3037
Els Muntanyans

Del 30 de juny
al 14 de juliol

Medi Ambient
GETE
Ecologistes en acció

Torredembarra
(Tarragonès)

Busquem 24 joves del teu perfil:





Interessats a iniciar-se en activitats tècniques pròpies de l’entorn litoral català, acompanyats
d’experts en la matèria.
Que creguin en la importància de la recuperació dels espais naturals.
Que vulguin participar en un projecte acompanyats de joves amb interessos similars, gaudint
de la convivència i del treball en equip.

Què hi pots trobar?
Aquest camp de treball se centra en la realització de tasques de recuperació de l’espai natural del
litoral i de control de residus per preservar part del patrimoni cultural i mediambiental de la
comarca.

Els Muntanyans sempre han estat una zona d’importància ecològica; aus migratòries,
sistemes dunars, maresmes, espècies en perill d’extinció, combinada amb un entorn de
gran activitat humana.
A més de les tasques tècniques es faran diverses activitats esportives, culturals i de
descoberta de l’entorn. I tot això gaudint del magnífic entorn natural de la comarca
acompanyat d’altres joves com tu.

Per què triar el camp de treball?





Perquè contribuiràs a mantenir i recuperar un espai natural únic de la costa catalana.
Perquè aprendràs moltes coses sobre la importància de la preservació del medi ambient.
Perquè coneixeràs altres joves amb interessos similars als teus amb qui compartir un projecte
en un fantàstic paratge natural.

Jove.cat/campsdetreball
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30/06/2019
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24

Edat

De 14 a 17 anys

Entitat gestora:
Ecologistes en Acció és una Confederació de més de 300 grups amb presencia a tot l’Estat Espanyol
que treballa de manera coordinada tots aquells temes relacionats amb l’ecologisme social i la defensa
del Medi Ambient. Aquesta organització a part d’actuar territorialment, també ho fa de forma
transversal en totes les temàtiques implicades en la defensa de la Natura, aigua, residus, energia ,
etc. a través de diferents àrees coordinades a nivell Confederal, Federal i local.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Torredembarra és una vila i municipi costaner a la comarca del Tarragonès. Localitzat a la Costa
Daurada confronta per l'oest amb Altafulla, pel nord amb la Pobla de Montornès i per l'est amb
Creixell.
Els Muntanyans és el nom local de l’espai natural de la platja de Torredembarra i Creixell, de 65,23ha
de superfície, 37,98ha de les quals es troben al municipi de Torredembarra. El seu principal valor és
el de conservar ecosistemes (dunes i maresmes sobretot) ja desapareguts a pràcticament tota la
costa catalana.

Descripció del camp de treball:

 El projecte es desenvolupa amb una metodologia que vincula estretament els coneixements
sobre un hàbitat amb: l’actuació respectuosa cap a ell, el saber gaudir del mateix medi sense
malmetre’l i col·laborar en la seva conservació.

 Es tracta d’una proposta que reprèn una tasca feta anys enrere, ja que els muntanyans eren
una zona degradada entre la via del tren i el mar, plena d’abocaments incontrolats per on
circulaven tot tipus de vehicle, abans del treballs de recuperació i la seva protecció amb la
inclusió dins del Pla d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya.

 És un lloc d’aturada d’aus migratòries, un refugi per espècies en perill d’extinció i de gran
interès vegetal.

 Treballem des de l’experimentació, la cooperació, la utilitat d’allò que s’aprèn, la participació
activa,... però el que ressaltem és la interacció entre l’educació ambiental i el context social.
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 Volem aconseguir una aproximació de la població jove a les zones naturals del municipi, un
enfortir el sentiment i respecte per l’àrea dels muntanyans, el seguiment i manteniment de la
zona de treball en qüestió i informació tècnica - ambiental dels muntanyans; estat, espècies...

 Els participants adquiriran aprenentatges tècnics, ambientals, d’actituds i valors, i habilitats
físiques.
Es busquen joves...



Interessats a iniciar-se en activitats tècniques pròpies de l’entorn litoral català, acompanyats
d’experts en la matèria.



Que creguin en la importància de la recuperació dels espais naturals, en aquest cas, els de
la costa catalana.



Que vulguin participar en un projecte acompanyats de joves amb interessos similars, gaudint
de la convivència i del treball en equip.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:





Perquè contribuiràs a mantenir i recuperar un espai natural únic de la costa catalana.
Perquè aprendràs moltes coses sobre la importància de la preservació del medi ambient.
Perquè coneixeràs altres joves amb interessos similars als teus amb qui compartir un projecte
en un fantàstic paratge natural.

