PARATGE NATURAL
DE TORRETES
Ibi - Alicant

PLACES: 25
DATES: Del 13 al 27 de juliol de 2018
MODALITAT: Medioambiental
TIPO: Internacional
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMAS: Valencià / Castellà / Anglés
INCORPORACIÓ: al llarg del dia 13 de juliol en el Col·legi Públic Teixereta, a Ibi.
TORNADA: el camp finalitza després del desdejuni del dia 27 de juliol

ACTIVITAT:
L’objectiu general del camp és el de preservar els recursos naturals per a les generacions presents i venidores,
de manera que la nostra col·laboració activa servisca d’exemple a totes les persones que com nosaltres
compartixen l’entorn natural que ens rodeja.
Torretes ha sigut reconeguda com a Estació Biològica d’Investigació i com a Jardí Botànic l’any 2012, cosa que
permet el desenrotllament de plans d’investigació i programes d’educació ambiental específics, activitats
interessants de difusió i de participació per a aquells que estiguen interessats.
Els treballs consistiran en:
• Recuperació de les sendes ecoeducatives.
• Adequació dels cultius d’aromàtica.
• Millora de marges, reparació d’escales, senyalització i millora del camí.
• Neteja i condicionament de la massa vegetal i arbratge existent.
• Restauració i millora d’hàbitats.
• Millora de les diferents col·leccions de flora.
Els treballs es faran en xicotets grups que rotaran de lloc i tipus de treball; així tots podran treballar a tot arreu
per a repartir per igual els treballs.
S’hi treballarà, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. A mitjan matí es farà un descans de mitja hora per a
esmorzar.
ENTITATS COL·LABORADORES
El camp està organitzat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en col·laboració amb l’Excm. Ajuntament
d’Ibi.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
• Excursions i visites.
•Tallers i activitats formatives, d’animació, etc.
•Vetlades nocturnes, dinàmiques de grup,
activitats esportives, jocs,
Estes activitats seran coordinades per un equip
format per professionals de l’animació, sota la
responsabilitat de l’IVAJ, que conviuran i participaran
en el camp. L’equip d’animació proposarà al grup
activitats culturals i d’animació adaptades a les
característiques de l’entorn, i dels participants, que
es desenrotllaran durant les vesprades i caps de
setmana.
INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t’esperem al llarg del primer dia en el Col·legi Públic Teixereta, Mestre Chapí, número 11, en Ibi, Alacant.
El centre disposa de tots els servicis necessaris, com ara cuina, menjador, llits amb llençols i coixins, dutxes
amb aigua calenta, zona d’activitats, etc. El menjar l’elaboren cuiners professionals en la mateixa instal·lació.
Carrer Mestre Chapí, 11
03440 Ibi
Alicante
COM ARRIBAR
Accesos:
Per carretera. Per l’autovia de Madrid N-330, a través
de l’eixida de Villena, o per l’autovia de Sax, que
enllaça amb l’autovia central, la A-36 Alacant - Ibi Alcoi.
Des de València, l’accés a Ibi es fa per la N-340, que
passa per Alcoi.
Les estacions de tren més pròximes són les de
Villena, Alcoi i Alacant. L’aeroport més pròxim és el
de l’Altet (Alacant).
Hi ha un servici diari d’autobusos que recorren tota
esta zona de l’interior de la província.

Des d’Alacant, amb la
companyia d’autobusos:

LA ALCOIANA
https://movilidad.vectalia.es/rutas/

965 13 01 04

Des de València, amb la
companyia d’autobusos:

TRAVICOI
www.travicoi.com

963 49 14 25

Estació de Renfe

www.renfe.es

912 32 03 20

Aeroport de l’Altet
(Alacant)

http://www.aeropuertoalicante-elche.com/

91 321 10 00 /
902 404 704
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

EQUIP ACONSELLABLE

DNI
Targeta sanitària o document equivalent

Sac de dormir
Roba i calçat de treball
(botes de muntanya) i esportiu
Guants de treball
Barret o gorra
Roba de bany
Crema de protecció solar
Necesser personal (incloent-hi tovallola)

CONTACTES
IVAJ
C/ Hospital, 11
46001 València

963 108 563
963 108 562
963 108 570
Fax: 963 108 561

http://www.ivaj.gva.es/

Excmo.Ayuntamiento de Ibi
Área Medio Ambiente
C/. Les Eres, nº 48 03440 IBI

965 55 24 50 Ext.215

http://www.ibi.es

campstreball_ivaj@gva.es

medioambiente@ibi.es

COMPROMÍS DE LES PERSONES PARTICIPANTS
• Treballar desinteressadament les hores que estipula el projecte laboral del camp, durant cinc dies a la
setmana.
• Col·laborar en el desenrotllament del programa d’activitats d’animació i hi participar.
• Contribuir a l’organització general del camp en les tasques que li són pròpies: neteja, cuina, administració,
etc.
• Respectar les distintes creences, ideologies i les diferències personals de totes les persones que participen
en el camp.
• Romandre en el camp des de l’inici fins al final de l’activitat programada. Respectar les normes de règim
intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran, entre altres: acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars durant el
temps de duració del camp.

MÉS INFORMACIÓ
L’IVAJ contracta una pòlissa d’assegurança
d’accidents per als i les jóvens participants
durant el temps de duració del camp.
La cobertura sanitària per malaltia
comuna, així com el gasto farmacèutic,
serà per compte del participant.

L’IVAJ NO ENVIA CONFIRMACIÓ D’ADMISSIÓ
AL CAMP.
http://www.ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat
campstreball_ivaj@gva.es
Teléfono de información del IVAJ: 963 108 570

RECORDEU QUE HEU D’INDICAR LA VOSTRA ADREÇA
DE CORREU ELECTRÒNIC EN LA INSCRIPCIÓ

