3038
Castelló i els seus
camins
Vandellòs – Hospitalet de l’Infant
(Baix Camp)

Del 17 de juliol

Medi ambient

al 31 de juliol

Associació Masia
de Castelló

Busquem joves del teu perfil
Amb ganes de treballar i conviure en grup
Preparats per viure una experiència única en un poble en
construcció
Disposats a tenir cura dels animals i de l’entorn natural
Gaudir de la muntanya i el mar en un mateix entorn.

Què hi pots trobar?
La Masia de Castelló, es un petit poble abandonat als
anys 50, que des de fa 20 anys esta en procés de
reconstrucció. Recuperar aquells camins que l’envolten i
contribuir en aquest procés, és una gran oportunitat per
créixer i deixar el teu granet de sorra.

Per què triar aquest camp?
Contribuiràs a fer més gran un projecte que té més de 20
anys de recorregut.
Coneixeràs altres joves amb interessos similars
Aprendràs a respectar el teu entorn.

Codi: 3038
Municipi: Vandellòs – Hospitalet de l’Infant
Data d’inici: 17.07.2022
Places: 15
Nom del camp: Castelló i els seus camins
Tipologia: Medi ambient
Data de finalització: 31.07.2022
Edat: 14-17

Descripció del camp de treball
La Masia de Castelló, es un petit poble abandonat als anys 50, que des de fa més de 20 anys està en procés de
reconstrucció.
Les tasques que es duran a terme estan separades en dos blocs:
Treball tècnic, destinat a la rehabilitació de la masia i feines de manteniment i neteja de l’entorn.
Treball pedagògic, amb l’objectiu d’augmentar l’autonomia personal i col·lectiva i participar en tasques
culturals i de temps d’oci.

Entitat gestora
Associació Masia de Castelló
L’objectiu de l’associació es treballar per recuperar part de la història del poble, per preservar un espai i donar-li
un ús públic. Que tothom pugui pujar a Castelló i gaudir-ne de l’espai. Perquè Castelló pugui ser un referent de
futur integrador d’un territori respectuós amb el seu passat i el seu entorn. L’associació desitja que el camí de la
recuperació serveixi per potenciar iniciatives i crear activitats culturals al nostre municipi i entorn.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball
Vandellòs-L’Hospitalet de l’Infant
Municipi situat ala comarca del Baix Camp, format per cinc nuclis de població diferents: Vandellòs, Hospitalet de
l’Infant, Masboquera, Masriudoms i l’Almadrava. El nombre d’habitants (+de 6000) que concentra cada nucli és
molt divers, com també en són les seves necessitats, dinàmiques i models econòmics. Destacant entre aquests
el nucli històric de Vandellòs, d’àmbit rural que mira cap a l’interior, i el nucli de l’Hospitalet de l’Infant d’àmbit
urbà turístic de costa.

Pàgina 2 de 7

Descripció de la feina tècnica
Les tasques de reconstrucció que es duran a terme seran les següents:
Arranjaments de murs de pedra seca
Recuperació de senders
Neteja de sotabosc
Manteniment de la masia de Castelló i el seu entorn (millora dels carrers, conservació dels diferents
elements ornamentals i de seguretat)

Horari de treball
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu compliment.

HORARI
8:00-9:00
9:00-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:30
21:30-23:00
23:00

TASCA
Despertar i Esmorzar
Treball tècnic (inclou preparació del dinar)
Dinar / Recollir
Descans / Higiene
Activitats pedagògiques
Temps lliure / Neteja
Preparació sopar / Sopar / Recollir
Jocs de Nit
Dormir
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Activitats complementàries i de temps de lleure
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de
modificar les activitats complementàries.

Tallers
Hort
Iniciació a l’orientació al medi natural / Excursió
Ruta d’orientació
Visites:
o Centre d’interpretació de l’oli
o Hospital de l’Infant Pere
Activitats de platja i piscina
Banys de fang i festa de l’aigua
Dinàmiques de grup i jocs de nit
...

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.

Organització interna
Durant la realització de les activitats de caire tècnic el grup es dividirà en 4 subgrups, aquests es repartiran les
tasques de rehabilitació, de serveis i preparació de les menjades.
Dins els serveis, detallem neteja, ordenació i manteniment de les instal·lacions.
Durant el camp de treball els grups seran rotatoris, i cada dia es distribuiran les tasques de la jornada
següent.
És important afegir que durant les sessions d’equip és tractaran totes les millores ha dur a terme i és pactaran
els possibles canvis.

A tenir en compte per les persones
amb necessitats específiques
El terreny on es situa la Masia de Castelló, té molts desnivells i
no està pavimentat, ja que és un poble deshabitat, envoltat de
muntanyes. Per tal de desenvolupar les activitats que és fan fora
de la masia, és descendirà per pistes forestals per tal d’arribar a
la població més pròxima, ja que el transport públic no arriba a la
població.
La feina tècnica, tal com s’ha especificat, consisteix en tasques
de recuperació de senders i neteja de sotabosc, realitzant feines
físiques.
Les instal·lacions són totes a primera planta, on s’hi accedeix
mitjançant escales, no comptant amb elevadors ni ascensors.

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.
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Material necessari
Roba diària
Jersei o jaqueta de màniga llarga i pantalons llargs
Pijama
Material d’higiene personal
Sac de dormir
Màrfega o matalàs inflable individual
Coixí
Tovallola de bany
Tovallola de piscina
Banyador
Xancletes lligades
Calçat còmode per caminar
Sabates esportives
Bossa per la roba bruta
Tovalló de roba
Coberts (cullera gran i petita, forquilla i ganivet)
Plats (postre, pla i fondo)
Got
Lot i piles de recanvi
Cantimplora
Crema de protecció solar
Impermeable
Barret o gorra pel sol
Motxilla petita per anar d’excursió
Loció repel·lent de mosquits
Ulleres de sol
Mascaretes
Hidrogel unipersonal
Guants de treball: MOLT IMPORTANTS PER REALITZAR LA FEINA TÈCNICA.
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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’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
La casa on s’allotjaran durant el camp de treball, disposa de dues plantes. L’espai destinat a dormir es
troba la planta superior, aquesta no disposa de llits, ni matalassos, ni coixins i per tant els participants dormiran
a terra, cal destacar que el terra de la planta és tot de fusta. La planta principal es destinarà a les menjades i el
temps lliure, és una sala diàfana habilitada amb taules i cadires.
La cuina, està ubicada en una altra casa. Aquesta conta amb tots els electrodomèstics necessaris per dur
a terme la tasca culinària.
Els lavabos i dutxes es troben fora de la casa de convivència, aquests disposen de 3 lavabos independents
amb rentamans; un d’ells està habilitat per minusvàlids. Les dutxes són comunitàries i estan a l’aire lliure.
La masia de Castelló també compta amb una sala gran i diàfana destinada per realitzar els tallers, les
dinàmiques i altres activitats en grup.

Punt de trobada
Masia de Castelló
12:00 hores del matí.
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Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte:

Fco. Javier Celaya Romero
Anna Sirisi Anguera

Telèfons:

689.017.854
606.510.857

Correus electrònics:

lotossalet@hotmail.com

Com arribar-hi
El transport és a càrrec del participant.
Tren
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/65407/informacion_000185.shtml
Bus
https://www.busbud.com/es/estacion-de-autobuses-de-l-hospitalet-de-l-infant/s/1662
Cotxe
https://goo.gl/maps/mp2AVUPhSLR2

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

Fco. Javier Celaya Romero
Anna Sirisi Anguera

Telèfons:

689.017.854
606.510.857

Correus electrònics:

lotossalet@hotmail.com
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