4003
Construint camins:
recuperació dels senders
loals per a una millor
qualitat de vida.
Tivenys (Baix Ebre)

Del 15 de juliol

Medi ambient

al 29 de juliol

Associació
obre’t’ebre

Busquem joves del teu perfil
Joves d'entre 18 i 25 anys, interessats en viure una
experiència de recuperació de camins i preservació de
l'entorn natural. Que els agradi viure durant 15 dies en un
entorn rural rodejats de naturalesa.

Què hi pots trobar?
Jovent com tu procedent de diferents comunitats
autònomes. També coneixeràs la població local a través
de les diferents entitats. Si vols viure una experiència en
un entorn rural, aquest és el teu moment!

Per què triar aquest camp?
Les Terres de l'Ebre son un espai natural en el qual
podràs conèixer de primera mà, el qual encara es molt
desconegut per a les persones que venen d'altres indrets.
Pensem que pot ser una bona oportunitat per passar-t'ho
bé treballant en un tema d'interès comú al mateix temps
que coneixes persones d'altres llocs.

Codi: 4003
Municipi: Tivenys
Data d’inici: 15.07.2022
Places: 15
Nom del camp: Construint camins: recuperació dels
senders loals per a una millor qualitat de vida.
Tipologia: Medi ambient
Data de finalització: 29.07.2022
Edat: 18-25

Descripció del camp de treball
Aquesta serà la segona edició del camp mediambiental que es realitzarà al bosc del territori i que tindrà com a
principal objectiu la recuperació de camins i la conservació, neteja del bosc Per poder assolir els objectius es
comptarà amb la col·laboració de diferents organitzacions i persones amb experiència de la població. Com a
objectius generals del camp destaquem:



Posar en valor els boscos dels espais naturals del territori.
L’educació en valors ambientals dels participants del camp de treball i l’aprenentatge de tasques de
manteniment i de millora d’espais naturals, per tal de fer-ne difusió i educació a la resta de societat.
Tanmateix es realitzaran activitats de coneixement de l’entorn tant culturals com socials amb les persones
del municipi.

Entitat gestora
Associació obre’t’ebre

Municipi on es desenvolupa el camp de treball
Tivenys (Baix Ebre)

Descripció de la feina tècnica
Pel que fa la metodologia de treball comptarem amb un tècnic que guiarà els participants en les tasques de
neteja i condicionament. El segon dia del camp de treball, el tècnic formarà els participants i els donarà
instruccions clares de com fer la feina i de com protegir la flora i fauna o de com fer un correcte reciclatge de
deixalles. Les deixalles s’acumularan i serà la brigada qui, un cop acumulades les recollirà i les portarà a la
deixalleria. També es formarà als participants en la seguretat. Caldrà explicar com cal protegir-se amb guants,
ulleres, gorres i cremes per mosquits o utilitzant la roba i calçat adequat a la feina.
Cada matí, abans d’iniciar-nos al treball tècnic, caldrà es farà una explicació de les tasques que es faran
aquell dia i de com les faran a nivell més concret. El tècnic tindrà una comunicació clara i directa amb els
participants i resoldrà els dubtes que vagin sorgint.
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Els monitors de lleure acompanyaran també a les feina tècnica i vetllaran per a que el grup estigui a gust i
pugui treballar-hi còmodament. Seran el pont entre els participants i el tècnic.

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

Un exemple d’horari diari seria el següent:
6.30-7h Esmorzar
7-10h Feina tècnica
10-10.30h Esmorzar mig matí
11-13.30h Feina tècnica / Grup cuina prepara el dinar
13.30h-14h recollida de material
14h-15h Dinar
15h-15.30h Recollir
16h Descans /Grup cuina prepara el sopar
17h-19.30h Activitats lúdiques
20.30h Sopar

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
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.

