
A peu per la cinglera
 
Aquest camp de treball es realitza al terreny 
d’acampada que s’ha habilitat a la finca de l’Es-
cola de Natura del Company, a Vilanova de Sau.

El camp de treball A peu per la Cinglera, col·labora 
en les excavacions arqueològiques del jaciment de la 
Domus del Pi.

La Domus del Pi és una vella construcció medieval 
formada per un edifici de planta rectangular amb una 

coberta de volta una mica apuntada, amb la porta a la part de migdia i una finestra a llevant. Es creu 
que l’edificació era de caire militar i que correspon al segle XIII.

Aquesta actuació es realitza en col·laboració amb l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES) de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, del qual és president el Dr. Eudald Carbonell.

 
Els joves del Camp de Treball, participen a més a més, en campanyes de cens d’espècies 

cinegètiques, intervenen en la campanya de recuperació del cranc de riu autòcton (es-
pècie amenaçada) a les rieres de les Guilleries, i col·laboren en un Estudi de flora 

amenaçada de les Guilleries, sempre en estreta relació amb els ens locals: 
l’Ajuntament de Vilanova, l’Associació de Turisme de Vilanova de Sau, 

el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

Delta Workcamp 
 
A l’alberg de CENTRE ESPLAI s’allotgen 25 jo-
ves de procedència internacional, que realitzen 
el Camp de Treball Delta Workcamp.  L’objectiu 
principal del camp és la participació en tasques 
de conservació als Espais Naturals del Delta del 
Llobregat. 

Els joves es desplacen en bicicleta des de l’alberg a 
les diferents zones on realitzen les actuacions: la nova 

desembocadura del Riu Llobregat, la platja del Prat, la Pineda de Can Camins i la Reserva Natural del 
Remolar-Filipines.

La definició i organització de les tasques es realitza conjuntament amb l’entitat gestora d’aquests 
espais: el Consorci per la Conservació i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

L’activitat tècnica consisteix en fer seguiment dels censos d’ocells de les zona, especialment 
important com a zona de pas en època de migració; col·locació i seguiment de caixes-niu 

per a ocells insectívors i caixes per a ratpenats, i també es participa en el manteniment 
de les estructures d’ús públic dels espais: aguaits, miradors i apantallaments 

d’observació d’ocells, a més de neteja forestal en les pinedes litorals.

Les activitats de treball voluntari es complementes amb ac-
tivitats lúdiques, descoberta de Barcelona i ruta en 

bivac de 2 dies a Montserrat.

                                       
Joves per la via verda 
Aquest camp de treball organitzat pel 
Centro de Juventud Esplai-Sonseca (Tole-
do) es va realitzar a Casalgordo amb l’objec-
tiu general de donar a conèixer el projecte de 
la Via Verda, contribuir al millor coneixement 
de la zona pels joves, i revaloritzar el medi natu-
ral i agrícola del municipi. També van fer tasques 
sobre el patrimoni cultural recuperant una torre 
d’origen àrab. 

Els joves van treballar per condicionar l’albereda 
de Casalgordo, tallant rames i rebrots, anivellant 
el terreny en les zones amb més irregularitats  
i creant una zona de pícnic, on van instal·lar 

taules i bancs de fusta. Així mateix, van instal·lar un pont de fusta per comunicar els dos costats 
d’una riera sense dificultat i van col·locar un plafó informatiu explicant les diferents espècies i 

plantes de l’albereda i la bassa. 

Pel que fa a Torre Tolanca, una construcció del segle XI, van fer la neteja i anivellat de la 
sala inferior, van instal·lat un plafó informatiu sobre la història de la torre i la van 

netejar de grafitis.    

Aquestes activitats al medi natural i de recuperació del patrimoni es 
van complementar amb tallers i activitats lúdiques. 
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