PROJECTE BOSCOS MEDITERRANIS
POBLET 2018
VOLUNTARIAT FORESTAL

VOLS VIURE L’EXPERIÈNCIA DEL VOLUNTARIAT FORESTAL AL BOSC DE
POBLET?
T’HI ANIMES? TRIA LA TEVA ACTIVITAT

Manteniment i recuperació de camins – Gestió forestal sostenible – Bioenginyeria – Pedra Seca

Recuperació del sender de l’Artiga

ITINERARI DE LES CENT FONTS

Condicionament àrea de les Cent Fonts i
camins d’accés
Recuperació del sender de les Cent Fonts

LA PENA

Manteniment de la pista de la Casa Forestal a
la Font del Deport

SENDER DE L’ARGENTADA

Recuperació i millora del traçat

CASA FORESTAL DE CASTELLFOLLIT

Treballs de millora a l’àrea recreativa

El PNIN de Poblet i el projecte
El Projecte Boscos Mediterranis neix amb la voluntat de desenvolupar un programa de
treball, per tal de donar a conèixer l’espai mitjançant activitats de voluntariat i
organitzar accions en el marc de l’espai natural.
És un projecte fruit d’una aliança entre del PNIN de Poblet i el GEPEC-Ecologistes de
Catalunya, destinat a endegar una campanya pilot de voluntariat forestal en tot l’àmbit
del parc i aproximar-lo als ciutadans, participant en la gestió d’un bosc mediterrani d’alt
interès ecològic, especialment el bosc de Poblet, una extensa massa forestal d’àmplia
biodiversitat, per tal de conèixer les seves particularitats, la història, la gestió passada,
actual i futura. Un moment clau per entendre les repercussions del canvi climàtic i els
seus efectes en els boscos mediterranis.
El bosc de Poblet forma una de les masses forestals més extenses i ben conservades de
les comarques tarragonines, de propietat pública, es un bosc multifuncional amb
benefici per tots els usuaris. Per això, entenem que és un bon exemple, de la necessitat
de cuidar i conservar el nostre entorn més proper.
Per potenciar els valors que ens ofereix el bosc, hi ha un seguit d’objectius i línies de
treball que volem aconseguir: mantenir la xarxa de senders i fonts, dur a terme treballs
de prevenció d’incendis, millorar infraestructures gestionades pel Paratge, treballs de
coneixement del medi per protegir-lo, entre molts altres.

Les jornades
Per poder assolir aquests objectius la millor manera de fer-ho és apropar les persones al
bosc. Organitzem jornades de voluntariat per a adults, integrant tots els participants en
les tasques de gestió del bosc de Poblet.
Les activitats es duran a terme aquesta tardor i tenen una durada d’un dia (dissabtes), de
dos dies (caps de setmana) o de tres dies (festius). Les jornades i els projectes es
distribueixen de la manera següent:
Jornades

Projecte

22 de setembre

Itinerari de les Cent Fonts - Recuperació del camí de l’Artiga

29 de setembre

Itinerari de les Cent Fonts - Recuperació del camí de l’Artiga (II)

12, 13 i 14 d’octubre

Itinerari de les Cent Fonts - Àrea de les Cent Fonts i camins d’accés

27 d’octubre

La Pena - Manteniment de la pista forestal a la font del Deport

2,3 i 4 de novembre

Sender de l’Argentada - Recuperació i millora del traçat

17 i 18 de novembre

Itinerari de les Cents Fonts - Recuperació del sender de les Cent Fonts

7,8 i 9 de desembre

Casa Forestal de Castellfollit - Treballs de millora de l’àrea recreativa

En les jornades d’un dia, l’organització es fa càrrec de l’alimentació, durant les estades de
dos o tres dies es proporciona l’alimentació i l’allotjament. El dia a dia del voluntari
consisteix en matinar, esmorzar, treballar a bosc, dinar a bosc i a mitja tarda tornar cap a
l’allotjament on s’oferirà el sopar.

L’allotjament
Ens allotjarem a unes dependències del monestir de Poblet, sota cobert, on els monjos
ens ofereixen unes sales per dormir, hi ha matalassos però cal dur sac de dormir. Es un
oferiment voluntari per part de la comunitat cistercenca, així i tot, per agrair la seva
hospitalitat, existeix l’opció de fer un donatiu.
L’allotjament només es considera en les jornades de més d’un dia, inclòs la nit abans de
l’inici del voluntariat.

