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La Lleva del Biberó
Pinell de Brai (Terra Alta)

Arqueologia
Del 15 de juliol al
29 de juliol

Fundació Escolta
Josep Carol

Busquem joves del teu perfil
Interès en la memòria històrica i l’arqueologia , curiositat
per aprendre i conèixer l’entorn natural de Pinell de Brai i
ganes de viure l’experiència amb altres joves d’arreu de
Catalunya

Què hi pots trobar?
Els camps de treball són espais de convivència i
creixement personal, al llarg de 15 dies els i les joves
descobreixen i es descobreixen. La convivència en grup,
el treball en equip i el consens són punts bàsics al dia a
dia del camps de la FEJC
Una immersió total en el medi natural de la zona, els
participants poden gaudir d’aquest, n’aprenen i el
comparteixen amb la resta de membres del camp.

Per què triar aquest camp?
Una experiència de voluntariat, on els voluntaris i
voluntàries es responsabilitzen de realitzar una feina de
suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural,
educatiu,... a canvi d’una gran experiència. Tot això, en
convivència amb altres joves de cultures diferents.
En aquest camp es coneixerà la història de la Lleva del
Biberó i la guerra civil mentre es treballa a les trinxeres i
refugis de la rereguarda així com participant d’activitats de
lleure amb joves del camp i veïnes del poble.
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Descripció del camp de treball
Enguany és la quarta edició del camp de treball La Pinell de Brai. El contacte entre les dues parts va néixer a partir
de l’entitat COMEBE que treballa a la població i que ja fa anys que col·labora amb la FEJC en camps de treball a
les Terres de l’Ebre. Amb COMEBE com a intermediari entre les dues parts s’inicia el camp de treball La lleva del
biberó. Aquest nom parteix del mot emprat durant la Guerra Civil per anomenar els prop de 30.000 joves cridats a
files al principis dels anys 20.
Actualment Pinell de Brai organitza una cursa anual amb el nom de La Cursa dels Biberons per tal d’homenatjar tots
aquells joves que van ser cridats al front republicà quan encara eren molt joves. Amb el nom del camp de treball
volem, també, fer un petit homenatge a aquells joves.
OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS:
1. Recuperar les trinxeres situades a les rodalies de El Pinell de Brai
1.1. Continuar amb les tasques de rehabilitació de les trinxeres.
1.2. Posar al descobert noves estructures constructives de les trinxeres.
1.3. Netejar i classificar els objectes i materials trobats.
2. Donar a conèixer a joves un moment històric nacional
2.1. Conèixer els fets ocorreguts a la Batalla de l’Ebre.
2.2. Sensibilitzar als joves sobre la importància de la memòria històrica.
2.3. Descobrir la història de la lleva del biberó
2.4. Conèixer el mètode arqueològic i la seva importància en relació al coneixement dels esdeveniments ocorreguts.
3.Sensibilitzar la població envers el patrimoni
3.1. Senyalitzar les zones recuperades.
3.2. Incorporar l’actiu a la xarxa d’espais de memòria de la Generalitat a través del COMEBE

Entitat gestora
La Fundació Escolta Josep Carol, creada per Escoltes Catalans, té com a missió promoure l’educació d’infants i
joves en la ciutadania responsable i en els valors propis de l’escoltisme laic català, a través del suport a la tasca
educativa i associativa d’Escoltes Catalans, de la generació de reflexió i pensament i de prestació de serveis en
l’entorn educatiu. Per tant, des de la Fundació, es treballa per promoure els valors de la democràcia, laïcitat,
catalanitat, coeducació, compromís, esperit crític, honestedat, solidaritat, participació i estima per la natura.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball
Pinell de Brai

Descripció de la feina tècnica
El nucli urbà del Pinell de Brai va esdevenir rereguarda immediata de la línia de front establerta als cims de la serra
de Pàndols, amb la instal·lació de diversos serveis militars. Per protegir la població de l’enemic, entre d’altres, es
van excavar trinxeres en els turons que l’envolten.
La tasca tècnica, sota la supervisió d’un arqueòleg, consistirà en la recuperació de les infraestructures defensives
que conformen el conjunt: trinxeres, pous de tirador, refugis, ... excavant fins a recuperar la cota original de 1938 i
restaurant, en la mesura del possible, el seu aspecte original.
Per tant les tasques a desenvolupar seran:






