


● Descripció del camp de treball
Estarem convivint al mig de la Serra de Llaberia, en una vall envoltada de muntanyes. En aquest espai es

desenvoluparà la major part de la tasca tècnica a través de la conservació de la fauna autòctona, concretament

l’habitat de la tortuga mediterrània i les zones de pastura d’ovelles, cabirols i la cabra blanca. També

combinarem les excursions per la serra amb tasques d’adequació i senyalització de camins, així com la

recuperació de murs de pedra seca. En la majoria d’activitats s’aprofitarà l’espai natural i l’entorn privilegiat on

ens allotjarem, sent molts tallers de convivència amb la natura i altres d’esportives.

● Entitat gestora
La Bastida Participació és una cooperativa sense ànim de lucre liderada per tres joves que actua principalment

a la demarcació de Tarragona. Treballem per posar les joves al centre, creant espais com aquest on la

participació juvenil sigui un eix central per apoderar i donar veu a les joves. Col·laborem amb el Consorci de la

Serra de Llaberia, que té com a principal objectiu la preservació, revalorització i gestió integral de l’Espai

d’Interès Natural de la Serra de Llaberia.

● Municipi on es desenvolupa el camp de treball
El municipi on es desenvolupa el camp es el de Tivissa, tot i que l’allotjament i la tasca tècnica es troben entre

Tivissa i el poble deshabitat de Llaberia, en un mas a mig camí d’ambdues poblacions. Precisament per aquest

motiu centrem el camp de treball en la natura, desenvolupant tota la tasca tècnica i la major part d’activitats a

les muntanyes i boscos pròxims al poble.
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● Descripció de la feina tècnica
És la segona edició del camp de treball, així que seguirem la feina tècnica de l’estiu passat i seguirem millorant

l’ecosistema de la Serra de Llaberia. Concretament farem:

● Mapeig dels senders i camins d’especial interès per recuperar, aquells que formen la xarxa de camins per

tal de senyalitzar algunes rutes interessants.

● Creació d’una rampa de fugida d’animals a la bassa de mas del Ramer, que és un punt d’aigua clau per

cabres, ovelles i cabirols.

● Accions per afavorir la biodiversitat i l'hàbitat de la tortuga mediterrània autòctona, així com la resta

d’animals que viuen prop de l’allotjament.

● La fisonomia dels boscos de la serra de Llaberia tenen un paisatge singular, format per marges mil·lenaris

que ajudarem a conservar i ens expliquen l’activitat agrícola de fa més de cent anys.

● Adequació i recuperació del forn de calç i el forn teuler centenaris de Mas del Ramer, per dignificar el seu

valor històric.

● Creació d’una rampa de fugida d’animals a la bassa de mas del Ramer, que és un punt d’aigua clau per

cabres, ovelles i cabirols.
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● Horari de treball

8:00 – 8:45: Despertar-se i esmorzar

9:00 – 14:00: Feina tècnica amb mitja hora de descans per fer segon esmorzar.

14:00 – 15:00: Dinar

15:00 – 16:30: Temps lliure i càrrecs (recollir i manteniment del terreny)

16:30 – 20:30: Activitats diàries i berenar

20:30 – 22:00: Sopar

22:00 – 23:15: Activitat de nit

23:15 – 23:45: Anar a dormir (24h silenci)

Els caps de setmana l’horari variarà en funció de les activitats i sortides.

● Activitats complementàries i de temps de lleure

● Activitats de coneixença del grup, de cooperació i distensió per generar cohesió.

● Excursions: farem ruta fins a un Teix Mil·lenari (recuperat a l’edició anterior), anirem al poble de Llaberia i

a l'observatori meteorològic de La Miranda, ruta a la muntanya del Montalt, i moltes altres sortides més

curtes.

● Llegendes i el misticisme de la Serra, a través de moltes activitats i sortides coneixerem tots els secrets

que amaga llaberia.

● Activitats amb la natura: construcció d’un herbari amb les plantes dels voltants, descoberta de rastres

d’animals i tallers de bosses d’olors i sabons naturals.

