
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Busquem joves del teu perfil 

Persones interessades 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 natura.  

Què hi pots trobar? 

Joves com tú, procedents de diferents comunitats 
autònomes. També coneixeràs la población local 
mitjançant diverses entitats. Si vols viure una 
experiencia en un entorn rural, aquest és el teu 
moment! 

Per què triar aquest camp? 

Les Terres de l'Ebre son un espai natural aun prou 

desconegut, que podràs conèixer de primera mà. 

Serà una bona oportunitat per a passar-t’ho be 

treballant en un tema de interès comú al mateix 

temps que coneixeràs persones de diferents indrets.   

4003 

“Construint camins: 
recuperació de les sendes 

locals per a una millor qualitat 
de vida” 

TIVENYS (BAIX EBRE) 

 ASSOCIACIÓ OBRE’T EBRE 

 

Dates: Del 25 de Juny al 9 de 

Juliol 
 
Tipologia: AMBIENTAL 
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 Descripció del camp de treball 

El camp de treball té com a objectiu principal 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 d'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 fer-ne difusió i educació a la resta de societat.  

 Entitat gestora 
 

Associació Obre’t Ebre 

 Municipi on es desenvolupa el camp de treball 

Tivenys 

 Descripció de la feina tècnica 

 

Quant a la metodologia de treball, es compta amb tècnic que guiarà els participants en les tasques de neteja i 

condicionament. També comptarem amb els membres de l'entitat Territori Inhòspit a la dinamització de les 

actuacions de pedra seca. 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, una vegada acumulades les recollirà i les portarà al Punt Net. També es formaran els 

participants en la seguretat. Caldrà explicar com protegir-se amb guants, ulleres, gorres i cremes per a 

mosquits o utilitzant la roba i calçat adequat a la feina. 

Codi: 4003 

 
 Municipi: Tivenys 

 

 Data d’inici: 25.06.2023 

 

 Places: 15 

 

 Nom del camp: “Construint camins: 

recuperació de les sendes locals per a una 

millor qualitat de vida” 

 

 Tipología: Ambiental 

 

 Data de finalització: 09.07.2023 

 

 Edat: 18-24 
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 Horari de treball 

 
 
 

 

De 8 a 13h treball del camp de treball, i a les tardes a partir de les 17h activitats de lleure. 

 

 Activitats complementàries i de temps de lleure 

 

 

 

 

 Activitat 1 

 Dia de les comunitats autònomes: cada jove haurà de preparar el dia de la comunitat autònoma. Ha de portar 

una petita presentació, menjar típic, música del seu territori, etc. també informació turística 

 Taller de dansa: es farà un taller de ball popular i tradicional a càrrec de gent del poble. 

 Jocs i tardes de piscina: es realitzaran activitats a la  piscina municipal amb monitores de les instal.lacions. 

A banda, els joves tindran accés gratuït durant tot el camp.. 

 Excursió al poblat ibèric/ Assut: es faran excursions per donar a conèixer el territori i el seu valor històric. 

 Excursió pedagògica per a la visita dels cocons (estructures de pedres tradicionals). 

  Excursió a Tortosa: es visitarà el nucli antic del municipi. Els joves es desplaçaran amb cotxes o autobús. 

  Excursió amb piragua: s'oferirà la possibilitat d'anar amb piragua. Com que és una activitat de pagament els 

joves decidiran si volen anar o no. 

  Visita al centre d´interpretació de Tivenys. 

  Taller de risoteràpia 

  Taller de teatre i dinàmiques de cohesió grupal. 

 

 

 Organització interna 

L'equip responsable està format per: 

*Director d'oci: Té experiència en la realització de camps de treball internacionals i nacionals com a participant i 

com a director. Té la titulació de Monitor d'Oci de la Generalitat de Catalunya. Les seves funcions han estat 

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. 

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

seu compliment. 
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contactar amb les diferents entitats que organitzaven activitats, fer de pont entre l'Ajuntament i el grup de 

persones participants, liderar el grup perquè arribessin puntuals, dinamitzar activitats de cohesió, coneixement, 

lúdiques i logístiques, etc. 

*Monitor/a del camp: s'ha encarregat d'acompanyar els joves, dinamitzar les activitats i fent de pont entre les 

persones joves i el municipi. 

* Vetllador: en cas de joves amb necessitats especials, serà l'encarregat d'acompanyar i ajudar els joves a les 

tasques del dia a dia. 

*Tècnic del treball: proposat per l'Ajuntament de Tivenys, que guiarà les hores de treball dels participants. 