Desherbatge de les zones properes a les trinxeres: Els participants hauran de condicionar la zona propera
a les trinxeres per tal de fer-la més accessible a la població de Pinell de Brai.
Neteja de la brutícia acumulada: Al llarg dels anys s’han acumulat deixalles a l’interior de les trinxeres i a les
zones més properes.
Extreure la runa acumulada al llarg dels anys: Paral·lelament a la neteja de les zones properes, s’excavarà
les trinxeres per tal de retirar la runa i arribar a la cota original.
Restauració i catalogació del material recuperat al llarg del camp: Els participants conjuntament amb els
tècnics de COMEBE faran tasques de neteja i catalogació de material trobat durant l’excavació.
Documentació: Els participants realitzaran les tasques de documentació arqueològica, gràfica i fotogràfica
de les estructures excavades i dels elements exhumats.

Horari de treball
07,00 - 07,30
07,30 - 08,00
08,00 - 10,00
10,00 - 10,30
10,30 - 12,30
12,30 - 13,30
13,30 - 14,30
14,30 - 16,00
16,00 - 19,00
19,00 - 20,00
20,00 – 20,30
20,30 - 21,00
21,00 - 22,00

Bon dia
Petit Esmorzar
Activitats tècniques del projecte
Esmorzar
Activitats tècniques del projecte
Fem el dinar /Descans
Dinar
Recollir / Descans
Activitat de tarda
Fem el sopar/ Descans
Sopar
Recollir / Descans
Activitat de nit

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

Activitats complementàries i de temps de lleure
DESCOBERTA DE L’ENTORN I CONTEXTUALITZACIÓ
És una activitat important dins l’educació en el lleure; les descobertes de natura, les descobertes socials (barri,
poble...) i les sortides i excursions en general són un mitjà per conèixer i comprendre un medi. Sovint el grup va a
un lloc que no coneix.
 Via verda de la Terra Alta.
 Visita catedral del vi. Pinell de Brai
 Visita a les Veus del Front
 Xerrada sobre la importància de la memòria històrica i de la tècnica arqueològica com a eina per a aquesta.
 Xerrada – debat participatiu sobre la Batalla de l’Ebre.
 Ruta de la Vall Closa per la serra de Pàndols

Activitats relacionades amb valors que promou Escoltes Catalans i la FEJC:
 Respecte mutu i a la pròpia persona
 Solidaritat i participació
 Cine fòrums sobre la temàtica de les desigualtats socials
 El sexting i l'ús de les xarxes socials.
 Baròmetre dels valors
ASSEMBLEA
L’assemblea és una activitat que es porta a la pràctica en diversos àmbits. Les assemblees ens serveixen per valorar,
acordar, elaborar projectes conjunts o senzillament intercanviar opinions i/o coneixements sobre un tema (debats i
xerrades).
Per dur a terme l’assemblea diària, es demana als participants que s’impliquin en ella per tal que funcioni de la millor
manera ja que a més a més de ser un espai de traspàs d’informació i coneixement de les vivències de cada
participant, serveix com a àgora a l’hora de prendre decisions conjuntes (les que s’indiquin en funció de la
programació i/o tipus d’activitat), de la mateixa manera que serveix com a espai de decisió dels horaris i establiment
de normes conjuntes.
ACTIVITATS DE LLEURE
Activitats que realitzarem durant el camp, on els participants aprendran diferents jocs, tallers, etc., amb l’objectiu de
potenciar la cohesió del grup, motivar-los. Cada nit es treballarà un dels valors de l’escoltisme mitjançant dinàmiques
diverses.
Piscina
Vetlla salvatge
Jocs moguts
Nit de Festa
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.
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
La Fundació Escolta Josep Carol, serà l'entitat que emmarca el projecte i en garanteix la seva viabilitat. Amb aquest
agent es manté un traspàs d’informació diari que permet que la tècnica responsable del projecte estigui informada
de l’evolució del camp de treball, i per tant, pugui facilitar la resolució d’alguns entrebancs que puguin sorgir.
L’equip responsable del projecte està format per quatre membres, dos monitors/es , un director/a del projecte i el
Coordinador de camps de treball de la FEJC.
Per portar a terme l’organització i coordinació prèvia al camp de treball, l’equip educatiu es reuneix un mes abans
de l'inici de l'activitat per realitzar una visita de contextualització. En aquesta sortida es visiten els espais de treball i
l'allotjament i es fa una primera reunió de coordinació amb tots els agents implicats. Quinze dies abans de l'inici
l'equip educatiu es torna a trobar per fer la formació organitzada per la FEJC sobre normativa i organització i per
preparar la documentació necessària pel camp de treball.