L’alimentació
El servei de l’alimentació va a càrrec de l’organització que proveirà als voluntaris de tots
els àpats. Serà una dieta mediterrània, equilibrada i saludable amb productes de
proximitat i en la mesura del possible ecològica.
Els esmorzars i dinars es realitzaran a bosc i els sopars a les dependències del monestir.
Els àpats que s’ofereixen són esmorzar i dinar per les jornades d’un sol dia i esmorzar,
dinar i sopar per la resta, inclòs el sopar del dia abans de l’inici del voluntariat.
El menú és únic per a tots els participants, però en el cas que hi hagi vegetarians, celíacs
o es presentin altres intoleràncies alimentaries, caldrà notificar-ho en el moment de la
inscripció.
Els materials utilitzats pels menjars (plat, coberts i got) l’ha de dur cada participant, en la
mesura del possible, que no siguin d’un sol ús o siguin compostables.

Les feines
Cada dia, segons l’activitat planificada, s’organitza el transport i els participants per
arribar al punt on es realitzaran les feines. Allà mateix s’explicaran els objectius i les
tasques segons el projecte, i aquestes es distribuiran entre el grup.
L’equip tècnic o els monitors orientaran als participants en les feines a realitzar, hi haurà
diferents tipus d’activitats de manera que tothom pugui ser partícip i fer rotacions,
experimentant les diferents tècniques de treball. Les tasques varien en funció del
projecte. Pots consultar aquesta informació a la descripció breu de cada projecte.
Els inscrits rebran en format digital els dies previs de l’activitat un dossier informatiu on
es detallarà tot el relacionat amb el projecte així com la logística del servei.

L’equipament
Les eines necessàries per fer els treballs seran proporcionades per l’organització.
Tanmateix, aconsellem portar roba adequada per evitar molèsties o incomoditats.
El temps a la tardor pot ser molt canviant al bosc de Poblet (pluges, vent, baixada de
temperatures i fins i tot neu!), aconsellem que porteu roba d’abric, apropiada segons les
dates en que hi participeu i peces de roba de recanvi per a les activitats de vàries
jornades.
És important portar un parell de botes de muntanya de canya alta i calçat de recanvi, el
sac de dormir, una motxilla per dur-la a bosc, cantimplora, llanterna o frontal i
impermeable pels dies plujosos.
D’altra banda, recomanem també portar gorra, guants (si en teniu) repel·lent d’insectes i
protecció solar així com tot el que creieu necessari.

El transport
Al monestir de Poblet, que és el punt de trobada (jornades de més d’un dia) s’hi pot
arribar en autobús, i als pobles propers, l’Espluga de Francolí i Vimbodí, en autobús i
també en tren.
També es pot accedir en vehicle privat. Segons el mitjà de transport dels participants
ens organitzarem d’una manera o una altra. A les jornades d’un sol dia, el punt de
trobada serà en un lloc concret que es determinarà segons el projecte i s’indicarà als
participants amb antelació. A les jornades de varis dies i segons el mitjà de transport
dels voluntaris, ens traslladarem amb vehicles privats o de l’organització per accedir
tant al monestir com a la zona d’actuació.
Per reduir l’impacte ecològic, l’organització enviarà als participants una de llista de
contactes per tal de compartir vehicles, si s‘escau.

Altres informacions
a. Es necessària una condició física suficient per treballar a muntanya i suportar
inclemències del temps: terrenys amb pendent, pluja, fred, etc.
b. No calen coneixements de cap tipus, només ganes d’aprendre i de treballar en equip,
així com col·laborar en les diferents tasques.
c. L’organització cobreix totes les despeses d’alimentació i el transport necessari des del
punt de trobada fins a les zones de treball.
d. La comunitat cistercenca del Monestir de Poblet ens ofereix de manera gratuïta un
espai per poder descansar. Oferim la possibilitat de fer un donatiu a la comunitat.
e. Cal ser major d’edat per poder participar al projecte.
f. Cal dipositar una fiança de 20€/persona per a confirmar la inscripció, que serà
retornada un cop finalitzat el voluntariat. La fiança que es diposita és de 20€ sigui
l’activitat d’una o vàries jornades.
g. La fiança és una manera de comprometre’s a participar en el projecte. La preparació
de les jornades comporta una feina prèvia d’organització i de logística costosa.
h. Tots els voluntaris rebran un obsequi per part de l’organització per participar en
alguna de les jornades.
i.

Les jornades estan limitades a un màxim de 15 places, quan s’arribi al límit no
s’admetran més inscripcions.

Av. Prat de la Riba, 18, 2on
43201 Reus
www.gepec.cat
secretaria@gepec.cat
tel.: 977 33 11 42
Horaris: Dimarts i dijous de 17 a 20 h
Dimecres i divendres de 9 a 13 h