Què esperar-ne?
Aquest camp de treball se centra en la realització de tasques de recuperació de l’espai natural del
litoral i de control de residus per preservar part del patrimoni cultural i mediambiental de la comarca.
Els Muntanyans sempre han estat una zona d’importància ecològica; aus migratòries, sistemes
dunars, maresmes, espècies en perill d’extinció, combinada amb un entorn de gran activitat humana.
Malgrat ser una zona amb interessos diversos, els Muntanyans ha trobat un equilibri entre ells.
Apostem per la sensibilització i el treball tècnic com a eina per poder gaudir d’aquest fantàstic entorn.
Durant el desenvolupament del projecte, faràs tasques tècniques relacionades amb el recompte
d’espècies marines, la vegetació que s’ha de desbrossar perquè no és l’adequada de la zona,
manteniment de la pròpia platja dels Muntanyans, entre d’altres.
A més de les tasques tècniques es faran diverses activitats esportives, culturals i de descoberta de
l’entorn. I tot això gaudint del magnífic entorn natural de la comarca acompanyat d’altres joves com tu.
Descripció de la feina tècnica:

 Les activitats tècniques són l’eix motriu del camp de treball. Portarem a cap la realització de
diverses accions durant el camp de treball:

 Es realitzarà un control de la fauna que habita la llacuna, les condicions climatològiques i la
situació del medi on viuen, i s'adjuntaran les dades al registre per continuar amb el control de la
fauna de la zona. (Segons condicions climatològiques)
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 Es farà una activitat de Clean-Up, consistent en netejar la zona costera (platja) de Muntanyans de
tot tipus de deixalles, en gran mesura produïdes per l'acció humana. Alhora es porta a cap un
reciclatge de les diferents matèries trobades durant la recollida de deixalles. En aquesta activitat
destacarem l'efecte dels microplàstics i de les burilles en les zones de platja: es portarà a cap un
control del nombre de burilles recollides en les zones de neteja.

 Es farà una activitat de manteniment de la vegetació de la zona de Muntanyans. Farem un
reconeixement de la diversitat de vegetació existent i veurem la importància d'aquesta per a
l'existència de la zona de Muntanyans.

 Es portarà a cap l'extracció d'aquell tipus de planta invasora que es trobi en la zona protegida dels
Muntanyans i el Roquer.

 Ens endinsarem als Muntanyans marins. Portarem a cap una activitat de snorkel per conèixer la
fauna i la flora marina que es troba dins l'espai protegit dels Muntanyans.
Es portara a cap una recollida de dades sobre el grau de conscienciació sobre l'afectació dels residus
humans a l'ecosistema marí i dunar de l'espai protegit dels Muntanyans.

Horari de treball:
08:00h Bon dia
08:30h Esmorzar
09.15h Inici tasca
11.00h Snack
11.30h Tasca
13.30h Dinar
15.00h Temps lliure
16.00h Activitats de tarda
18.00h Snack
18:30h Activitats de tarda
19:30h Dutxa
20:30h Sopar
21:30h Activitat de nit
23:30h Bona nit i silenci
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment.

Activitats complementàries i de temps de lleure:
Les tardes i els vespres del camp combinaran activitats de descoberta de l’entorn, tallers, com també
activitats lúdiques: jocs de rol, nit de festa, etc.
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 Jocs esportius i de platja:
o Platja activa
o Descoberta de l’espai de treball
o Busquem el rastre de les Tortugues marines
 Activitats lúdiques:
o Roll playing
o Descoberta nocturna de Torredembarra
 Tallers:
o Taller d'aprofitament de recursos.
o Taller de cuina tradicional
o Tallers de manualitats
 Excursions:
o Excursió pel camí de ronda
o Excursió a Tarragona
o Descoberta i visita de llotja de Torredembarra
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.

