3038 – RIBA-ROJA: CUIDE’M L’ENTORN
RIBA-ROJA D’EBRE ( RIBERA D’EBRE)
DEL 19 DE JULIOL AL 2 D’AGOST
Associació obre’t’ebre

BUSQUEM 15 JOVES DEL TEU PERFIL:





Amb inquietud pel medi ambient, amb ganes
d'aprendre i de cooperar amb la gestió i manteniment
d'un territori i avesats o amb ganes de realitzar tasques
de camp.
Amb ganes de participar d'experiències diverses
Amb actitud positiva i voluntat de treball en equip

QUE HI POTS TROBAR?
El camp de treball «Camp de Treball Riba-roja: cuidem l’entorn»
és el 1r any que es desenvolupa. El camp tindrà l'àmbit
d'actuació íntegrament al municipi de Riba-roja d’Ebre. Les
tasques es centraran en la millora, manteniment, conservació i
restauració del barranc i façana fluvial.


Millora i manteniment de la façana fluvial



Condicionament del camí que dóna al riu



Senyalització i enjardinat de la façana fluvial

PER QUÈ TRIAR EL CAMP DE TREBALL?




Participaràs en el camp de treball que es fa al costat del Riu Ebre i al límit del Segre.
Descobriràs un entorn i un bosc de ribera en un entorn poc humanitzat, natural.
Tindràs l’oportunitat d’estar amb jovent del poble, conèixer el moviment associatiu i
respirar aire pur!

jove.cat/campsdetreball

Codi del camp
de treball:

3038

Nom del camp de
treball:

Tipologia:

Medi ambient

Data d’inici:

19/07/2017

Data
de
finalització:

Riba-roja: cuidem l’entorn

Municipi:

Riba-roja d’Ebre

02/08/2017

Edats:

14-17

Places totals:

15

Entitat gestora:
L'entitat gestora és l'Associació obre't'ebre. Entitat juvenil sense ànim de lucre que va néixer l'any
2005 amb l'objectiu de promoure els valors universals com la solidaritat, la tolerància i el respecte, a
través de projectes locals, regionals i internacionals. El voluntariat és un dels fonaments de l'entitat
tant enviant joves a l'estranger com rebent-ne per mostrar-los el territori amb els valors que cerquem.
Un segon fonament són els voluntaris i les tasques i actuacions a nivell local. Ens trobem en un
entorn rural amb un equip que integra diversos àmbits de l'educació i amb ganes de treballar
conjuntament.

Municipi on es desenvolupa el camp de treball:
Riba-roja d’Ebre està siutada a la comarca de la Ribera d’Ebre, a banda i banda de l’Ebre, des de poc
després de la seva confluència amb el Segre fins al pantà de Flix. Limita amb els termes d’Almatret i
Maials, del Segrià, amb Flix i Ascó, amb els municipis de la Terra Alta de la Fatarella, Vilalba dels
Arcs i la Pobla de Massaluca, i amb Faió ,del Matarranya. El municipi es caracteritza en la seva
configuració física pels barrancs que aporten aigües a l’Ebre, com el de les Valls, el de les Deveses o
el de Valldabelles, i pel mateix traçat del riu, que dibuixa un parell de meandres. El riu, esdevé font de
vida, amb una fauna piscícola rica en diferents espècies: carpes, barbs, madrilles… silurs. Les planes
al·luvials que mimen el riu, han esdevingut zones de conreu de fruita dolça o hortes que encara
conserven vestigis de sènies sarraïnes. On la mà de l’home no hi ha intervingut el bosc de ribera
regna amb xops, tamarius, gatells i canyars, que constitueixen paradisos per als amants de
l’ornitologia.

Descripció del camp de treball:
El camp de treball «Camp de Treball Riba-roja: cuidem l’entorn» és el 1r any que es desenvolupa. El
camp tindrà l'àmbit d'actuació íntegrament al municipi de Riba-roja d’Ebre. Les tasques es centraran
en la millora, manteniment, conservació i restauració del barranc i façana fluvial.
Concretament les tasques tècniques:


millora i manteniment de la façana fluvial (neteja de males herbes i brossa)



condicionament del camí que dóna al riu (treure males herbes i fer marges de pedra seca)



senyalització i enjardinat de la façana fluvial



conèixer la diversitat d'espècies de la zona: deixar les autòctones i descartar les al·lòctones



dinàmiques de grup, generar cohesió i fer la feina en equip



compartir i aprendre mútuament amb la gent de totes les edats del municipi



educació ambiental

Es busquen joves...
 Amb ganes de viure una nova experiència
 Joves amb inquietud pel medi ambient, amb ganes d'aprendre i de cooperar amb la gestió i
manteniment d'un territori i avesats o amb ganes de realitzar tasques de camp.
 Jovent a qui els agradi compartir amb altres joves i que tinguin voluntat de servei.
 Jovent amb ganes de participar d'experiències diverses, amb actitud positiva i voluntat de
treball en equip.

