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Dades de l’experiència:
"El Delta WorkCamp (el Camp de Treball del Delta del Llobregat) és una de les activitats que
anualment organitza La Fundació Catalana de l'Esplai. Fa prop de 12 anys estem impulsant i
desenvolupant els Camps de treball, campaments formats per un grup de joves, de diverses
procedències i cultures, que participen durant l'estiu en un projecte educatiu local que
comporta un treball d'utilitat social. Els participants no es coneixen entre si, i les dinàmiques
del campament estan basades en la convivència voluntària del grup de joves".
Vam desenvolupar per primera vegada el Delta WorkCamp (el Camp de Treball del Delta del
Llobregat), al municipi del Prat de Llobregat. El Delta del Llobregat acull un mosaic de paisatges
de gran interès natural, és una de les tres zones humides més importants de Catalunya, i té
una especial importància per als ocells. És un indret excepcional per gaudir de la natura, per a
l'educació ambiental, per a la investigació i recerca científica i per a la participació i implicació
ciutadana en la conservació de la natura.
La paraula "treball" i el fet que s'associï a "fer una feina", a un horari, provoca que alguns joves
es resisteixin a participar. Res més lluny de la realitat, treballar en una feina inusual amb
l'al·licient afegit de fer-se en grup, caracteritza els camps com a experiències sorprenents.
Partim d'una mena de simbiosi social. Els joves es presten a ajudar els municipis que acullen els
camps, de tal forma que tots en sortiran beneficiats.

Es tracta d'un treball conjunt entre organismes i entitats: així, coordinats per la Fundació
Catalana de l'Esplai, hi participen: el Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del
Delta del Llobregat; l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat; la Secretaria General de
Joventut-Generalitat de Catalunya, i altres entitats i associacions locals com l'Escola Pública del
Parc, o associacions d'ornitòlegs locals.
Aquests projectes requereixen una planificació prèvia i exhaustiva, que donarà una forta
embranzida a la realització del projecte. El seu "maiking of" serà tan vital com la mateixa
execució.
El camp de treball presenta una intencionalitat educativa clara, amb una sèrie de tasques molt
planificades i consensuades amb les diverses entitats impulsores. Els joves assumeixen aquesta
missió i afronten els reptes de tirar endavant les tasques. Caldrà, doncs, aprendre a conèixer el
company, l'entorn i la gent del lloc, a mesurar la feina, a fer servir eines i tècniques, a
cooperar, a reflexionar, a escoltar altres idees... en fi: tota una sèrie d'aprenentatges
necessaris per aconseguir els objectius plantejats.
El camp de treball Delta Workcamp ha tingut tres grans línies de treball basades en la
recuperació i difusió del patrimoni natural i social del Delta del Llobregat:
-

La primera, la recuperació, neteja i arranjament dels nous itineraris de la nova llera del
riu, a la zona de Cal Tet i Ca l'Arana, millorant la qualitat dels nous espais de passejada
i esbarjo per a la població.

-

La segona, la participació en la gestió de la vegetació no autòctona de la Reserva del
Remolar-Filipines i la restauració d'un edifici destinat a Aula de Natura.

-

I finalment, s'ha ajudat a crear un conjunt de nous recursos informatius d'ús públic per
a futurs visitants.

El camp de treball Delta Workcamp ha assolit aquests objectius de servei, a la vegada que ha
possibilitat que els joves aprenguin:
-

Aprenentatges tècnics i habilitats físiques: maneig de pales, pics, rastrells, restauració
de fusta, pintura, neteja, enfortiment físic...

-

Aprenentatges de coneixements: ecosistemes, espècies naturals, anellament d'ocells,
inventariat de caixes niu, localització geogràfica amb GPS, gestió de les reserves
naturals, etc.

-

Aprenentatges d'actituds i valors: treball en equip, convivència, esforç i superació
personal, tolerància a les frustracions, autocontrol, pensament crític, etc.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Aprenentatges tècnics i habilitats físiques: maneig de pales, pics, rastrells, restauració
de fusta, pintura, neteja, enfortiment físic, etc.

-

Aprenentatges de coneixements: ecosistemes, espècies naturals, anellament d'ocells,
inventariat de caixes niu, localització geogràfica amb GPS, gestió de les reserves
naturals, etc.

-

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

Descripció del servei:
-

La recuperació, neteja i arranjament dels nous itineraris de la nova llera del riu, a la
zona de Cal Tet i Ca l'Arana, millorant la qualitat dels nous espais de passejada i
esbarjo per a la població.

-

La participació en la gestió de la vegetació no autòctona de la Reserva del RemolarFilipines i la restauració d'un edifici destinat a Aula de Natura.

-

La creació d'un conjunt de nous recursos informatius d'ús públic per a futurs visitants.

Àmbits de servei: Medi ambient
Matèries implicades: Coneixement del medi, Ciències socials, Tecnologia i Educació
Ambiental

Nivells educatius: Educació en el lleure, Projecte comunitari
Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 18-25 anys
Data d'inici del projecte: 17 de juliol de 2006
Data de finalització del projecte: 31 de juliol de 2006
Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament del Prat de Llobregat, Secretaria
General de Joventut (Generalitat de Catalunya), Consorci dels Espais Naturals del Delta del
Llobregat i Fundació Catalana de l'Esplai.

Dades de contacte:
Adreça: Dolors Almeda, 1-3 local 8
Població: Cornellà de Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 93 474 46 78
Correu electrònic: jcanelo@esplai.org
Web: http://www.esplai.org

