
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Busquem joves del teu perfil 

T'agrada la natura? Vols descobrir les espècies 
autòctones? T'agradaria fer alguna cosa per millorar 
l'estat de la biodiversitat? Si tens entre 14 i 17 anys, 
ja pots inscriure't al nostre camp de treball "Gavarres, 
natura i cultura".   

Què hi pots trobar? 

Durant el camp de treball, participarem en projectes 
de conservació de la biodiversitat per estudiar i 
protegir espècies de micromamífers, d'espais fluvials 
o associades a les construccions de pedra seca.  

Per què triar aquest camp? 

De la mà d'experts naturalistes i biòlegs, participarem 
en diversos projectes en marxa per afavorir la 
biodiversitat. Aquest camp de treball sorgeix de la 
col·laboració entre diverses entitats i institucions que 
vetllen per la conservació de la natura i el territori.   

 

3014 

Gavarres, natura i cultura III 

Girona (Gironès) 

Associació de Naturalistes de Girona 

 
Dates 
Del 2 al 16 de juliol 

Tipologia 
Medi ambient i patrimoni 
cultural 
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 Descripció del camp de treball 

Enfoquem el Camp de Treball a conscienciar els joves en la interrelació entre el medi natural i la societat, i les 

seves conseqüències. El 2023 hem ubicat el camp de treball de les Gavarres a la ciutat de Girona, així doncs, 

és on es pot contrastar millor la pressió antròpica sobre el massís de les Gavarres i els seus efectes.  

El binomi territori i societat, és de vital importància per a superar els grans reptes planetaris cap a un 

desenvolupament sostenible. El compromís que mostrem cada un de nosaltres i com a col·lectiu és vital per la 

conservació dels valors naturals i els elements culturals a les Gavarres. Amb el camp de treball fem conscients 

als joves dels principals problemes que afrontem i quina solució els hi donem. La feina tècnica que hem dissenyat 

en aquest camp de treball està estretament relacionada amb la problemàtica de les espècies invasores, el canvi 

climàtic i la destrucció del patrimoni cultural i natural. 

 Entitat gestora 

Associació de Naturalistes de Girona 

 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 

Girona 

 Descripció de la feina tècnica 

En patrimoni cultural ens centrarem en la tipologia de la pedra seca; dins aquest grup trobem totes aquelles 

estructures fetes amb la tècnica d’apilar les pedres sense cap tipus de morter. Aquest patrimoni va ser inclòs a 

la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO al 2018.  

Aquest fet va ser un revulsiu per aquest patrimoni modest i molt fràgil al pas del temps. Les Gavarres no són un 

massís amb un reconegut patrimoni en pedra seca, hi ha molts altres indrets de Catalunya que son els grans 

exponents d’aquest patrimoni. No obstant, a Gavarres tenim documentades algunes estructures de pedra seca, 

sobretot a Girona, poc conegudes. 

 

 

Codi: 3014 

 
 Municipi: Girona 

 

 Data d’inici: 02/07/2023 

 

 Places: 24 

 

 Nom del camp: Gavarres, natura i cultura 

III 

 

 Tipologia: Medi ambient i patrimoni 

cultural 

 

 Data de finalització: 16/07/2023 

 

 Edat: 14-17 
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Si mirem la wikipedra, un espai web sorgit amb la voluntat de donar a conèixer el patrimoni de la pedra seca a 

nivell català veiem que a Gavarres hi ha molts pocs punts. La finalitat del camp de treball del 2023 seria 

treballar sobretot en dos sentits: desbrossar les estructures que ja es coneixen, inclús prospectar si se’n troben 

de noves a l’entorn de Sant Miquel (entre Girona i Celrà) i inventariar tots els elements que hagin identificat els 

joves, el punt final de l’inventari seria la difusió a la wikipedra. També plantegem poder fer una tasca de 

reconstrucció d’un mur de pedra seca perquè els joves siguin conscients de la seva fragilitat i prenguin un 

paper actiu en la seva recuperació i restauració. Les eines utilitzades seran manuals i es contaran amb les 

EPIS necessàries per utilitzar-les (guants i calçat adequat). L’inventari que realitzin els joves serà el que es 

tindrà d’aquest patrimoni ja que ni el Consorci de les Gavarres ni l’Ajuntament de Girona tenen a dia d’avui un 

inventari complet de tot el que existeix. 

Pel que fa a les tasques del patrimoni natural, en centrarem en poder enfondir alguns gorgs del riu Galligants 

que passa per la Vall de Sant Daniel, com algunes basses que l’ANG tenim en custòdia del territori, aquests 

enfondiments serveixen com a reservori d’aigua durant els mesos d’estiu i per tant de sequera en el massís de 

les Gavarres, ajudant a amfibis i peixos a poder sobreviure durant aquests mesos i també per beneficiar-los per 

a la seva reproducció.  

També es faran tasques d’extracció d’espècies invasores sobretot de plantes aquàtiques a l’Onyar i el Ter 

ajudant a les tasques d’Associació La Sorellona, com també en el seu inventari i cens de l’espinós un peix 

protegit a Catalunya amb poblacions petites per a rius i rieres del massís de la Gavarres. 

 

 Horari de treball 

 
 
 

 

L’horari de treball tècnic es centrarà de dilluns a divendres, al matí de 9:00h a la 13:30h. 

 Activitats complementàries i de temps de lleure 

 

 

 

 

 Visita al museu del cinema 

  Bany a la piscina municipal de Girona 

 Descoberta d’amfibis pel riu Galligants 

 Descoberta d’ocells al voltant del riu Ter 

 Tallers de plantes medicinals i aromàtiques 

 Visita al casc antic de Girona i descobrir les diferents llegendes de la ciutat 

 Jocs de coneixença i lúdics 

 Visita a l’Estany de Banyoles i a la Gola del Ter  

L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats 

complementàries. 

Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el 

seu compliment. 
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 Organització interna 

Durant els 15 dies els i les joves tindran un paper actiu en l'organització del camp, realitzant tasques de rentar 

plats, mantenir dels espais comuns, ajudar a la cuina (en les preparacions fredes), parar i desparar taules, etc. 

Es treballarà perquè els i les joves es facin responsables del bon funcionament del camp i sobretot dels espais 

comuns. L'equip responsable de l'activitat supervisarà en tot moment les feines que desenvolupen les participants 

així com també s’implicaran per tal de donar exemple als i a les joves. Els tres monitors/es es faran responsables 

del bon funcionament de les dinàmiques, els tres perfils seleccionats son totalment complementaris i faran que 

el camp de treball funcioni correctament. 

 A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques 

 

 

 

 

La sala on els participants dormiran té escales per a poder accedir-hi (son pocs escalons, però dificulta l’accés 

amb persones amb cadira de rodes).  

El treball tècnic es realitzarà a l’entorn natural de les Gavarres, el desplaçament fins al lloc de treball si que es 

podria adaptar però un cop arribem al riu o al cim de Sant Miquel els joves s’han de poder moure per ells mateixos. 

 Devolució de la quota 

 
 
 

 

 

 Material necessari 

 Motxilla d'anar d'excursió (50 litres) 

 Motxilla petita (20 litres) 

 Botes per treballar i caminar (segures, amb punta dura) 

 Calçat còmode per estar pel camp: tipus bambes 

 Sac de dormir 

 Màrfega o aïllant 

 Jaqueta i pantalons impermeables 

 Roba d'abric 

 Samarretes de màniga curta (mínim 4) 

 Roba interior 

Cal tenir en compte que, circumstàncies imprevistes o causes de força major,  poden afectar les 
activitats d’educació en el lleure i veure’s obligades a modificar la seva activitat per complir la 
normativa que es pugui generar. 

 

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

No es tornarà cap import per anul·lació de la plaça del camp de treball excepte en el cas de 
tractar-se d’un  motiu mèdic degudament justificat o en cas de suspensió de l’activitat. 
 
No es tornarà cap import  en cas d’anul·lació del camp per causes alienes a l’Agència 
Catalana de la Joventut. 
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 Samarretes màniga llarga (mínim 2) 

 Pantalons curts 

 Pantalons llargs 

 Jersei 

 Gorra 

 Ulleres de sol 

 Banyador i tovallola 

 Xancletes de riu 

 Necesser (raspall de dents, pasta de dents, pinta, sabó, repel·lent de mosquits, crema solar d'alta 

protecció, crema de cacau pels llavis, ...) 

 Frontal o lot 

 Cantimplora 

 

 Documentació necessària  

 
 
 
 

 

 Ús de dispositius mòbils 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Assegurança 

 

 

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.  

 

DNI/NIE 
Targeta sanitària 

Una altra assegurança mèdica si se’n disposa 

L’entitat gestora del camp de treball té les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents que 
marca la llei. 
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 Allotjament 

Instal·lacions dels locals social de la Vall de Sant Daniel, amb cuina i vestuaris amb dutxes.  

 

 Punt de trobada 

Diumenge 2 de juliol a les 17h de la tarda 

Carrer de les Monges, 20 on es troba el local de l’Associació de Naturalistes de Girona. 

Ubicació: https://goo.gl/maps/NMjd99gumDkXwYPx6 

 

 Contactes i emergència previs al camp de treball  

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Marc Blasco Bas 615 69 49 99 info@naturalistesgirona.org 

Quim Oliver Mayolas 654 98 96 52 educacio@naturalistesgirona.org 

 

 

 Com arribar-hi 

 

        El transport és a càrrec de la persona participant 

 

 

Tren    

Agafar tren en direcció Cervera i baixar a la parada de Girona. Un cop a la ciutat de Girona anar 

en direcció Sant Daniel (es pot agafar autobús L-11) i en arribar al Monestir agafar el primer 

Carrer a mà esquerra i agafar la pujada. Allà on acaba la pujada del carrer de les Monges es 

troba l’Associació de Naturalistes de Girona, al número 20. 

 
Bus 

Autobús L-11 

 

Cotxe 

Cal seguir l’autopista AP-7 direcció Girona, i sortir per la sortida Girona Oest entrar a Girona. Anar 

direcció Sant Daniel, i en arribar al Monestir agafar el primer Carrer a mà esquerra i agafar la 

pujada. Allà on acaba la pujada del carrer de les Monges es troba l’Associació de Naturalistes de 

Girona, al número 20. 

 

 

https://goo.gl/maps/NMjd99gumDkXwYPx6
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 Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Quim Oliver Mayolas 654 98 96 52 educacio@naturalistesgirona.org 

Anna Pujadas Carvajal  640 05 62 07  

 Compromisos de la persona participant  

 

 

 
 

 

 
 

La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el 
reglament intern de cada camp de treball, mitjançant el qual es regulen els horaris dels 
àpats, la neteja d’espais propis, el silenci nocturn i l’ús responsable dels dispositius 
mòbils, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència. 
 
Com a persona participant al camp de treball em comprometo a: 
 

 Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del camp de 
treball en el qual s'ha inscrit. 

 Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i 
participar-hi. 

 Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, 
d’administració, etc.) 

 Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones 
participants en el camp de treball. 

 Romandre al camp els 15 dies que dura l'activitat des del començament fins a 
l’acabament de l’activitat programada. 

 Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp de treball, 
que seran, entre    d’altres, les següents: acceptar les indicacions de les persones 
responsables de l’activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles 
particulars durant el camp de treball. 