Tres motius per participar en aquest camp de treball:
 Participaràs en el camp de treball que es fa al costat del Riu Ebre i al límit del Segre.
 Descobriràs un entorn i un bosc de ribera en un entorn poc humanitzat, natural.
 Tindràs l’oportunitat d’estar amb jovent del poble, conèixer el moviment associatiu i respirar
aire pur!
Què esperar-ne?
Els participants podreu aportar el vostre granet de sorra per mantenir i condicionar adequadament un
espai que és de bé comú, que és de tots. Juntament amb els companys estaràs en un entorn i
ambient agradable, alegria, bon humor i oportunitat de treballar pel medi ambient. A banda, es
realitzaran activitats per conèixer l’entorn humà i natural. Tot això compartint-ho amb els monitors i
joves.
Descripció de la feina tècnica:
Les tasques principals seran les de manteniment i millora de l'espai per tal de condicionar el barranc
i la façana fluvial de la població tot respectant les plantes autòctones. Aprendre les varietats
d'espècies vegetals de la zona per tal de saber identificar les invasores i treure-les i deixar només les
al·lòctones, fer marges de pedra seca.
Creació d’un esboç possible material informatiu per la realització d'una camí per passejar on s'informi
sobre les espècies a la façana fluvial. Aquestes feines de porten relacionades altres com el treball en
equip, la organització en comú, la paciència, el companyerisme, la visió de les feines a realitzar i
resumint una gestió del temps.

Horari de treball:
Durant els 15 dies de convivència l'horari de treball tècnic, a banda dels dies de descans, serà de 9 a
13 hores. Les tardes, de 16 a 19 hores, es dedicaran a la realització de tallers de natura, de creació
de productes i, puntualment, a la finalització de tasques tècniques per a les quals sigui necessari
alguna hora extra.
Els dies on hi hagi activitats extraordinàries l'horari pot variar i també pot fer-ho per factors com les
dinàmiques de grup, disponibilitat de monitors, materials i/o climatologia
Aquest horari estarà condicionat a la climatologia i altres factors que puguin condicionar el seu
compliment.

Activitats complementàries i de temps de lleure:
Totes les tardes del camp farem activitats complementàries i de lleure: tallers de paisatge, activitats
d’aigua a la piscina municipal,relacionats amb el medi ambient i el món local, excursions per conèixer
l'entorn, jocs de taula d'inclusió i de coneixement geogràfic, taller de jota (dansa tradicional), jocs i
gimcanes, tarda de cinema, assemblees i debats i altres activitats que es podran decidir al llarg de
l'estada decidits pel conjunt del grup

Cada tarda un binòmi haurà de fer una entrada al blog sobre la seva experiència al camp de treball.

Organització interna:
El funcionament intern del camp s'estructura amb tots els membres del grup, inclosos els monitors. Es
realitzaran per torns les tasques diàries: escombrar la zona de dormir, condicionar els espais on
menjarem, servir els àpats, netejar els plats, fer-se càrrec del transport d'esmorzars, aigua...
Segons les necessitats farem dies de neteja general d'espais d'acampada com ara el gimnàs,
vestuaris, dutxes i zones de pas.
Els participants disposaran d'un temps propi per a la higiene personal al final de cada dia, abans de
sopar.
Pel que fa a les tasques tècniques aquestes es realitzaran en conjunt o grups segons el que cada
tasqui requereixi. L'equip responsable facilitarà qualsevol material i informació necessari per realitzar
les tasques.

L’entitat gestora del camp de treball es reserva el dret de modificar les activitats complementàries.

Participació de persones amb discapacitat:
x Les característiques del camp de treball no permeten la participació de persones amb discapacitat
física ni intel·lectual ni sensorial.
 El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat física.
 El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat intel·lectual.
 El camp de treball està adaptat per a la participació de persones amb discapacitat sensorial.
Observacions:

Devolució de la quota:
Només es podrà optar a la devolució de la quota en els casos de suspensió de l’activitat o per força
major.

Material necessari:
 sac de dormir i coixí .
 roba d'estiu per a cada dia
 roba d'abric (estem a un poble al costat del riu i pel matí i per la nit refresca)
 paravent i/o parapluja
 Estris de neteja personal (tovallola de bany, gel, xampú, desodorant, pinta, raspall i pasta de
dents...)
 repel·lent de mosquits
 Per a les tasques tècniques: guants de treball, botes de protecció o de muntanya, gorra, peto
de treball o roba forta de màniga llarga per treballar.
 Per a les activitats d’aigua/piscina: tovallola, xancletes, banyador, gorra, crema de protecció
solar.
 Per a les menjades: plat, got, coberts.
 Per a les caminades: motxilla petita, cantimplora, llanterna, gorra,

Altres:
- prismàtics
- guies de natura
- diari i/o llibreta de camp
-jocs
-instruments
-música

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:
Els participants i dirigents s'allotjaran al gimnàs públic del poble d'Alfara de Carles. Aquest es troba a
l'entrada del municipi en una zona alçada i amb vistes espectaculars. Disposa de vestuaris de noies i
nois en molt bon estat: dutxes, wc i taquilles. El jovent dormirà en matalassos al terra.

Punt de trobada:
Dia: 19 de juliol
Hora: a les 19h (considerem que el bus Renfe)
Lloc: a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre

Contactes i emergència previs al camp de treball
Cristina Bertomeu (associació obre’t’ebre)
Telèfon: 977503063 / 622664000
Correu electrònic : sveterresebre@hotmail.com

Com arribar-hi:
 Es pot arribar amb cotxe. Veure enllaç a via Michelin:
https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=Barcelona&arrival=43790%20Ribaroja%20d%27Ebre&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false
&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petr
ol&fuelCost=1.6&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=
 Es pot arribar amb el tren . Veure horaris: www.renfe.es

Contactes i emergència durant el camp de treball:
Cristina Bertomeu i Susana Ibañez
Telèfon: 977503063 / 622664000/ 639261659
Correu electrònic : sveterresebre@hotmail.com
https://obretebre.wordpress.com/