A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques
Els camps de treball són activitats de lleure i voluntariat adreçades a totes les persones joves.
L’allotjament es accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Les activitats del camp NO són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda
En aquest camp de treball hi poden accedir joves amb discapacitat intel·lectual
A l’espai de la zona de treball no s’hi pot accedir amb comoditat, així com de cara a algunes activitats, sortides i
excursions, és realitzaran per terrenys abruptes i estrets.

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

Material necessari
-

Motxilla
Sac
Màrfega
Lot amb piles
1 got/tassa
1 cullera/ganivet/forquilla
1 carmanyola
1 drap de cuina / tovalló de roba
1 tovallola de bany
Necesser amb estris d’higiene personal: Pasta de dents / raspall de dents / pinta /sabó pel cos (tamany
petit) /compreses, desodorant
1 pastilla de sabó per rentar roba biodegradable
Capelina
Cangur o anorac gruixut
Botes de muntanya
1 bambes
Bossa de tela per la roba bruta
10 pinces per estendre la roba
Cantimplora
Gorra
Crema de protecció solar
Berenar (del primer dia)
Sopar (del primer dia)
Xancletes de bany
Banyador

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
Lloc: Pavelló Municipal

Tipus d’allotjament : Equipament Municipal

Detall de l’espai per dormir: Pavelló municipal que compta amb les dutxes i els lavabos de la piscina municipal que
es troba annex a l’edifici.
Detall de l’espai cuina: Hi ha sis focs coberts perfectament equipats. També hi ha una pica per poder rentar tots el
estris de la cuina i altres elements.
Detall de l’espai menjador: Hi ha taules i cadires suficients per a tots els participants.
Detall de l’espai d’higiene personal: Hi ha vestidors, dutxes individuals i lavabos

Punt de trobada
El punt de trobada serà el dia 15 de juliol a les 16h a la plaça de l’Ajuntament situada a la Plaça Catalunya, 1,
43594 El Pinell de Brai, Tarragona
https://goo.gl/maps/bUExDbDyEJ12

Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte: Maria Asensio
Telèfons: 932699111 / 663377190
Correus electrònics: estiujove@josepcarol.cat

Com arribar-hi
El transport és a càrrec del participant.

Tren
No s’hi arriba amb tren

Bus
S’hi arriba amb la companyia HIFE. Recomanem mirar els horaris per internet ja que aquests es veuran modificats
durant les vacances d’estiu.

Cotxe
Des de Barcelona: Agafar l’AP7 direcció Tarragona i enllaçar amb la C44 direcció Móra d’Ebre, allà agafar la C12
que ens porta a El Pinell de Brai.
Des de Tarragona: Agafar l’AP7 i enllaçar amb la C44 direcció Móra d’Ebre, allà agafar la C12 que ens porta
a El Pinell de Brai.
Des de Lleida: Agafar la C12 direcció Maials/Flix i enllaceu amb la C12-B direcció La
Fatarella/Ascó/Gandesa.
Des de Girona: Agafar l’AP7 direcció Tarragona i enllaçar amb la C44 direcció Móra d’Ebre, allà agafar la
C12 que ens porta a El Pinell de Brai.

Contactes i emergència durant el camp de treball
Persones de contacte: Maria Asensio
Telèfons: 932699111 / 663377190
Correus electrònics: estiujove@josepcarol.cat

