3033
Camp de treball del
Gaià: un món entre
Altafulla i Tamarit

Del 30 de juny
al 14 de juliol

Medi Ambient
Associació Mediambiental
La Sínia

Altafulla (Tarragonès)

Busquem 24 joves del teu perfil:




Amb ganes de contribuir en la conservació del medi natural.
Interessats en aprendre i formar-se en l’àmbit de la gestió ambiental
Amants del medi i la natura, avesats a realitzar tasques de camp.



Compromesos amb el voluntariat social / ambiental i el intercanvi del coneixement.

Què hi pots trobar?
Amb la vostra tasca contribuireu directament en el manteniment i gestió ambientals
d’un espai protegit. Junt a tècnics especialitzats obtindreu formació en els àmbits de la
biologia i ecologia de les espècies i la conservació del medi natural.
Així mateix promourà, a diversos nivells (activitats, tallers, excursions, etc), la
descoberta de la tradició, cultura i història catalanes.

Per què triar el camp de treball?




Col·laboraràs de primera mà en programes de millora ambiental de gran importància per al
territori.
Podràs conèixer zones d’alt valor natural i paisatgístic com les platges de Tamarit, el bosc de la
Marquesa o els Muntanyans de Torredembarra.
Participaràs en un projecte comú coneixent altres joves amb les teves mateixes inquietuds.
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Camp de treball del Gaià: un món entre
Altafulla i Tamarit

Entitat gestora:
L’Associació Mediambiental la Sínia neix a mitjans de 1997 amb l’objectiu d’oferir serveis i activitats
enfocades a promoure el coneixement, la conservació i la restauració/recuperació del patrimoni natural,
cultural i històric de l’àmbit territorial del baix Gaià.
Obstant, i sense deixar de banda la seva tasca fundacional, a partir de l’any 2009 l’Associació dona un
pas endavant comprometent gran part de la seva activitat en la gestió activa de l’espai fluvial del conjunt
de la conca del riu Gaià i la seva àrea d’influència litoral (ZEC: Costes del Tarragonès).
D’ençà, i com a membre del Grup de Custodia Fluvial de la Xarxa per a la Conservació de la Natura
(XCN), part dels recursos dels que disposa l’entitat es centralitzen en tres objectius principals: 1) la
restauració i conservació d’hàbitats fluvials i litorals; 2) l’estudi i recuperació de la seva biodiversitat
associada; i 3) la promoció activa del voluntariat ambiental.
L’Associació integra un equip multidisciplinari i experimentat en els àmbits de l’educació ambiental, el
lleure a la natura, la custòdia del territori i la conservació de la biodiversitat.
Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
El camp de treball es desenvolupa al municipi d’Altafulla (Tarragonès) i concretament, en l’entorn litoral
d’Altafulla-Tamarit. Aquest emplaçament s’ubica en una de les zones més singulars de les costes
tarragonines, emmarcada entre boscos típicament mediterranis, platges sorrenques i la
desembocadura del riu Gaià.
Descripció del camp de treball:
L’edició de 2019 del camp de treball “Camp de Treball del Gaià: un món entre Altafulla i Tamarit” incidirà
en el manteniment, restauració i conservació dels hàbitats de l’entorn del riu Gaià i l’estudi i seguiment
de la seva biodiversitat. Concretament es realitzaran les següents tasques tècniques:


Millora d’hàbitats forestals, fluvials i litorals



Actuacions de millora del conjunt dunar i litoral d’Altafulla – Tamarit



Eliminació d’espècies exòtiques invasores



Seguiment de grups faunístics d’interès
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Es busquen joves...


Amb ganes de contribuir en la conservació del medi natural.



Interessats en aprendre i formar-se en l’àmbit de la gestió ambiental



Amants del medi i la natura, avesats a realitzar tasques de camp.



Compromesos amb el voluntariat social / ambiental i el intercanvi del coneixement.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:


Col·laboraràs de primera mà en programes de millora ambiental de gran importància per al
territori.



Podràs conèixer zones d’alt valor natural i paisatgístic com les platges de Tamarit, el bosc de
la Marquesa o els Muntanyans de Torredembarra.



Participaràs en un projecte comú coneixent altres joves amb les teves mateixes inquietuds.

Què esperar-ne?
Amb la vostra tasca, els participants del camp contribuireu directament en el manteniment i gestió
ambientals d’un espai protegit. Junt a tècnics especialitzats obtindreu formació en els àmbits de la
biologia i ecologia de les espècies i la conservació del medi natural.
Per altra banda podreu compartir les vostres inquietuds i experiències amb altres joves provinents de
d’arreu de Catalunya que, junt amb les monitores i monitors, us donaran un cop de mà en multitud de
temàtiques que de ben segur són del vostre interès.
Finalment el camp s’enfocarà activament cap a la transmissió i intercanvi de tot tipus de coneixement
inherent a la diversa procedència dels participants, monitors i dirigents. Així mateix promourà, a diversos
nivells (activitats, tallers, excursions etc), la descoberta de la tradició, cultura i història catalanes.
Descripció de la feina tècnica:


Millora d’hàbitats forestals, fluvials i litorals: centrada principalment en l’EIN de la
desembocadura del riu Gaià, els participants donaran recolzament a diverses tasques com
l’erradicació de flora al·lòctona, la revegetació de marges de riu i altres sectors litorals,
l’acondicionament de zones d’interès, el rec en èpoques estivals etc.



Actuacions de millora de la vegetació dunar del conjunt Altafulla – Tamarit: en aquest cas, els
participants contribuiran al manteniment del cordó dunar que s’estén al llarg de les platges
d’Altafulla i Tamarit (protecció de les dunes, revegetació, col·locació de tanques etc.)



