
Els Molins de 
l’Aigua d’Ora 

 Aquest camp de treball es realitza al ter-
reny d’acampada de la Rectoria de la Selva, 

un magnífic emplaçament al peu de la Serra de 
Busa, en el terme municipal de Navès. 

Envoltats de les pinedes de pi roig del Solsonès, 
vora els torrents de la Vall del riu d’Ora, els jo-
ves participants col·laboren en la recuperació del 
patrimoni cultural vinculat a la força de l’aigua: 
Molins fariners i serradores hidràuliques resse-
gueixen el riu en diferent estat de conservació. 
El treball dels joves s’orienta a la recuperació d’aquestes instal·lacions, vestigis d’un passat 

no massa llunyà que cal protegir i conservar.

El treball tècnic es complementa amb actuacions als entorns boscosos de la Rectoria 
de la Selva, mantenint camins, desbrossant i senyalitzant els que ara són utilitzats 

com a vies de comunicació pels excursionistes.

Totes les actuacions es realitzen en estreta col·laboració amb els 
ens locals: Ajuntament de Navès i Consell Comarcal del 

Solsonès.

                                       
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. 

 Viure a la roca 

Aquest camp de treball, que s’ubica a l’Es-
cola de Natura de Can Grau, al bell mig del 

Parc Natural del Garraf, arrela la proposta de 
treball en l’estabilització i recuperació d’estruc-

tures patrimonials del Garraf construïdes amb la 
tècnica de la pedra seca: els marges de pedra seca 

dels antics bancals, els camins de les rutes del camí 
ral, i sendes tragineres de comerç de la calç i els 
forns de calç a peu del camí. 

En estreta col·laboració amb l’ajuntament d’Olivella 
i la Diputació de Barcelona, es planifiquen les tasques  i es col·labora en el manteniment i 
recuperació dels Camins Vells del Garraf.

El treball tècnic es complementa amb descobertes de la flora i fauna de la zona,  ac-
tuacions als entorns de l’escola de natura de Can Grau i rutes pel Parc Natural del 

Garraf.

Els participants del camp també col·laboren activament dinamit-
zant activitats adreçades al públic infantil en la Festa Major 

d’Olivella. 
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cAMps dE trEbAll, unA ExpEriènciA d’AprEnEntAtgE sErVEi  

E l  M O n O g r à f i c
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