Organització interna:
Pel que fa a l’activitat diària d’organització i bon funcionament del camp de treball, el gran grup es
dividirà en quatre petits grups de treball per a la realització de les tasques tècniques i dels serveis.
Aquests serveis aniran enfocats a la intendència, neteja i el manteniment de l’estada. Per això, al
principi del camp de treball s’estableix un sistema rotatiu en el qual, els matins, tres grups faran les
tasques tècniques pròpies del camp de treball, mentre que el grup que es quedi a l’allotjament serà
l’encarregat de fer els serveis del dia i la preparació de l’activitat de tarda amb el suport d’un monitor.
Cal també destacar que cada vespre es durà a terme una assemblea per fer una valoració del dia i
preparar l’activitat i l’organització de l’endemà

A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques
Els camps de treball són activitats de lleure i voluntariat adreçades a totes les persones joves.
El camp de treball es desenvolupa en el medi natural en zones de molta sorra i pantanoses. El
desplaçament des del lloc de dormir a la zona de treball alguns dies és una caminada llarga i no hi ha
accés amb vehicle.
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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:





























Motxilla
Sac
Màrfega
Matalàs inflable (recomanable)
Lot amb piles
1 got/tassa
1 cullera/ganivet/forquilla
1 carmanyola
1 drap de cuina / tovalló de roba
1 tovallola de bany
1 tovallola de platja.
Necesser amb estris d’higiene personal: pasta de dents / raspall de dents / pinta /
sabó per al cos (de mida petita) / compreses, desodorant
1 pastilla de sabó per rentar roba biodegradable
Capelina
Cangur o anorac gruixut
Bambes
Bossa de tela per a la roba bruta
10 pinces per estendre la roba
Cantimplora
Gorra
Crema de protecció solar
Protector de picades de mosquit
Berenar (del primer dia)
Sopar (del primer dia)
Xancletes de bany
Banyador

Documentació necessària:



DNI
Targeta sanitària
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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 dels participants del projecte serà a l’Escola l’Antina. L’espai per dormir serà una de les
aules de la mateixa escola. L’espai no disposa de llits ni matalassos i per tant els participants
dormiran a terra, serà imprescindible portar màrfegues o, en cas de tindre, portar matalàs inflable.
L'espai d’intendència serà la cuina del mateix centre. Els àpats es realitzaran al menjador de la
instal·lació. També gaudirem de l’espai de lavabos i dutxes de l’escola.
Punt de trobada:
Dia: 30/06/2019
Lloc: Ens trobarem a les instal·lacions de l’escola L’Antina, Passeig Miramar 190-200, 43830,
Torredembarra.
Hora: 16:00h
Google maps:
https://www.google.es/maps/place/Escola+l'Antina/@41.1473255,1.4121612,17z/data=!3m1!4b1!4m5!
3m4!1s0x12a3f1ac5254ecb1:0xe59c9ea16c8710f2!8m2!3d41.1473215!4d1.4143499
Coordenades de GPS: 41°08'50.6"N 1°24'51.6"E
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Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Víctor Álvarez López / Eloi Nolla
Telèfons: 659 745 782 / 663 855 878
Correus electrònics: victor.ecologistesenaccio@gmail.com / tarraco@ecologistesenaccio.cat
Com arribar-hi:
El transport és a càrrec del participant.

En transport públic:

 Tren: RENFE - Torredembarra
 Bus:
 En cotxe:
Des de Barcelona:
Agafeu B-10 des de Via Laietana, Passeig de Colom i Passeig de Josep Carner. Agafeu AP-7 cap a
T-214. Agafeu la sortida 32 des de AP-7. Aneu cap a Passeig de Miramar/N-340 a Torredembarra fins
arribar a Passeig de Miramar, 190.
Des de Lleida:
Seguiu el Carrer Bisbe Ruano, Avinguda de Pius XII i N-230/N-240 cap a LL-11. Continueu per AP-2 i
AP-7 cap a T-214. Agafeu la sortida 32 des de AP-7. Aneu cap a Passeig de Miramar/N-340 a
Torredembarra fins arribar a Passeig de Miramar, 190.
Des de Tarragona:
Seguiu la Autovia del Mediterrani/A-7 cap a N-340. Aneu cap a Passeig de Miramar/N-340 a
Torredembarra fins arribar a Passeig de Miramar, 190.
Des de Girona:
Agafeu E-15/AP-7 des de Carrer del Migdia i Acceso Girona Sur/C-65. Continueu per E-15/AP-7 cap
a T-214. Agafeu la sortida 32 des de E-15/AP-7. Aneu cap a Passeig de Miramar/N-340 a
Torredembarra fins arribar a Passeig de Miramar, 190.
Contactes i emergència durant el camp de treball:
Persones de contacte: Víctor Álvarez López / Eloi Nolla
Telèfons: 659 745 782 / 663 855 878
Correus electrònics: victor.ecologistesenaccio@gmail.com / tarraco@ecologistesenaccio.cat
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