
JOVES PEL CAMÍ 
RAL

En què consisteix l’experiència?
Projecte de Recuperació del Camí Ral al seu pas pel municipi de Begues,
realitzat per joves de 12 a 16 anys del municipi, que dediquen el mes de juliol,
any rere any des del 2009, a participar en les tasques de recuperació del
camí i dels seus elements patrimonials, en col·laboració amb les entitats
locals de Begues.

Etapes:

1. Presentació i Preparació
El grup de joves és convocat per a la presentació de la proposta. En aquest
cas, les diferents entitats que participen en el projecte, expliquen la seva
proposta, que respon a necessitats del territori per tal de preservar la
història antiga i més recent del seu entorn.
En la primera reunió del grup, aquest prioritza les tasques a realitzar i es
coordina amb les diferents entitats que hi participen en e l projecte.
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2. Aprenentatge i Execució
El grup de joves que participa en el projecte, són rebuts cada jornada per
persones expertes en la tasca que s’ha de realitzar. Els col∙laboradors han
facilitat als joves informació sobre la història de la zona, els ússos del sòl,
les activitats econòmiques tradicionals, els descobriments de la cova, el
valor ecològic de l’ecosistema (flora i fauna), tècniques de construcció
amb pedra seca.... Tot això en el local on es troben cada matí. Des de allà,
es divideixen en 2 grups, segons interessos i habilitats, i es traslladen al
lloc de la intervenció, on acompanyats pels experts, realitzen les tasques.

3. Avaluació i Reconeixement
Al final de la intervenció, els joves avaluen amb els diferents
col∙laboradors les tasques realitzades, com ha estat el treball, els
resultats obtinguts i les possibles accions de cara a properes
intervencions.
El reconeixement , ve donat pels propis tècnics per una banda, i per la
difusió que es fa en el bloc que els propis joves realitzen.

Qui participa? 
Els agents del projecte són joves de Begues d’entre 12 i 16 anys d’edat,
els destinataris i beneficiaris alhora esdevenen tots els usuaris del Parc
Natural i de l’entorn del camí ral, que podran gaudir d’aquests espais
recuperats.
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Què es pot aprendre?
• Aprenentatges tècnics i habilitats físiques:
Maneig d’eines de gestió forestal, aprenentatge de la tècnica de pedra seca,
maneig de eines d’orientació, recerca documental, maquetació d’elements,
feines concretes de determinats oficis: pastoreig de cabres, enfortiment físic,
ciclisme...
• Aprenentatges de coneixements:
Continguts històrics, culturals, tecnològics, relatius al medi ambient, sobre
les entitats de Begues, elaboració d’un bloc,...
• Aprenentatges d’actituds i valors:
Treball en equip, convivència, esforç i superació personal, tolerància a les
frustracions, autocontrol, pensament crític, valorització de la ciutadania
activa i la participació,...

Quin servei es fa?
1. Recuperació dels trams del Camí Ral que hagin quedat tapats per la

bardissa o s’han vist afectats per diferents intervencions.
2. Reconstrucció de murs i barraques semi derruïdes amb tècnica

ancestral de la construcció de pedra seca
3. Recerca documental sobre els valors patrimonials i naturals del Camí

Ral i difusió de l’experiència via web o bloc.

Per què és rellevant?
Per l’empoderament dels joves respecte als valors del seu entorn proper, per
la descoberta d'aquests valors i per la intervenció directa que hi fan. Per la
implicació de les entitats locals: Centre d’Estudis Beguetans en
l’assessorament de pedra seca, Col·lectiu per l'Arqueologia en facilitar la
participació en les excavacions de la Cova de Can Sadurní, el tècnic
municipal de medi ambient, el regidor de cultura, el pastor de Begues..., i per
la visibilització de les tasques amb una obra de teatre col·lectiva en la que
s’invita a tot el poble.
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Qui realitza el projecte?

l’Associació Catalana Cases de Colònies, de forma coordinada amb el Centre
d’Estudis Beguetans i la Regidoria de Cultura de Begues.

Altres centres i entitats que participen del projecte:

• Projecte Educatiu de Begues
És l’artífex de la idea mare que s’ha concretat en aquest projecte.
• Ajuntament de Begues
És el promotor i lidera els projectes “Ruta del Camí Ral pel massís del
Garraf” i “Joves pel Camí Ral”. Aporta el finançament i suport tècnic i
logístic.
• Centre d’Estudis Beguetans
És una de les entitat vinculades col·labora amb el projecte “Joves pel Camí
Ral” aportant suport en les tasques de documentació, en les xerrades sobre
el context històric de Begues i en la formació i assessorament tècnic per la
recuperació d’elements patrimonials amb la tècnica de la pedra seca,
principalment barraques de vinya, murs i marges de pedra seca. També
alguns dels socis, experts en fauna, participen desinteressadament fent
sessions d’anellament d’ocells i descoberta de la flora i fauna del Garraf
• Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-
Ordal. Faciliten la participació dels joves en les excavacions de la Cova de
Can Sadurní, permetent que cada dia, 5 dels 20 joves passin un matí fent
tasques d’excavació amb els arqueòlegs. Algunes del joves, posteriorment
han participat com a voluntaris en les excavacions a la cova durant el mes
d’agost.
• Parc del Garraf. Xarxa d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona.
Col·labora amb el projecte “Joves pel Camí Ral” aportant suport en el
seguiment del grup durant la Ruta de Bivac.

Localització: 
Begues (Barcelona). 
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