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En què consisteix l’experiència? 
Es tracta d’un camp de treball de caire ambiental realitzat per joves. La seva 

tasca es centra en 3 àmbits d’actuació: 

• La recuperació del patrimoni històric-cultural dels municipis litorals de la 

Costa Brava. 

• La conservació i millora de l’entorn natural. 

• La sensibilització de la població local i dels visitants envers la 

problemàtica ambiental, i els valors socials i naturals de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes: 

1. Aprenentatge: La formació dels joves versa entorn al coneixement del 

patrimoni històric-cultural i dels valors naturals de la zona. Aquesta 

formació és realitza al llarg de tot el camp de treball, en funció de les 

tasques a realitzar en cada moment i és realitzada tant per els tècnics de 

camp com per personal especialitzat del Parc. 

2. Planificació i execució del servei: A partir de la jornada informativa 

general, els joves participants planifiquen el treball tècnic que duran a 

terme. A aquest treball es destinen 4 hores diàries de l’estada de 15 dies 

dels joves, a vegades treballen en petits grups en diferents actuacions o 

en d’altres casos, tot el grup de forma conjunta.  
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3.  Avaluació i reconeixement: 

L’avaluació del projecte es realitza des de 2 vessants:  

• Avaluació interna sobre els aprenentatges aconseguits pel grup, partint 

dels coneixements inicials, dels valors adquirits durant el projecte... 

• Avaluació dels resultats: si s’han aconseguit completar les accions, en 

quin punt s’han deixat, quines accions cal planificar en futures edicions 

per tal de completar-les, quines dificultats s’han trobat, com es podrien 

millorar... 

El reconeixement ha de venir de fora del grup, com és el cas del 

reconeixement i agraïment per part del personal del Parc i el reconeixement 

públic en els mitjans de comunicació locals. 

Qui participa?  
Els joves són els agents del projecte, els qui participen de la formació, els 

transmissors dels coneixements i els executors del servei. 

El Parc Natural del Cap de Creus i els ajuntaments del territori col·laboren 

del projecte. 

Els visitants i la població local són els destinataris del seu servei, i aquesta 

última també la beneficiària de la seva acció.  

 

Què es pot aprendre?  
A nivell específic, per a la realització del projecte, els joves reben formació de 

continguts relatius a flora i fauna locals, de gestió d’espais naturals 

protegits... Són capacitats per a posar en pràctica tècniques de construcció 

tradicionals, alhora que coneixen els costums i pràctiques del patrimoni 

arquitectònic i cultural de la zona. 

A nivell comunitari, és una experiència d’implicació social i ciutadana, de 

col·laboració, de valorització del patrimoni local... 
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Quin servei es fa? 
Les tasques principals que desenvolupen el joves són: 

• Campanya de divulgació i sensibilització sobre plantes invasores 

• Enquestes als usuaris de les platges i cales de la zona col·laborant amb un 

estudi de pla d’usos dut a terme pel Parc Natural. 

• Arranjament de camins 

• Eliminació de planta invasora (Carpobrotus edulis). 

• Elaboració de plafons informatius d’edicis i edificacions històriques. 

• Neteja i recollida de deixalles a les platges. 

 
Per què és rellevant? 

Perquè incideix en un territori de gran valor natural i històric. 

Perquè la problemàtica que afronta és molt rellevant. 

Perquè el treball en xarxa és el puntal del projecte. 

Perquè hi ha participació de l’Administració pública. 

Perquè és un servei justificat i acceptat socialment. 

Perquè és un projecte que s’ha mantingut al llarg del temps. 

Perquè els resultats són apreciables a curt termini. 

Perquè hi ha una vinculació molt estreta entre l’Aprenentatge i el Servei. 

 

 
Qui realitza el projecte?   

Associació Catalana Cases de Colònies 

L’Associació Catalana Cases de Colònies és una entitat de la Fundació 

Catalana de l’Esplai que impulsa programes d’educació ambiental i gestiona 

cases de colònies i terrenys d’acampada. 

Més informació a: www.esplai.org 
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Aquests són alguns exemples d’esplais que han realitzat el projecte:  

 

Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet 

El Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet és una entitat dedicada a la 

infància, la joventut i la millora de la convivència als barris de Pubilla Cases 

de L’Hospitalet i Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 

Des de fa 35 anys, organitza activitats educatives en el temps de lleure dels 

infants, adolescents i llurs famílies i col·labora amb la comunitat educativa en 

la seva educació i aprenentatges. Comparteix i educa, amb la Federació i 

Fundació Catalana de l’Esplai, en els valors de la  utopia, la solidaritat, la 

iniciativa i la felicitat. 

  

Més informació a: http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-

Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780 

 
 

 

Localització:  
Selva de Mar (Alt Empordà) 
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