3010
Redescobrim el Castell
de Guardiola 2022
Guardiola de Berguedà (Berguedà)

Del 17 de juliol
al 31 de juliol

Arqueologia
Torre de la Guaita

Busquem joves del teu perfil




Amb inquietuds i interès respecte al món de l’arqueologia i
la història.
Que tinguin ganes de conèixer joves i generar un bon
ambient d’estada i treball.
Amb ganes de gaudir d’un temps de convivència i de
deixar la seva empremta al territori.

Què hi pots trobar?




Coneixeràs nois i noies de la teva edat amb les mateixes
inquietuds que tu.
Viuràs l’experiència única de descobrir troballes
arqueològiques que fins el dia d’avui no s’havien
descobert.
Podràs sentir-te orgullós/sa de conservar el patrimoni
històric i cultural del país.

Per què triar aquest camp?




És un camp de treball consolidat. Fa molts anys que
s’organitza i és una experiència molt ben valorada pels
participants.
A part d’aprendre sobre arqueologia i patrimoni,
compartiràs estones de lleure, activitats variades i
nombroses vivències amb nous companys i companyes.
Apunta-t’hi! T’ho passaràs genial!

Codi: 3010
Municipi: Guardiola de Berguedà
Data d’inici: 17/7/2022
Places: 24
Nom del camp: Redescobrim el castell de Guardiola 2022
Tipologia: Arqueologia
Data de finalització: 31/7/2022
Edat: 14-17

Descripció del camp de treball
El plantejament d’aquest camp de treball al castell de Guardiola sorgeix a partir de l’interès de l’entitat Torre de
Guaita per a recuperar un monument del nostre municipi que fins al moment ha restat oblidat i que presenta un
interès històric i patrimonial cabdal per entendre l’edat mitjana a la comarca del Berguedà.
Aquest monument va ser declarat BCIN (bé cultural d’interès nacional) l’any 1949 però mai se n’ha fet un estudi
exhaustiu per fer justícia al seu passat com a punt estratègic a la vall de Brocà.
El mateix castell dóna nom a la població de Guardiola de Berguedà. En un primer moment aquesta edificació
devia ser una petita torre de guaita o guardiola. Amb el pas del temps va anar prenent importància fins a
transformar-se en un castell.
El projecte del camp de treball al castell de Guardiola pretén fer un estudi arqueològic del jaciment d’una forma
didàctica, per tal que els seus participants es puguin familiaritzar amb l’arqueologia i puguin entendre millor el
passat i el present gràcies al testimoni que ha perdurat al llarg dels segles.
El programa inclou activitats variades, moltes d'elles relacionades amb l'edat mitjana, per tal de reforçar el treball
tècnic del camp.
La metodologia emprada durant el temps destinat al treball tècnic és vivencial, procurant que els participants es
familiaritzin amb les diverses tècniques d'estudi arqueològiques.

Entitat gestora
L’Associació Torre de Guaita treballa per a recuperar, mantenir i donar a conèixer el patrimoni de Guardiola de
Berguedà.
Des dels nostres inicis, l’any 2007, hem estat actuant en la desbrossa, excavació i recuperació del castell de
Guardiola de Berguedà.
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En les 11 edicions anteriors del camp de treball s'ha avançat molt en l'estudi i en les millores del jaciment. S'ha
localitzat una bona part de la muralla interior i diverses estances. S'ha rebaixat l’interior de la torre de l'homenatge
i s'han fet diverses cales d'estudi. També s’ha començat a treballar a la muralla exterior del castell. Durant les
excavacions s'han localitzat diverses restes materials: monedes, fragments ceràmics i altres elements que ajuden
a comprendre la vida al castell durant les diverses èpoques d'ocupació.

Gràcies al camp de treball s'han pogut organitzar dues exposicions temporals de les troballes i dels canvis fets
al jaciment. Cada any el castell de Guardiola forma part de les Jornades Europees del Patrimoni en les que
s’expliquen les noves troballes fetes durant les excavacions.
També s’ha començat a consolidar un tram de la muralla, diversos murs de la torre de l’homenatge i la zona
d’accés al recinte sobirà.
L’entitat Torre de Guaita també col·labora amb l’institut Alt Berguedà en l’organització d’un projecte de Servei
Comunitari en què els participants desbrossen el jaciment i el preparen per a la nova campanya d’excavació.
El castell de Guardiola de Berguedà és un dels pocs castells del Berguedà que s’està estudiant arqueològicament
i el fet que es pugui continuar el treball tècnic és d'un gran benefici pel municipi de Guardiola, ja que recupera un
monument visitable. Al mateix temps incorpora un nou estudi històric al patrimoni català.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball
Guardiola de Berguedà pertany a la comarca del Berguedà, a la província de Barcelona. És un municipi de 900
habitants envoltat de natura (bona part del seu terme forma part del Parc Natural Cadí-Moixeró) i patrimoni
(monestir de Sant Llorenç, esglésies romàniques, patrimoni industrial...).

Descripció de la feina tècnica
El treball arqueològic es durà a terme durant el matí. Durant aquest temps els joves s’encarregaran de l’excavació
de les restes del castell de Guardiola, sempre sota la supervisió de l’especialista i la resta de dirigents de l’activitat.
L’objectiu principal d’aquest primer bloc és continuar amb les diverses tasques iniciades en excavacions anteriors:
descoberta del perímetre, rebaixament de la torre de l’homenatge, rebaixament de l’àmbit de l’interior de la
muralla i delimitació de noves estructures a l’exterior de la muralla.
Els primers dies es durà a terme una formació per tal de familiaritzar els participants amb l’arqueologia, les seves
tècniques d’estudi i el material a emprar. La resta de matins es destinaran a l’excavació del conjunt.
Per tal de poder excavar des del primer dia, l’entitat Torre de Guaita, prèviament, s’haurà encarregat de netejar
l’espai d’intervenció i de treure tota la vegetació que pugui dificultar la intervenció, demanant en el seu moment
els permisos necessaris a les organitzacions pertinents i al propietari del terreny.
La persona encarregada de la farmaciola vetllarà perquè cada dia hi hagi tot el material necessari per efectuar
uns primers auxilis.
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Horari
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu compliment.