Activitat 1: excursions a l’Assut, visita ruta dels cocons,etc.
Activitat 2: dinàmiques de coneixement de grup
Activitat 3: jocs a la piscina, jocs esportius i cooperatius amb la gent
Jove del poble.
Activitat 4: presentació de les comunitats autònomes a la població. Cada
Jove podrà portar música, fotografies, menjar típic, instruments, per fer-ne una
Presentació al municipi.
Activitat 5: taller de cuina dolça.
Activitat 6: possible piraguada (cost a càrrec dels participants si n’estan interessats)
Activitat 7: taller de danses populars.
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Organització interna
L’organització interna està liderada per un director de lleure i un
monitor. A més, el jovent comptarà amb persona tècnic per tal de
saber com realitzar les tasques del camp.

A tenir en compte per les persones
amb necessitats específiques
El camp no és aptes per a persones amb diversitat funcional
per les barreres arquitectòniques que hi ha.
En cas de jovent amb NEE caldrà que la família o responsable
legal es posi en contacte amb l’entitat per tal de valorar la
contractació d’una persona de suport que acompanyi a la
persona jove en totes les seves activitats.

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 petita per a les excursions.
Llanterna
Botella d’aigua reutilitzable.
Per al feina tècnica: roba fina de màniga llarga (camisa i pantalons), sabates tancades (tipus muntanya), gorra,
crema de protecció solar, guants de treball i ulleres de protecció, repel·lent per als mosquits, crema corporal
natural honey (aquesta marca específica repel·leix contra un tipus de mosca comuna a les vores de riu: mosca
negra). Els participants que no vagin equipats degudament hauran de comprar-se aquest material a la població
Llençols i coixí.
Protecció solar i protecció per als mosquits (esprais, etc) / protecció per a la mosca negra (només funciona el
Natural Honey).
Per a la higiene personal: necesser, tovalloles de dutxa .
Banyador, tovallola i xancletes.
Per a les activitats de coneixement de les CCAA: informació de la CCAA del participants mostra de menjar típic,
música local, fotografies de les ciutats/pobles d’on prové el jove, etc.
Opcional: instruments musicals.
Si els participant obliden qualsevol material necessari indicat l’hauran d’adquirir ells mateixos durant el camp.

Pàgina 4 de 7

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
El jovent dormirà en matalassos al terra en un recinte tancat dintre del municipi. Les menjades es realitzaran a les
mateixes escoles municipals. Detall de l’espai per dormir: aula amb matalassos al terra. L’adreça és: Centre
d'Equipaments culturals (CEC) C. Romelia.43511 Tivenys.

Detall de l’espai cuina: la cuina es situa a l’escola municipal de Tivenys, també de titularitat de l’Ajuntament. Està
equipada amb nevera i fogons elèctrics. La cuina té accés al menjador. Els participants cuinaran ells mateixos els
àpats. L’adreça és: Escola La Pineda - ZER Riu Avall C/ Calvari, 46. 43511 Tivenys

Detall de l’espai menjador: els participants menjaran a la mateixa escola a un espai habilitat amb taules i cadires.

Detall de l’espai d’higiene personal: 2 lavabos dins el mateix edifici del CEC. A més, es comptarà amb accés a les
piscines municipals a 400 metres de les escoles amb accés a dutxes i lavabos.
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Punt de trobada
Escoles Municipals de Tivenys divendres dia 15 de juliol de 12h a 17h.

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

Susana Ibáñez (oficines)
Jordi Garcia (direcció durant el camp)

Telèfons:

Correus electrònics:

+ 34 657288485
+34 628 35 89 27

obretebre@sinergia.org
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Com arribar-hi
El transport és a càrrec del participant.
Tren
Indicacions
Bus
Si s’arriba amb transport públic cal arribar també al municipi de Tivenys(els caps de setmana no hi ha transport
públic):
Consultar la web: https://www.hife.es/puntos-de-venta/166
Estació d’autobusos HIFE a Tortosa a les 17h
Adreça: C/Adrià d'Utrecht, 1

Cotxe
Si s’arriba amb transport privat:
Escoles Municipals de Tivenys divendres dia 15 de juliol de 12h a 17h.
Adreça: Carrer del calvari, 26. 43511 Tivenys, Tarragona

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

Susana Ibáñez (oficines)
Jordi Garcia (direcció durant el camp)

Telèfons:

Correus electrònics:

+ 34 657288485
+34 628 35 89 27

obretebre@sinergia.org
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