
El Delta viu a Cal Ganxo

En què consisteix l’experiència?

Camp de treball a Castelldefels de 15 dies de durada. Els joves participants,
de 14 a 17 anys, duen a terme diferents intervencions en el medi que
combinen amb estones de lleure.

Etapes:
1. Aprenentatge
2. Preparació i Execució del servei
3. Avaluació i reconeixement
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Imatge significativa



Qui participa? 

Participen 24 joves d’arreu de Catalunya que tenen entre 14 i 17 
anys i volen passar part de les seves vacances treballant en equip 

per fer accions de millora de l’entorn proper.

Què es pot aprendre?

En aquest camp de treball podem adquirir diferents tipus 
d’aprenentatges: 

• Aprenentatges tècnics i habilitats físiques: maneig d’eines, 
feines concretes de determinats oficis, enfortiment físic,...

• Aprenentatges de coneixements: continguts relatius al medi 
ambient, històrics, culturals, tecnològics...

• Aprenentatges d’actituds i valors: treball en equip, convivència, 
esforç i superació personal, tolerància a les frustracions, 
autocontrol, pensament crític,...

Quin servei es fa?

El projecte combina diferents línies d’actuació: recuperació del
patrimoni natural i/o cultural, intervenció naturalística i gestió i
conservació de l’entorn proper. En les últimes edicions, les
principals actuacions han consistit en feines d'eliminació
d’espècies invasores de les dunes de la Platja de Castelldefels
(Carpobrotus edulis) i de les basses del Parc de la Olla del Rei
(tortuga de florida), així com la recuperació de la depuradora
natural de Cal Ganxo, neteja del camp de tir de Castelldefels i
construcció d’una Vedruna de Conills a la Guixera.
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Per què és rellevant?

L’Ajuntament de Castelldefels destaca la importància de les
accions dels/les joves ja que sinó, no serien possibles moltes de les
intervencions fetes en el medi natural.

Qui realitza el projecte?  
Aquest projecte es realitza gràcies al treball conjunt que es fa des
de la Fundació Catalana de l’Esplai i l’Ajuntament de Castelldefels.

Altres centres i entitats que participen del projecte:

Localització: 
CAA Cal Ganxo 

Castelldefels
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