3050
Rehabilitació de barraques
de pedra d’Amposta
Amposta (Montsià)

Del 15 de juliol
al 29 de juliol

Arquitectura, etnologia
i paisatge rural
Fundació Escolta Josep
Carol

Busquem joves del teu perfil
Busquem joves d’entre 14 i 17 anys. Actius,
compromesos, amb esperit crític, interessats en la
defensa del medi ambient i implicats en la millora del
seu entorn social, natural i patrimonial.

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. L’inici i final del camp
marquen un canvi en la persona. Des de l’inici fins al
final els joves es responsabilitzen no només de la tasca
tècnica concreta de cada camp sinó que aprenen a
participar i a viure col·lectivament.

Per què triar aquest camp?
Un camp de treball és una acció comunitària, que es pot
anomenar perfectament d'aprenentatge i servei. Un
viatge per la convivència amb altres persones, un viatge
de coneixement d’una temàtica concreta. 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. Es coneixerà l’entorn
natural del Montsià, col·laborant amb les joves del
camp i les veïnes del poble.

Codi: 3050
Municipi: Amposta
Data d’inici: 15.07.2022
Places: 15
Nom del camp: Rehabilitació de barraques de pedra
d’Amposta
Tipologia: Arquitectura, etnologia i paisatge rural
Data de finalització: 29.07.2022
Edat: 14-17

Descripció del camp de treball
El camp de treball s’emmarca dins d’un projecte que significarà reconstruir i conservar les estructures de pedra
en sec del terme Amposta i donar-los-ho un valor patrimonial, cultural, pedagògic i turístic.
Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris
on predominen, amb la qual es poden realitzar tota mena de construccions, murs, cabanes, pous, forns de
calç...ateses les grans possibilitats que dona aquest element. Al llarg dels segles, han configurat uns paisatges
agrícoles i ramaders de gran valor dominats sobretot per l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament
adaptats als sòls i al clima. Cal recordar el reconeixement de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni cultural
immaterial per part de la UNESCO, al novembre de 2018.
El patrimoni de la pedra seca ha anat disminuint en les darreres dècades a la comarca del Montsià amb el
progressiu abandonament de l’activitat agrícola i ramadera i amb la modernització del sector.
La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir al peu de
la lletra perquè els elements que fem siguin efectius i funcionin correctament; com a drenatge de la pluja i retenció
de terres en el cas dels murs i marges, o com a aixopluc i consistència estructural en el cas de les cabanes.
Amb aquest projecte, a banda de reconstruir les barraques i dignificar els espais on s’ubiquen, també s’intentarà
potenciar aquestes construccions com a refugi de la biodiversitat, ja que degut a la estructura constructiva, la
pedra té nombroses cavitats sent un habitat específic i idoni per a plantes i animals, i per tant, disposa d’un
ecosistema que forma part dels corredors ecològics.
Aquestes construccions han permès al llarg de la història un aprofitament de recursos propis del territori i la seva
integració al paisatge.
El projecte inicial s’executarà en un conjunt de tres barraques de pedra en sec situades al terme d’Amposta, que
s’ubiquen a les afores de la ciutat, entre de la zona de Tosses i la barraca del Ametller, al costat de la nova
carretera d’Amposta a Freginals.

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.
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Municipi on es desenvolupa el camp de treball
Amposta

Descripció de la feina tècnica
El sector on s’ubiquen les barraques marquen un trànsit entre el paisatge de plana i el forestal del sector
muntanyenc de la Serra del Montsià. A la Plana, la propietat agrària s’estructura en petites explotacions de secà,
basat en el conreu de l’olivera, el garrofer i l’ametller. De manera localitzada hi ha altres conreus com cereals,
cítrics, farratges etc.. En general la rendibilitat es molt baixa i algunes de les finques dedicades a l’agricultura
tradicional de secà resten abandonades e improductives.
Els elements de patrimoni natural que ens ocupen en aquest projecte són tres barraques de pedra seca que
s’ubiquen al terme d’Amposta, prop de l’entorn urbà. Aquestes són:
1.- La primera que ens ocupa està situada a la partida de Tosses, concretament a les coordenades X: 29 34 94
Y: 45 09 124, i es coneix com barraca de Forcadell. Compta amb una coberta de falsa cúpula i encara que
presenta un estat de degradació importat per l’espoli de la pedra, encara es possible la seva recuperació.
2.- La segona s’ubica entre la carretera de Freginals C-103 i l’ AP7 i les seves coordenades són X: 29 27 51 i Y:
45 08 675.Compta amb una falsa cúpula i esta composta de tres construccions, on la central està enderrocada.
3.- Cal destacar, que la tercera, barraca del Ametller, rehabilitada l’any 2007 ha sofert diferents agressions
vandàliques, com el desmuntatge de part del mobiliari de la zona d’esbarjo. Aquesta barraca en concret compta
amb unes grans dimensiones (longitud de 9m, ample de 5,5m y altura entre 4 y 5m), està considerada la més
gran de les d’ una sola nau de la província de Tarragona i forma part del patrimoni històric, artístic i arquitectònic
d’Amposta. Al seu entorn trobem diferents murs de pedra en sec (marges).
Aquestes tres barraques tenen la denominació de BCIL, i a les dues primeres realitzarem una intervenció integral,
a la barraca del Ametller es realitzaran tasques de manteniment.
Per tant les tasques a desenvolupar seran:
- Desherbatge de les zones properes al les barraques de pedra seca. Els participants hauran de condicionar la
zona propera a les barraques per tal de fer-la més accessible als futurs visitants.
- Ordenació de les pedres que s’han enfonsat per la seva posterior reconstrucció.
- Rehabilitació de les barraques de pedra en sec. Es començarà per la nº 1, i si hi ha possibilitat de temps és
passarà a la nº2 i la nº3. Els participants conjuntament amb el director de camp faran tasques de reconstrucció i
rehabilitació de les barraques.
S’utilitzarà la tècnica tradicional per a la rehabilitació de les barraques.
- Documentació de la intervenció: els participants realitzaran les tasques de documentació del treball de camp,
gràfica i fotogràfica de les construccions.
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Horari de treball
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu compliment.

