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CAMP DE TREBALL JOVE 2020 DE CAN PALÓS 
 

Presentació 

L’estiu és un temps de trencament amb les rutines del curs. Les activitats de lleure educatiu 

ofereixen espais immillorables de trobada entre joves, d’aprenentatges de i de vivència de noves 

experiències. El Camp de Treball Jove 2020 de Can Palós ofereix un espai que mescla les activitats 

de convivència amb la realització d’una tasca d’interès natural per l’entorn agroforestal de la Vall del 

Llor: la creació d’una bassa i d’un hort. L’experiència comptarà amb la participació de 20 joves, 

organitzats en dos grups de treball i convivència, sota el guiatge i acompanyament de l’equip 

d’educadors de l’Aula Natura, i el suport tècnic i assessorament de l’associació Galanthus i 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 

El camp de treball jove 2020 s’organitza en tres torns amb estada (inclou allotjament a la casa i els 

àpats), de dilluns a divendres. 

 

Torn 1 - del 29 de juny al 3 de juliol 

Torn 2 - del 6 al 10 de juliol 

Torn 3 - del 13 a 17 de juliol 

 

L’Aula Natura 

L’Aula Natura de Can Palós es troba situada a l’espai agroforestal de la Vall 

del Llor, per on passa l'Anell Verd, itinerari per vianants i ciclistes que recorre i apropa a espais 

d’interès paisatgístic (com el parc fluvial o la muntanya de Sant Ramon) i cultural (com les Termes 

Romanes, la cripta de la Colònia Güell o la Torre de Benviure). La finca inclou una plantació 

recuperada de vinyes, i es troba envoltada de boscos de pi blanc i alzinar mediterranis, amb clapes 

de màquia, brolla i de plantacions d'arbres fruiters (sobretot cirerers). A l’Aula Natura s’hi duen a 

terme activitats dirigides tan a públic escolar com a públic familiar, amb la voluntat d’apropar el bosc 

mediterrani i l’agricultura de muntanya a la ciutadana de Sant Boi de Llobregat. La Masia de Can 

Palós fou construïda entre finals del segle XVII i principis del XVIII, i des de l’any 2011 la Fundació 

Josep Sans (FJS) s’ha encarregat, en coordinació amb l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de 

posar en marxa l’Aula Natura. 

 

La Fundació Josep Sans 

La Fundació Josep Sans és una entitat sense afany de lucre que dona suport a l’escoltisme i el 

guiatge a través de projectes educatius, socials i ambientals que fomenten una educació vivencial, 

activa, conscient i transformadora per infants, joves i adults. Treballem perquè la proposta educativa 

i de valors de l’escoltisme i el guiatge arribi a tota la societat i esdevingui un agent de transformació 

social, també a Sant Boi de Llobregat. 

 

Objectius 

1. Fomentar el voluntariat. 

2. Participar activament en la conservació i defensa del medi natural, posant en valor l’espai 

agroforestal de la Vall del Llor. 

3. Recuperar i posar en valor el patrimoni cultural i natural de la Vall del Llor. 

4. Donar a conèixer a la població santboiana l’espai natural de la Vall del Llor. 

5. Crear un espai segur i sa de trobada de joves, fomentant l’esperit de servei. 
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El Camp de Treball Jove 2020 
 

El camp de treball planteja un programa d’activitats vinculades al foment del voluntariat ambiental i 

a la recuperació i conservació del patrimoni natural i cultural de la Vall del Llor. 

 

Les activitats estan adaptades a la normativa de la Direcció General de Joventut aprovada pel 

PROCICAT, i estan supeditades a l’assoliment de la Fase 3 del desconfinament per poder-se 

realitzar. 

 

A qui va dirigit: 

Joves nascuts entre el 2002 i el 2007 

 

Durada: 

De dilluns a divendres 

 

Torns: 

 Torn 1 - del 29 de juny al 3 de juliol 

 Torn 2 - del 6 al 10 de juliol 

 Torn 3 - del 13 a 17 de juliol 

 

Objectius / tasques: 

1. Construcció d’una bassa: segons indicacions de l’Ajuntament i l’associació Galanthus. 

2. Creació d’un hort: Adaptació del terreny i gestió agrícola. 

3. Cura i estudi de la finca agrícola: manteniment dels arbres fruiters de la finca, segons 

necessitats temporals. 

 

Funcionament general: 

Es crearan 2 grups de convivència, que tindran com a referent un dels educadors. Aquests dos 

grups faran tasques del camp de treball diferenciades, combinades amb tasques de servei a la vida 

en convivència, particularment fer neteja d’espais comuns. 

