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ALT BERGUEDÀ BERGUEDÀ SETMANAL
CARLES PAUNÉ

Joves de tot el país es
troben a Borredà per
rehabilitar la zona
dels antics molins
Sota la iniciativa de Camps de Treball de la

Generalitat, més d’una vintena de joves passen
un parell de setmanes a l’alt Berguedà
Carles Pauné
BORREDÀ

Ja des de les vuit del matí, més
d’una vintena de joves es desperten a les dependències de Cal Bisbe, la casa que acull els voluntaris
d’entre 14 i 17 anys. Després del
ritual del «Bon Dia», per activar
forces, els adolescents esmorzen
al menjador. Més tard es preparen
per dur a terme les tasques de recuperació a la zona dels antics
molins de Borredà.
Els 24 assistents van començar
la feina dissabte passat; i tot just
es troben a l’equador de l’experiència, que té un total de dues
setmanes de durada. Es passen el
dia junts, ﬁns i tot a l’hora de dormir, ja que comparteixen espai a
les lliteres de Cal Bisbe. S’organitzen internament per assegurar els
serveis que es deriven de la seva
activitat: neteja de l’espai, àpats,
higiene... Per aquest motiu, s’han
repartit en tres grups rotatoris, un
dels quals s’ocupa de la feina domèstica i de preparació de les activitats del dia. A la tarda, després
d’un descans per pair els macarrons, s’engeguen les activitats
complementàries, que poden ser
gimcanes de descoberta de l’en-

torn, activitats de reﬂexió, visites
o caminades. Una de les més destacades ha estat a l’església romànica de Sant Jaume de Frontanyà,
el municipi més petit del país
amb una construcció d’aquestes
característiques. També es potencien les activitats relacionades
amb els valors escoltes; excursions a la natura, cinefòrums de
temàtica social i debats ideològics, entre d’altres. Els joves tenen
el suport de tres monitors de la
Fundació. A part, cada dia fan una
breu assemblea per valorar la jornada i preparar la de l’endemà.
Un camp de treball és una bona
opció a l’estiu per a joves amb ganes de conèixer gent de la seva
edat. És un lloc ideal per «entendre la importància de la conservació del medi natural i el patrimoni cultural i arquitectònic», comenten des de l’organització.
La iniciativa està organitzada
pel departament de Joventut de la
Generalitat, que al cap i a la ﬁ és
qui ﬁnança l’activitat. La gestió va
a càrrec de la Fundació Escolta Josep Carol, una entitat sorgida
d’Escoltes Catalans. Amb l’objectiu de «promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors de l’escoltisme», els escoltes compten,
també, amb la col·laboració de

Els treballs que duen a terme els joves són ben diversos: adequar camins, desforestar, empedrar, entre d’altres
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tims tenen lloc a Artés, Guardiola
de Berguedà i Navès, entre d’altres.

Tres joves netejant de vegetació l’interior d’un molí

l’Ajuntament de Borredà.
A Catalunya hi ha un total de 54
camps de treball oferts des de la
Generalitat, 4 dels quals transcorren en l’àmbit metropolità, 4 més
a les Terres de l’Ebre, 5 a l’Alt Piri-

neu i l’Aran, 11 al Camp de Tarragona, 11 més a les comarques gironines i ﬁns a 9 camps en l’àmbit
de Ponent. Els restants, 10 camps,
tenen lloc a les comarques de la
Catalunya Central. Aquests úl-

Les fonts de Borredà
Antigament, als afores de la població de Borredà es podien trobar diverses fonts naturals que
servien per nodrir els habitants.
Aquest territori presumia de tenir,
en el seu terme municipal, diversos rierols que s’utilitzaven per
moure molins. Amb els anys i
l’abandonament d’aquestes construccions, l’estat de les fonts s’ha
anat deteriorant ﬁns al punt que
moltes han quedat inaccessibles
a causa de la vegetació i les runes.
Un dels objectius del camp de treball és recuperar els accessos a les
fonts, millorar-ne les condicions
mediambientals i recuperar els
camins històrics.
Concretament, en l’edició
d’enguany s’estan reconstruint
murs de pedra seca per assegurar
el traçat del camí.
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SANT LLORENÇ D’HORTONS · 15 ANYS

BARCELONA · 17 ANYS

LLEIDA · 16 ANYS

«Estem fent moltes activitats a les
tardes i també tenim temps lliure»

«A més a més de treballar als molins «Fem bon equip amb els companys
també visitem l’entorn del poble»
de camp, és molt positiu»

 La Cesca s’ha apuntat a aquest camp de treball, no pas per
la temàtica, sinó per les amigues. «Feia temps que no ens trobàvem i el camp ha estat un bon lloc per fer-ho», comenta la
jove. Ve motivada per l’experiència en un altre camp de treball
l’any passat. Ens explica que «estem fent moltes activitats, tenim molt temps lliure», i afegeix rient que «el menjar no és del
tot bo», però la veritat és que són els joves els que cuinen.

 És el primer any que l’Anna s’apunta a un camp d’estiu;
«m’ho va recomanar una amiga que ja n’ha fet tres», explica.
Ella és la portaveu del grup dels triangles, una de les tres agrupacions de joves que hi ha per organitzar-se internament. Per
exemple, ahir, el seu grup no va treballar als molins i es va encarregar del dinar. Està contenta del camp de treball que ha escollit, ja que «a part de treballar també visitem l’entorn».

 Ha vingut amb una amiga i repeteix l’experiència, però no
el lloc. En Carles comenta, «a Banyoles -lloc on va fer un altre
camp de treball- vam dormir en tendes; aquest cop ho fem en
lliteres: és molt millor». Al jove li agrada el grup amb el qual
va, i considera que és una de les coses bones del camp «fem
bon equip». A part, afegeix que «la feina es fa més fàcil perquè hi ha molta ombra i tenim la piscina a prop de la casa».