Accions de seguiment de la biodiversitat: sempre que sigui possible, els participants realitzaran
el seguiment científic d’alguns grups faunístics d’interès com les tortugues, els
macroinvertebrats, les papallones, els ocells o els mamífers.
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Horari de treball:
Al llarg dels 15 dies de convivència l’horari de treball (treball tècnic), fora dels dies de descans, serà de
9 a 13 hores. Les tardes, de 16 a 19 hores, es dedicaran a la realització de tallers de natura, activitats
de lleure i, puntualment, a la finalització de tasques tècniques per a les quals sigui necessari un input
d’hores extra.
Aquest horari quedarà condicionat a diversos factors com la climatologia, la dinàmica del grup o la
disponibilitat de materials, personal tècnic, etc.
Activitats complementàries i de temps de lleure:
Totes les tardes del camp es dedicaran a realitzar activitats complementàries i de lleure: tallers,
observació de la fauna, excursions, assemblees i debats i altres activitats que podran ser consensuades
entre tots els membres del grup.
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.
Organització interna:
El funcionament intern del camp s’estructura amb la participació de tots els membres del grup, inclosos
els monitors i dirigents. Es crearan grups d’intendència que, per torns, realitzaran les tasques comuns
del dia a dia: servir els àpats, netejar els plats, fer-se càrrec del transport d’esmorzars, berenars, aigua,
etc.
Segons les necessitats, es fixaran un o dos dies de bugada comuna i com a mínim un dia de neteja
general de la zona d’acampada.
Els participants disposaran d’un temps propi per a la higiene personal al final del dia, abans del sopar.
Les tasques tècniques es realitzaran en conjunt o per grups segons els requeriments de cada tasca.
L’equip responsable facilitarà qualsevol material que pugui ser necessari per realitzar les diferents
activitats.
Els idiomes vehiculars del camp de treball seran: Català i Castellà.

A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques
En general, les tasques de treball tècnic inclouen desplaçaments (fins a la zona de treball) i activitats
(en la zona de treball) en sols sorrencs (platges) i/o forestals.
Les tasques de treball tècnic solen incloure la manipulació d’eines (aixades, tisores de poda, pales etc.)
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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:



















Màrfega
Sac de dormir
Motxilla gran (60-70litres)
Motxilla petita (20 litres) per anar d’excursió
Roba d’estiu per a cada dia
Roba d’abric
Estris de neteja personal (tovallola de bany, gel, xampú, pinta, raspall i pasta de dents…)
Tovallola per anar a la piscina
Banyador
Crema solar
Loció repel·lent de mosquits
Botes de muntanya còmodes per a caminar
Xancletes lligades per anar al riu
Llanterna
Estris per a menjar (plat, got, coberts)
Gorra
Paravents
Cantimplora

Material opcional:





Prismàtics
Guies de natura
Botes d’aigua
Càmera de fotografiar

Documentació necessària:


Cada participant serà responsable de dur la següent documentació personal: DNI i/o passaport,
targeta sanitària i carnet de vacunació actualitzat



En cas de tenir una assegurança medica privada, aquesta podrà ser complementària a la
targeta sanitària.



Assegurança completa (no obligatòria).

En tots els casos l’equip responsable es podrà fer càrrec de la documentació dels i les participants a
petició dels mateixos
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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:
Els participants, monitors i dirigents s’allotjaran en un dels càmpings del municipi d’Altafulla.
L’Associació disposa de tendes d’acampada àmplies (min 4 persones) i en molt bon estat que seran
instal·lades pels participants el primer dia del camp
Els espais d’higiene personal, així com altres espais comuns, seran els propis de les instal·lacions del
Càmping.
Punt de trobada:
Dia: 30/06/2019
Hora: 16:00
Lloc: Càmping Santa Eulàlia (Altafulla). Coordenades GPS (ETRS89): X: 364273; Y: 4555408
Google Maps:
https://www.google.es/maps/dir/Camping+Santa+Eulalia//@41.1390036,1.3684964,13.46z/data=!4m8
!4m7!1m5!1m1!1s0x0:0x7f2857fa99984973!2m2!1d1.382637!2d41.138592!1m0

Contactes i emergència previs al camp de treball




Persona: Xavier Llopart Sánchez / Andrea Córdoba Jordan
Telèfons: (+34) 610033923 (Xavier) / (+34) 608029319 (Andrea)
Correu electrònic: campsbio@gmail.com
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Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.

En transport públic:


Tren:

Renfe ofereix diferents trajectes dins la línia Barcelona-Tarragona amb parada al municipi d’Altafulla
des d’on els participants poden ser recollits, previ avis, per l’entitat organitzadora.


Bus:

Amb autocar: existeixen diferents empreses de transports que realitzen trajectes diaris fins al municipi
d’Altafulla des d’on els participants poden ser recollits, previ avis, per l’entitat organitzadora.

En cotxe:
Per l’autopista AP-7 cal agafar la sortida 32 (Torredembarra). Sortint de l’autopista ens dirigim per la
carretera T-214 en direcció Torredembarra - Altafulla. Al cap de 2,5 km circulant en direcció Altafulla
trobarem una gran rotonda. En aquest punt agafarem la segona sortida (direcció platges) que ens
deixarà el Kàrting Altafulla a mà dreta. Seguint 500 m desprès de la sortida arribarem al punt de trobada.

Contactes i emergència durant el camp de treball:




Persona: Xavier Llopart Sánchez / Andrea Córdoba Jordan
Telèfons: (+34) 610033923 (Xavier) / (+34) 608029319 (Andrea)
Correu electrònic: campsbio@gmail.com
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