Vols coordinar un camp de l’SCI Catalunya?

LLISTAT DE CAMPS PER COORDINAR - 2012
1. ES CAT 4.1
Conviure amb persones joves amb paràlisi cerebral.
El Prat de Llobregat
31/07/2012-08/08/2012
8 + 1 Coordinador de camp
Tema d’estudi: Es facilitarà una preparació inicial en el primer dia d’intercanvi per tal que
els participants sense paràlisi cerebral es conscenciïn sobre el que significa l’enfermetat i
com la convivència conjunta amb malalts pot ser enfocada amb el grup.
Tipus de treball: Els principals objectius del projecte són: facilitar l’entesa mútua entre
joves discapacitats i no descapacitats; normalització de la vida dels joves amb paràlisi
cerebral. Tots els participants conviuràn junts les 24 hores del dia i prendràn part sense
distincions en les activitats esportives proposades, temps d’oci i activitats culturals.
Participants discapacitats i no discapacitats compartiran tots els espais: dormitoris, dutxes,
menjador, piscina, lavabos, instal·lacions esportives, etcètera.

2. ES CAT 4.2
Conviure amb persones joves amb paràlisi cerebral.
El Prat de Llobregat
08/08/2012-16/08/2012
8+1 Coordinador de camp.
Tema d’estudi: Es facilitarà una preparació inicial en el primer dia d’intercanvi per tal que
els participants sense paràlisi cerebral es conscenciïn sobre el que significa l’enfermetat i
com la convivència conjunta amb malalts pot ser enfocada amb el grup.
Tipus de treball: Els principals objectius del projecte són: facilitar l’entesa mútua entre
joves discapacitats i no descapacitats; normalització de la vida dels joves amb paràlisi
cerebral. Tots els participants conviuràn junts les 24 hores del dia i prendràn part sense
distincions en les activitats esportives proposades, temps d’oci i activitats culturals.
Participants discapacitats i no discapacitats compartiran tots els espais: dormitoris, dutxes,
menjador, piscina, lavabos, instal·lacions esportives, etcètera.

3. ES CAT 6.1
Can Pipirimosca
Valls, Tarragona
18/06/2012-01/07/2012
14+1 Coordinador de camp
Tema d’estudi: Sostenibilitat, mode de vida alternatiu, art.
Tipus de treball: Els voluntaris ajudaràn a desenvolupar activitats quotidianes a la granja:
jardineria, neteja, recollida d’ametlles, fusta i altres materials, tallar la gespa... També
ajudaràn en la construcció d’una part nova de la casa i amb lavabos ecològics.
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4. ES CAT 6.2
RONDA CODINENCA
Sant Feliu de Codines
01/07/2012-10/07/2012
11+1 Coordinador de camp
Tema d’estudi: Els voluntaris observaràn i aprendràn sobre la flora en l’àrea mediterrània
en la que treballin. També realitzaràn un video sobre el camp de treball, sobre medi
ambient i experiència intercultural. Al mateix temps hi haurà un concurs fotogràfic sobre el
camp de treball. No oblidis portar la càmera!
Tipus de treball: Aquest camp de treball tracta del mediambient. Els voluntaris tindràn
cura d’un espai d’alta muntanya mediterrània, amb una alta riquesa botànica. Contribuiràn
a la rehabilitació de camins muntanyencs, senyalityzació i construcció de diversos murs
de pedra seca per prevenir futures caigudes de material al mig de la carretera. Treballaràn
al voltant d’una ruta de muntanya. El treball serà itinerant. Durant alguns dies s’acamparà
en la part de la muntanya on s’haurà fet el treball.

5. ES CAT 6.3
PANAL
Beceite, Teruel
02/07/2012 – 16/07/2012
8+1 Coordinador de camp
Tema d’estudi: Part de l’estudi tractarà de sostenabilitat, ecologia i medi ambient. Es
focalitzarà en temes mediambientals ja que la regió de Teruel està afectada pel turisme i
les conseqüents accions d’inconsciència envers la natura. Els voluntaris també aprendràn
sobre la situació de la minoria cultural i lingüística de la zona: la comunitat de parla
catalana de la regió aragonesa.
Tipus de treball: El treball consistirà en fer tasques de rehabilitació i d’interés
mediambiental. Especificament es farà neteja d’estanys. El treball es farà a la muntanya i
serà bastant dur. Sisplau, vingueu preparats amb sabates de muntanya, roba vella i
motivació personal.

6 ES CAT 6.4
Cooperativa Calafou
Calafou (Capellades)
01/08/2012-20/08/2012
14+1 Coordinador de camp
Tema d’estudi: Organització cooperativa del treball i la vida, energies renovables i mode
de vida alternatiu. Llegat cultural i historic de les colònies industrials catalanes.
Tipus de treball: L’espai sencer està en procés de recuperació. Els voluntaris ajudaràn en
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la recuperació dels antics edificis industrials per a convertir-los en nous llocs productius i
sostenibles: neteja, pintura, instal·lacions elèctriques i d’aigua, recollir fusta al bosc per
l’hivern i jardineria.

7 ES CAT 6.5
LÍTHICA-PEDRERES DE S’HOSTAL
(per coordinar aquest camp cal tenir el carnet de monitor/a de lleure)
Ciutadella de Menorca
30/06/2012-15/07/2012
11+1 Coordinador de camp
Tema d’estudi: Recuperació del llegat cultural i historic a través de partcipació activa de
ciutadans organitzats en organització sense ànim de lucre. Els voluntaris tindràn la
possibilitat de prendre part en totes les activitats ofertes per Lithica, com tai-chi o
excursions d’interés mediambiental.
Tipus de treball: Treballarem a les pedreres de “S’Hostal”, que són un grup de velles i
noves pedreres envoltades d’un entorn molt especial de llum i natura. També farem
tasques de neteja, preparació d’un circuit botànic a les velles pedreres; també treballarem
arreglant diferents llocs a les pedreres com miradors o bancs. Anirem en bicicleta cada dia
per anar a treballar i fer sortides. Les bicicletes seràn proporcionades per l’organització.
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