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Els  camps  de  treball  són  activitats  de  voluntariat  que  consisteixen  en  realitzar
projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves. Cada participant es
compromet, de manera individual o en grup, i de forma desinteressada, a participar en
el treball proposat (ambiental, social, patrimonial, arqueològic, cultural...) a canvi de
la pernoctació, i de poder gaudir d’activitats de lleure educatiu.

Objectius del nostre camp de treball:

1. Ajudar al muntatge de l’Aplec dels Ports, com ja vam fer a Villores i a La Mata

2. Realitzar  qualsevol tasca que siga beneficiosa per al poble,  intentant  aportar-hi
alguna millora.

Dates

Les  dates  proposades  per  realitzar  les  activitats  són  del  dimecres  17  de  juliol  a
dimecres 24 de juliol, ambdós inclosos. 

La sortida el dia 17 és des de l'estació d'autobusos de Castelló a les

15:00 i arribada a Morella a les 17:45. 

Els  companys  d'Herbers  recolliran  als  participants  per  portar-los  a  Herbers,  si  el
mateix bus no pot completar el trajecte fins a la mateixa localitat.  

La tornada serà a càrrec de les famílies, o en autobús

Planificació temporal orientativa:

Les hores de feina col·laborativa seran 5 diàries, 5 dies de feina i 2 de descans:

 Dimecres 17: benvinguda al poble i sopar amb la comissió organitzadora. A
les 18:30h hi haurà un taller sobre Equitat i Diversitat (Impartit per Formigues
Liles, dintre del pacte d’estat contra la violència de gènere).

 Dijous  18,  Divendres  19  i  Dissabte  20: Treball  de  col·laboració  amb
l'organització de l'aplec.

 Diumenge 21: Dia lliure.

 Dilluns  22  i  Dimarts  23: Treball  de  col·laboració  amb  l'organització  de
l'aplec.

 Dimecres  24:  Recollida,  muntatge  exposició  Maquis  i  Masovers,  paella  de
comiat i retorn a Castelló.



Tipus de tasques a desenvolupar

- Adequació de la zona d'acampada i de pàrquing

- Muntatge de barres i infraestructura per a l'aplec

- Disseny i creació de pancartes i senyals

- Disseny d'un punt de reciclatge a la zona d'acampada

- Muntatge d'escenaris i camerinos

- Instal·lació de les dutxes de l'acampada

- Neteja i senyalització de camins rurals

Activitats diverses

- Visita al Castell d'Herbers i l'església

- Caminada nocturna a l'ermita i sopar de pa-i-porta

- Visita a Vall-de-roures i/o Pena-roja

- Excursió a peu a Pereroles o la Tossa

Què cal dur?

 Roba per a 7 dies (Roba per a embrutar)

 Sabates i Xancletes. Calçat adequat.

 Una motxilla petita per a les rutes.

 Cantimplora

 Llanterna

 Sac de dormir

 Catifa Isotèrmica

 Instruments musicals.

 Roba de bany

DATA DE REUNIÓ: Dimecres 26 de juny, a les 19h, carrer del Marqués de la 

Ensenada n1, local  San Cristóbal, Castelló de la Plana.