 

 A tenir en compte per les persones amb necessitats específiques 

 

 

 

 

L'allotjament serà a la sala cultural del municipi en matalassos a terra. Els joves dormiran tots junts a la mateixa 

instal·lació. 

El lloc de menjars es fa a l'escola del municipi. 

En cas necessari i amb avís previ es podrà disposar d'una persona acompanyant. 

Aquest lloc no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Devolució de la quota 

 
 
 

 

 

 

 

 Material necessari 

 Motxilla petita per a les excursions 

  Llanterna 

  Ampolla d'aigua reutilitzable. 

  Banyador / tovallola / xancletes 

  Per al treball tècnic: 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 comú a les ribes del riu: mosca negra). Els 

participants que no vagin equipats degudament hauran de comprar aquest material a la població. 

  Llençols o sac i coixí. 

 

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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  Protecció solar i protecció per als mosquits (sprays, etc) / protecció per a la mosca negra (només funciona el 

Natural Honey). 

  Per a la higiene personal: necesser, tovalloles de dutxa 

  Per a les activitats de coneixement de les CCAA: informació de la CCAA dels participants mostra menjar típic, 

música local, fotografies de les ciutats/pobles d'on prové el jove, etc. 

  Opcional: instruments musicals. 

  Si els participants obliden qualsevol material necessari indicat ho hauran d'adquirir ells mateixos durant el 

camp..... 

 Documentació necessària  

 
 
 
 

 

 

 Ús de dispositius mòbils 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Assegurança 

 

 

 

 Allotjament 

* Lloc: Centre d'Equipaments culturals 

*Tipus d'allotjament : Espai cultural 

*Titularitat de l'allotjament: Ajuntament de Tivenys 

*Detall de l'espai per dormir: aula amb matalassos a terra. 

* La direcció és: Centre d'Equipaments Culturals (CEC). C. Romelia.43511 Tivenys. 

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.  

 

DNI/NIE 

Targeta sanitària 

Una altra assegurança mèdica si se’n disposa 

Informe social en cas de necessitar suport per part duna persona acompanyant 

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

d’accidents que marca la llei. 
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*Detall de l'espai cuina: la cuina se situa a l'escola municipal de Tivenys, també de titularitat de l'Ajuntament. Al 

mateix edifici amb nevera i taulell elèctric. 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 dinaran a la mateixa escola en un espai habilitat amb taules i 

cadires. 

*Detall de l'espai d'higiene personal: 2 lavabos al 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. 

 Punt de trobada 

Si s'hi arriba amb transport privat: 

Escoles Municipals de Tivenys divendres dia 25 de juny de 12 a 15h. Adreça: Carrer del calvari, 26. 43511 

Tivenys, Tarragona 

Si s'hi arriba amb transport públic cal arribar també al municipi de Tivenys (els caps de setmana no hi ha 

transport públic): 

Consulteu 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 

 Contactes i emergència previs al camp de treball  

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Susana Ibáñez +34 657 28 84 85 obretebre@sinergia.org 

 

 Com arribar-hi 

 

        El transport és a càrrec de la persona participant 

 

 

Tren    

Des de Barcelona o desde València: www.renfe.es 

 

 

Bus 

• Des de Barcelona: 

- Sortida des de Barcelona: Carrer Numància 165-167 (davant l'Illa Diagonal), 08006, 

Barcelona. 

- Arribada a Tortosa: Estació d'autobusos de Tortosa al Carrer Adrià d'Utrecht 1, 

43500, Tortosa. 

 Link autobús Barcelona/Tortosa: https://www.hife.es 
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• Des de Saragossa: 

https://www.hife.es/ca- 

ES/Horaris/MostrarHorarisPoblacionParada?fecha_ida=14/03/2020&id_poblacion_origen=280 

4&codigo_parda_origen=0085&id_poblacion_destino=3662&codigo_parada_destino= 

 

Cotxe 

-AP-7: sortida l’Aldea-Tortosa i C-42 fins a la ciutat de Tortosa. Des de Tortosa, 

carretera T-301 direcció Tivenys 

-Nord de les Terres de l'Ebre: per la C-12, sortida a Benifallet i  

T-301 direcció Tivenys-Tortosa. 

 

 Contactes i emergència durant el camp de treball 

Persones de contacte: Telèfons: Correus electrònics: 

Susana Ibáñez / Irene Subirats 657 28 84 85 obretebre@sinergia.org 

 

Jordi González 

 

639 26 16 58 

         628 35 89 27 

 

obretebre@sinergia.org 

 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. 