● Descoberta d’oficis en perill de perdre’s, com l’ofici de pastor, de marger o de ramader.

● Finalment, també es donarà espai a fer activitats proposades directament pel grup, i es realitzaran

assemblees per tal de millorar el funcionament del camp entre totes.
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● Organització interna
Al principi del camp s’estableix un sistema rotatiu equitatiu en les tasques i serveis. El grup de participants es

dividirà en quatre subgrups, tres de quatre participants i un de tres. A l’hora de fer el dinar, al voltant de les

12:30, tres dels grups es quedaran fent la feina tècnica, i un grup tornarà cap a l’allotjament per fer el dinar per

la resta de companys. Així doncs, cada dia un grup realitzarà les tasques d’intendència (dinar, sopar i

esmorzar) i la resta dels grups es dividiran les tasques de neteja.

Durant el camp de treball és imprescindible que el grup de participants desenvolupi prou autonomia per

organitzar les seves tasques sense la supervisió constant de l'equip educatiu. Les principals tasques comunes

són:

● Parar i desparar la taula de l’esmorzar, el dinar i el sopar.

● Netejar el menjador i fregar els estris personals i comuns.

● Mantenir netes les zones comunes i reciclar.

● A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques

El terreny no es pla en la majoria dels seus espais, tot i que està anivellat per marges de pedra seca, i es troba
en un espai natural de semi bosc. Les vies d’accés són senders de la Serra de Llaberia i, com a camins de
pedres, hi ha dificultat d’accés: senders petits amb molta pedra, desnivells, algunes distàncies llargues a peu,
etc. Depenent del tipus de mobilitat no seria un impediment. Moltes de les activitats a l’aire lliure seran de
caràcter esportiu ja que s’utilitzarà la natura i el bosc com a zona principal d’activitat.

● Devolució de la quota
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● Material necessari
● Necesser d’higiene personal

● Llanterna

● Crema Solar i antimosquits

● Cantimplora

● Sac de dormir

● Màrfega o aïllant

● Plats, coberts, got/tassa i tovalló reutilitzable

● Motxilla petita (per fer excursions d’un dia)

● 6 mudes còmodes (tindrem un dia assignat per rentar roba)

● Gorra i guants d’obrer

● Roba d’abric per la nit

● Xancles de riu o lligades

● Dos parells de calçat còmode (per caminar per muntanya i còmodes per treballar)

● Dos tovalloles (dutxa i piscina), banyador i xancletes

● Documentació necessària

● Ús de dispositius mòbils
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● Assegurança

● Allotjament
L’allotjament és una finca / mas envoltada per bancals d’arbres i entre els camins que connecten els pobles

de Capçanes, Llaberia i Tivissa. És una zona de gran interès per la biodiversitat d’arbres i espècies

autòctones, en un entorn molt especial enmig de la serra de Llaberia.

La casa compta amb dues habitacions grans on dormir. Lavabos i dutxes tant a l’exterior com a l’interior.

Cuina al costat d’un gran menjador amb una taula allargada per a totes. Als exteriors compta amb zones

d’ombra i espais grans de gespa entre els arbres on fer activitats i passar el temps lliure.
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● Punt de trobada
Dia i hora de rebuda: 26/6/22 a les 10h.

El punt de trobada serà l’estació de Tren de Capçanes. Allà es donarà la benvinguda i es carregaran les

motxilles en cotxes. S’arribarà a l’allotjament a peu, fent la primera ruta per la Serra de Llaberia just començar

el camp. La ruta és de dues hores per un camí planer, entre petites senderes i bosc, i amb punt d’aigua a mig

camí.

● Contactes i emergència previs al camp de treball

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics:

Otger Vallès Julià 613046770 gestio@labastida.coop

● Com arribar-hi

El transport és a càrrec de la persona participant

Tren

Línia R15 de Rodalies de Catalunya – Estació de Capçanes

Cotxe

Poble de Capçanes, a la carretera TV-3002. Punt de trobada l’estació de Capçanes.

● Contactes i emergència durant el camp de treball

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics:
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Otger Vallès Julià 682755371 gestio@labastida.coop

● Compromisos de la persona participant
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