
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Busquem joves del teu perfil 

 Amb ganes de contribuir a una millora de 

l’entorn natural. 

 Que tinguin sensibilitat per a conservar la fauna 

natural de la zona. 

 Amb mirada crítica sobre l’empremta humana al 

camp. 

Què hi pots trobar? 

Una bona oportunitat per bescanviar experiències, fer 

noves coneixences i descobrir nous paratges. 

Per què triar aquest camp? 

Si t’agrada la natura i els animals, aquest és el teu 

camp! Obrirem el camí que condueix a la riba del riu 

i analitzarem la fauna que allí hi habita. 

3028 

Hort de les Salamandres 

Querol (Alt Camp) 

Fundació Santa Maria de Siurana 

 
Dates  
Del 25 de juny al 9 de 
juliol 

Tipologia 
Medi ambient 
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 Descripció del camp de treball 

L’activitat va dirigida a la conservació i manteniment de les zones properes al riu Gaià, seguint amb el projecte 

d’anys anteriors (3 edicions). Continuarem fent accions per a poder obrir completament el camí que condueix a 

la riba del riu i poder analitzar la fauna que allí hi habita. Aquesta feina va enfocada a conèixer el medi natural 

que ens envolta i a valorar la importància de cuidar l’ecosistema. La segona àrea d’intervenció està focalitzada a 

la conservació i manteniment de les zones d’aigua humida properes a Querol. Allí s’intentarà explicar el per què 

de les zones humides i com cal conservar-les i ajudar a potenciar la supervivència de diferents espècies. Per a 

fer això, es construirà una bassa on la fauna local podrà diversificar-se afavorint la reproducció de la salamandra 

autòctona de la zona. 

 

 Entitat gestora 

La Fundació Santa Maria de Siurana és una Fundació Pia de l’Arxidiòcesi de Tarragona de naturalesa pública, 

sense afany de lucre que va iniciar la seva activitat l’any 1967 (llavors amb el nom de Servei de Colònies de 

Vacances). Té com a objectiu el servei a la societat en el camp concret de l’educació en el lleure dels infants, 

adolescents, joves i adults, des d’una educació integral inspirada valors com la empatia, la igualtat d’oportunitats, 

el respecte al medi ambient i el pensament crític, entre d’altres. Per dur a terme les seves activitats i objectius 

compta amb tres seccions:  

-Federació de centres d’esplai  

-Escola de l’Esplai  

-Servei de Colònies de Vacances  

 

 

Codi: 3028 

 
 Municipi: Querol 

 

 Data d’inici: 25.06.2023 

 

 Places: 24 

 

 Nom del camp: Hort de les Salamandres 

 

 Tipologia: Medi ambient 

 

 Data de finalització: 09.07.2023 

 

 Edat: 14-17 
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Les finalitats de la fundació són:  

-Donar a conèixer la importància de l’oci i el temps lliure per a la formació de la persona, en particular de l’infant, 

de l’adolescent i del jove.  

-Col·laborar amb els projectes que tinguin les mateixes finalitats, realitzats per altres persones o institucions, amb 

les quals es podran establir els oportuns convenis de cooperació.  

-Promoure iniciatives a favor de la vivència dels valors cristians en el temps lliure, especialment en la infància, la 

joventut i la tercera edat. 

 

 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 

Querol 

 Descripció de la feina tècnica 

- Desbrossar.  

- Treure pedres, arbres, branques...  

- Creació d’estructures de pedra seca.  

- Construcció de la bassa.  

- Manteniment de zones humides.  

- Manteniment d’amfibis. 

 Horari de treball 

 
 
 

 

08.00h – Despertar  

08.30h – Esmorzar  

09.15h – Explicació de la jornada  

09.30h – Treball tècnic  

14.00h – Dinar i descans  

16.30h – Joc de tarda  

18.00h – Berenar  

18.30h – Joc de tarda  

19.30h – Valoració del dia  

21.00h – Sopar  

22.30h – Joc de nit  

24.00h – Dormir 

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

seu compliment. 



 

 
Pàgina 4 de 7 

 Activitats complementàries i de temps de lleure 

 

 

 

 

 Dinàmiques grupals. 