07,00 - 07,30 Bon dia
07,30 - 08,00 Petit Esmorzar
08,00 - 10,00 Activitats tècniques del projecte
10,00 - 10,30 Esmorzar
10,30 - 12,30 Activitats tècniques del projecte
12,30 - 13,30 Fem el dinar /Descans
13,30 - 14,30 Dinar
14,30 - 16,00 Recollir / Descans
16,00 - 19,00 Activitat de tarda
19,00 - 20,00 Fem el sopar/ Descans
20,00 – 20,30 Sopar
20,30 - 21,00 Recollir / Descans
21,00 - 22,00 Activitat de nit

Activitats complementàries i de temps de lleure
L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de
modificar les activitats complementàries.
A causa de la situació que es pugui
Les activitats són el mitjà de què ens servim per aconseguir uns
derivar del COVID19, tant la feina
objectius prèviament decidits en una programació. A vegades,
tècnica com les activitats
però, fem activitats per assolir objectius no previstos a la
complementàries i de temps de
programació però que es poden considerar necessaris en un
lleure, podran requerir adaptacions
seguint les indicacions de la
moment concret. Un joc, per exemple, ens pot servir per eliminar la
normativa que es pugui generar.
tensió que es pot produir en un grup per alguna raó, etc. Altres
vegades també realitzem activitats de manera espontània en
l’anomenat “temps lliure”. Sigui com sigui, les activitats sempre van
lligades a uns objectius, encara que aquests siguin “passar-s’ho
bé”.
En qualsevol cas, totes les activitats dissenyades compten amb
una fitxa didàctica on s’hi recull: els objectius que treballa, el desenvolupament de l’activitat, el rol de monitor/a,
el material necessari i alguns indicadors o pistes per a l’avaluació.
Al ser un camp per a joves menors d‘edat i donat a la nostra metodologia de treball les activitats que es descriuen
a continuació són de caire obligatori a realitzar tot i que són adaptables a les necessitats i motivacions dels
participants.

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. Creiem que el primer pas i el més adient és que el conegui. A més, es pot divertir molt
fent-ho.
- Activitats a la piscina municipal d’Amposta
- Visita al Museu de les Terres de l’Ebre
- Visita al Centre d’Arts Visuals lo Pati
- Ruta turística per la ciutat: Descoberta d’Amposta
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- Ruta per les barraques de pedra seca
- Centre d’interpretació de la Serra del Montsià a Freginals.
- Museu de la Vida Rural de Santa Bárbara i Casa Museu d’Àngel Fibla
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 aquesta 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
EL TEMPS LLIURE
Entenem aquesta estona com a temps controlat però no dirigit per l’equip educatiu. Creiem que aquesta estona
és molt important ja que els joves potencien la seva creativitat i dóna peu a veure l’evolució del grup i el grau de
cohesió a que poden arribar. Normalment s’afegeix material vari: pilotes, cartolines,....
Durant aquesta estona no realitzarem cap activitat dirigida que requereixi de la seva atenció i serà quan
s’aprofitarà per potenciar la relació jove/equip educatiu a nivell afectiu. D’aquesta manera disposarem d’un espai
on els joves se sentin propers al referent adult fora de l’entorn familiar.

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.
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A tenir en compte per les persones
amb necessitats específiques
L’allotjament és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Les activitats del camp no són accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda
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

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
Motxilla
Sac
Bicicleta
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
Bicicleta, casc i 1 càmera de recanvi (de la mida de la roda).
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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
Lloc: Escola Agrària d’Amposta
Tipus d’allotjament : residència
Titularitat de l’allotjament: Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Detall de l’espai per dormir: habitacions de dues persones amb bany compartit per cada dues habitacions.
Detall de l’espai cuina: cuina equipada amb rentaplats, pica, material de cuina, nevera , congelador i rebost. Els
fogons estan situats a l’aire lliure al darrere de la cuina interior.
Detall de l’espai menjador: espai obert de cuina menjador composat per 7 taules.
Detall de l’espai d’higiene personal: els banys de l’espai de dormir contenen dutxes, lavabos i piques. Igualment
a la zona del menjador també hi ha lavabos.

Punt de trobada
El punt de trobada amb les famílies serà a l’Escola Agrària d’Amposta a les 16h del dia 15 de juliol.
https://goo.gl/maps/cWko8qMHfb3FYfRK8

Contactes i emergència previs al camp de treball
Persones de contacte:

Laura Barriendos

Telèfons:

663377190

Correus electrònics:

estiujove@josepcarol.cat
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Com arribar-hi
El transport és a càrrec del participant.
Tren
Baixeu a l’estació L’Aldea-Amposta-Tortosa i agafeu un bus direcció Amposta.

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
Per autopista:
Sortiu a Amposta per la sortida 40. Agafeu la N-340 direcció Amposta.
Preneu la sortida cap a TV-3403/Amposta/Sant Jaume d'Enveja/TV-3405/Els Muntells.
Gireu lleugerament a l'esquerra. (indicacions per TV-3403/Amposta)
Per N-340
Preneu la sortida cap a TV-3403/Amposta/Sant Jaume d'Enveja/TV-3405/Els Muntells.
Gireu lleugerament a l'esquerra. (indicacions per TV-3403/Amposta)

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

Laura Barriendos

Telèfons:

663377190

Correus electrònics:

estiujove@josepcarol.cat
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