07.00 - Bon dia!
07.30 - Esmorzar
08.00 - Marxem cap al castell
08.30 - Inici del treball tècnic
11.30 - Refrigeri
12.00 - Continuació treball tècnic
13.30 - Retorn cap a l'allotjament
14.15 - Dutxes
15.00 - Dinar
15.45 - Serveis
16.30 - Hora lliure
17.30 - Activitat de tarda
20.30 - Sopar
21.30 - Assemblea
22.00 - Vetllada
23.30 - Bona nit!

Activitats complementàries i de temps de lleure
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de
modificar les activitats complementàries.

Visita al monestir de Sant Llorenç
Sortida al Parc Natural Cadí-Moixeró
Jocs tradicionals
Activitats relacionades amb l’edat mitjana
I moltes sorpreses més!

A causa de la situació que es pugui
derivar del COVID19, tant la feina
tècnica com les activitats
complementàries i de temps de
lleure, podran requerir adaptacions
seguint les indicacions de la
normativa que es pugui generar.
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Organització interna
El camp de treball funciona a partir de diferents grups de serveis. Aquests grups seran rotatius i s’encarregaran
del bon funcionament del camp de treball. Els i les participants estaran dividits en 3 grups, els quals funcionaran
pels serveis d'intendència, neteja i manteniment de les instal·lacions, així com per a organitzar el treball tècnic,
les vetllades o els jocs de nit.

A tenir en compte per les persones
amb necessitats específiques
L'accés al jaciment és complicat i, durant la part tècnica, es fa
bastant esforç físic. Activitat no recomanada per joves amb
malalties del cor o pulmonars, ni amb dificultats de mobilitat.

Els camps de treball són
activitats de lleure i
voluntariat adreçades a
totes les persones joves.

Devolució de la quota
Només es podrà optar a la devolució de la quota en els casos de suspensió de l’activitat.

Material necessari
Roba còmoda
Llanterna (es recomana que sigui auto recarregable)
Gorra
Necesser
Repel·lent de mosquits
Crema de protecció solar
Crema per a després del sol
Banyador
Tovallola de dutxa
Tovallola de piscina
Tovalló de roba
Xancles
Calçat adequat (botes de muntanya i sabates esportives)
Roba d’abric
Impermeable
Cantimplora
Pijama
Sac de dormir
Matalàs inflable (dormim al gimnàs de l’escola i és necessari que porteu un matalàs inflable que sigui
mínimament còmode perquè hi dormireu 14 nits).
Coixí
Motxilla petita per anar d’excursió
Llibre de lectura
Calçat específic per a utilitzar només per dins el gimnàs on ens allotjarem (xancles, mitjons per a caminar o bé
sabates esportives d’estiu per a no espatllar el terra)
Calçat específic per a la disfressa de l’edat mitjana (espardenyes d’espart, avarques o similar)
Instrument musical que pugueu transportar, en cas que vulgueu compartir el vostre art amb nosaltres!
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Documentació necessària
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’Agència 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
La infraestructura més adequada per a l’allotjament dels participants són les escoles municipals.
S’adequaran les sales per establir-hi un espai destinat a dormitori, una sala d’activitats i un menjador. S’utilitzaran
les dutxes i els banys del gimnàs.
S'adequarà la cuina de les escoles dotant-la amb uns fogons cedits per l'Ajuntament i el material necessari per
dur a terme tota la intendència del camp de treball.

Punt de trobada
El punt de trobada és l'escola municipal Sant Llorenç
Ubicació: carrer Carrilet s/n de Guardiola de Berguedà
Dia: diumenge 17 de juliol de 2022
Hora: 16:00 h
La recollida al mateix lloc el diumenge 31 de juliol a les 12 del migdia.
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Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte:

Telèfons:

Correus electrònics:

Bernat Girabal

629143716

torredeguaitaguardiola@gmail.com

Gerard Ferrer

696972763

gferrer5@xtec.cat

Com arribar-hi
El transport és a càrrec del participant.
Tren
Guardiola de Berguedà no disposa d’aquest mitjà de transport.
Bus
Hi ha pocs autocars que portin fins a Guardiola de Berguedà. La companyia que fa aquest trajecte és Alsa.
Més informació: www.alsa.es
Cotxe
Guardiola se situa a l'Eix del Llobregat, a la C-16, pujant des de Barcelona s'ha d'anar direcció Manresa i,
posteriorment, continuar cap a Berga. Un cop passada la capital del Berguedà ens hem de dirigir vers el
Túnel del Cadí. Abans d'arribar a aquest túnel ja trobarem el trencant de Guardiola. Accedim al poble pel
primer accés i entrem al carrer Comerç. Ens dirigim al barri de l'estació i allà ja hi trobem les escoles
municipals (Carrer Carrilet s/n).

Contactes i emergència durant el camp de treball
Persones de contacte:

Bernat Girabal
Gerard Ferrer

Telèfons:

Correus electrònics:

629143716
696972763

torredeguaitaguardiola@gmail.com
gferrer5@xtec.cat
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