 Tallers. 

 Activitats emocionals. 

 Excursions per la contornada del riu Gaià. 

 Visita monestir de Santes Creus. 

 

 

 Organització interna 

Les activitats tècniques es faran mitjançant grups decidits pel personal tècnic per a poder ser mes efectiu el 

treball. Tots els grups s’aniran alternant per a realitzar les tasques previstes per a que tothom pugui tenir la 

mateixa experiència.  

Les activitats de lleure de les tarda estaran organitzades, també, en petits grups depenent de l’activitat.  

En referència al quotidià, seran els propis participants, mitjançant la coordinació de l’equip de monitoratge, els 

que es repartiran les tasques de cuina, neteja i ordre de l’espai. La metodologia emprada serà una roda de 

tasques que anirà rotant diàriament. 

 

 A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques 

 

 

 

 

L’allotjament no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. La casa on es farà l’estada no està adaptada 

ja que les habitacions estan situades a la planta superior i no disposa d’accés sense escales. Les activitats del 

camp de treball transcorren per camins estrets i amb pendents irregulars i pronunciats. 

 

 Devolució de la quota 

 
 
 

 Material necessari 

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. 

 

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

complementàries. 

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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 Motxilla gran (60-70 litres)  

 Motxilla petita (20 litres) per anar d’excursió.  

 Sac de dormir i màrfega.  

 Pijama. 

 Roba d’estiu per a cada dia.  

 Roba d’abric.  

 Roba pel treball tècnic (que és pugui embrutar)  

 Paravents / impermeable.  

 Tovallola pel riu.  

 Banyador.  

 Crema solar.  

 Loció repel·lent de mosquits.  

 Samarreta blanca per pintar.  

 Llanterna i piles de recanvi.  

 Calçat esportiu i transitable.  

 Xancletes lligades per anar al riu.  

 Cantimplora.  

 Necesser amb estris d’higiene personal (tovallola de bany, gel, xampú, pinta, raspall i pasta de dents...)  

 Carmanyola i estris per menjar (tovalló, plat, got i coberts)  

 Bosses per roba bruta.  

 Gorra, barret, mocador de cap per protegir-se del sol.  

 Guants per treballar. 

 

 Documentació necessària  

 
 
 

 

 

Cada participant serà responsable de dur la següent documentació personal:  

 DNI i/o passaport 

 Targeta sanitària  

 Carnet de vacunació actualitzat 

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

 Assegurança completa (no obligatòria). 

DNI/NIE 

Targeta sanitària 

Una altra assegurança mèdica si se’n disposa 
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En tots els casos, l’equip responsable es podrà fer càrrec de la documentació dels participants a petició dels mateixos. 

 

 Ús de dispositius mòbils 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Assegurança 

 

 

 

 Allotjament 

Casa de colònies de Querol  

Tipus d’allotjament : Casa de colònies  

Titularitat de l’allotjament: Arquebisbat de Tarragona. 

Detall de l’espai per dormir: Habitacions amb lliteres  

Detall de l’espai cuina: Cuina de la casa completa  

Detall de l’espai menjador: Menjador amb taules i cadires  

Detall de l’espai d’higiene personal: WC i dutxes completes amb aigua calenta 

 

 Punt de trobada 

Diumenge 25 de juny a l’entrada de la casa de colònies de Querol a les 11.00h. (C/ de Santa Maria, 14) 

 Contactes i emergència previs al camp de treball  

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Marina Vendrell Briansó 977 249 724 projecteslleure@fundaciosiurana.cat 

 Com arribar-hi 

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.  

 

L’entitat gestora del camp de treball té les assegurances de responsabilitat civil i 

d’accidents que marca la llei. 
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        El transport és a càrrec de la persona participant 

 

 Tren    

 

Bus 

 

Cotxe 

Des de Barcelona: Amb cotxe: A2 i C37.  

Des de Lleida: Amb cotxe: AP-2.  

Des de Girona: Amb cotxe: AP-7  

Des de Tarragona: Amb cotxe: A27 i C37 

 Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Marina Vendrell Briansó 977 249 724 projecteslleure@fundaciosiurana.cat 

 

 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. 