 
Els matins estaran dedicats a les tasques de treball, i les tardes i vespres a activitats de caràcter 

lúdic i social. 

 

Condicions de viabilitat: 

Mínim de participants 10 

Màxim de participants 20 

 
Planificació general 

Els tres torns tindran el següent horari d’arribada i recollida: 

- Arribada a les 8 del matí de primer dia 

- Recollida a les 5 de la tarda del darrer dia. 

 

Punt de trobada amb les famílies: pàrquing del Llor 

 

Els tres torns tenen una estructura molt similar, però les activitats lúdiques seran diferents cada 

setmana, per si hi ha joves que participen en diversos torns. 

 

Seguidament, detallem la planificació general setmanal: 

https://www.google.com/maps/place/Carrer+del+Camí+del+Llor,+26,+08830+Sant+Boi+de+Llobregat,+Barcelona/@41.3555589,2.0218562,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49b772cc3e2f5:0xb01c97bdab637bb2!8m2!3d41.355554!4d2.0224888
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7:00 

8:00 

 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! 

 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

8:00 

9:00 

Trobada 

participants a 

l’aparcament del 

Llor 
Camp de treball Camp de treball Camp de treball Activitat de matí 

Pujada a peu a 

Can Palós 
9:00 

10:00 Esmorzar 

10:00 

11:00 Activitats de 

coneixença 

Refrigeri Refrigeri Refrigeri Refrigeri 

Camp de treball Camp de treball Camp de treball 

Dutxes / 

remullada 
11:00 

12:00 

12:00 

13:00 
Normativa i 

instal·lació 

Recollida de la 

casa 
Dutxes / 

remullada 

Dutxes / 

remullada 

Dutxes / 

remullada 13:00 

14:00 

Dinar i temps 

lliure 

Dinar i temps 

lliure 

Dinar i temps 

lliure 

Dinar i temps 

lliure 

Dinar 14:00 

15:00 

15:00 

16:00 
Comiat 

16:00 

17:00 

Presentació del 

camp i les 

tasques 

Activitat de 

tarda 
Activitat de 

tarda: Piscina 

Activitat de 

tarda: Anem de 

bivac 

Retorn a peu 

fins al pàrquing 

del Llor 

17:00 

18:00 

 

Berenar Berenar Berenar Berenar 

18:00 

19:00 
Activitat de 

tarda i dutxes 

Continuació 

activitat de tarda 

i dutxes 

Tornem a Can 

Palós i dutxes 
Activitat de 

tarda 
19:00 

20:00 

20:00 

21:00 
Sopar Sopar Sopar 

21:00 

22:00 

Sopar 

Activitat de nit Activitat de nit Activitat de nit Activitat de nit 22:00 

23:00 

23:00 

24:00 
Dormir Dormir Dormir Dormir 

 

S’han dividit les activitats planificades en la graella general, indicant la tipologia d’activitats amb la 

següent gamma de colors. 

LLEGENDA 

Activitats de servei (camp de treball) 

Activitats lúdiques 

Activitats de suport emocional 

Activitats físico-esportives (caminades) 

Àpats i temps de lliure disposició 
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Inscripcions 

 

Les inscripcions es faran de manera virtual, a través de complimentar el següent formular, al qual 

s’haurà d’adjuntar la fitxa d’inscripció, la fitxa de salut, i el justificant de pagament de l’activitat. El 

dia d’inici de l’activitat caldrà aportar el full d’autoresponsabilitat sobre l’estat de salut del participant. 

 

 

 

 

 

 

 

Si no funciona l’enllaç al formulari d’inscripció, copieu la següent adreça al vostre navegador: 

https://forms.gle/BQNTmWTcF16wPhkBA 

 

 

Beques 

 

La Generalitat de Catalunya ha comunicat que treu una línia de beques per ajudar les famílies a fer 

front a les despeses de les activitats d’estiu de lleure educatiu. Properament es publicarà la 

convocatòria amb les condicions específiques i requisits. Us ajudarem i assessorarem per tal de 

fer la petició. 

 

 

Preus 

 

Quantitat de torns Preu total Preu per torn 

1 torn 195 € 195 € 

2 torns 380 € 190 € 

3 torns 555 € 185 € 

 

 

 

 
MÉS INFORMACIÓ A 

WWW.CANPALOS.CAT 

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES 

AULANATURA@CANPALOS.CAT 

O TRUCANT AL 93 590 27 00 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

https://forms.gle/BQNTmWTcF16wPhkBA
http://www.canpalos.cat/
mailto:AULANATURA@CANPALOS.CAT

