accés.

-

Algunes de les activitats de lleure seran sortides de senderisme amb difícil accés.

Pel que fa a persones amb discapacitat sensorial caldrà tenir en compte:
-

Hi haurà una part d’explicació teòrica en format oral.

-

Les tasques tècniques requereixen d’un mínim de visió i audició.

Pel que fa a persones amb discapacitat intel·lectual caldrà tenir en compte:
-

Cal tenir un nivell alt d’autonomia en les tasques diàries i en l’orientació temps/espai.

-

Cal tenir un nivell cognitiu que permeti entendre les tasques que es realitzaran i la
seva finalitat.

-

Per tot el demés, el camp de treball és totalment accessible per a persones amb
discapacitat intel·lectual i de fet, persones de la nostra l’entitat hi participaran.

-

Si la persona ho requereix hi ha la possibilitat de posar un suport.
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*En cas de dubtes podeu contactar amb nosaltres.

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:


Mudes d’estiu (portar-ne almenys dues d’hivern)



Sac de dormir gruixut



Màrfega o aïllant



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 similars...



Crema de protecció solar



Crema per a després del sol



ATENCIÓ hi haurà un dia que utilitzarem el servei de BUGADERIA de
l’Associació Alba. No cal que porteu roba per a cada dia.

Documentació necessària:
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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:
L’allotjament intentarà ser el màxim confortable possible per tots els participants, en l’espai
del gimnàs d’un institut. Com cada any disposarem de lliteres i matalassos.
L’allotjament durant el camp de treball serà al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió.
Carrer de Petronel·la d'Agramunt, 1, 25310 Agramunt, Lleida
https://goo.gl/maps/72rw5PpZgny
Punt de trobada:
Plaça de l’Església d’Agramunt – 30 de Juny 2019 a les 12:00 del matí.
https://goo.gl/maps/MfaXNCzpzy72

9

Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Toni Domingo
Telèfons: 973312221 - 686418869
Correus electrònics: tdomingo@aalba.cat o qualia@aalba.cat
Com arribar-hi:

En transport públic:

Tren
-

Fins a Tàrrega amb la línia regional Barcelona - Manresa – Lleida i nosaltres
farem el transport Tàrrega – Agramunt.

Bus
-

Des de Barcelona: Companyia Alsa, línia la Pobla de Segur - Barcelona

-

Des de Lleida: Companyia Alsa, fins a Tàrrega. Després línia direcció Artesa
de Segre fins Agramunt o nosaltres podem fer el transport des de Tàrrega.

-

Des de Girona: Eix-bus de la Companyia Alsa fins a Tàrrega. Després línia
direcció Artesa de Segre fins Agramunt o nosaltres podem fer el transport des
de Tàrrega.

-

Des de Tarragona: Companyia la Hispano Igualadina, línia Reus/Tarragona –
Tàrrega. Després una de les dos opcions Tàrrega – Agramunt.

En cotxe
- Venint de Barcelona: venint per l'A2, agafar sortida 517, a L-303 en direcció a
Agramunt/Cervera (Nord).
- Venint de Lleida: venint per l’A2, agafar la sortida 507, a L-310/C-14 en
direcció a Ponts/Guissona/Agramunt/Artesa de Segre. També hi ha l’opció
d’agafar la C-12 i passar per Balaguer.
- Venint de Girona: per l’eix C-25 direcció Manresa/Lleida que connecta
directament amb l’A2. Un cop a l’A2 agafar sortida 517, a L-303 en direcció a
Agramunt/Cervera (Nord).
- Venint de Tarragona: Seguint la A-27, la N-240 o la C-14 fins a Montblanc.
Continuar per la C-14 fins a Agramunt.
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Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Toni Domingo
Telèfons: +34 686 41 88 69
Correus electrònics: tdomingo@aalba.cat
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