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Estiu en un camp de treball
Dels 15 que tindran lloc a Lleida, la Segarra i l’Urgell n’acolliran tres, els d’Agramunt i Cervera, que ja
van començar diumenge amb un total de 39 joves, i el del Talladell, previst per a mitjans de juliol.
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“Crear rutes
saludables i
beneficiar els
pobles agregats”
El regidor de Joventut
a l’ajuntament d’Agramunt, Oriol Puebla,
va explicar que els
principals objectius
d’aquest camp de treball són crear rutes
saludables que després puguin usar els
veïns d’Agramunt i fer
treballs per beneficiar
els nuclis agregats. Així, en aquesta primera
edició, s’ha apostat per
senyalitzar el camí de
Mafet i recuperar els
safarejos d’Almenara
Alta.

cervera

Agramunt. Foto de família dels 24 joves participants al camp de treball, els monitors i Esperança Casas, coordinadora de Joventut a Lleida.
Amb l’arribada de l’estiu comencen els primers
camps de treball, una alternativa d’oci que promou
la Direcció General de Joventut de la Generalitat per
als joves. La Segarra i l’Urgell acolliran tres camps
de treball, concretament a
Agramunt i a Cervera, on ja
van començar diumenge, i
al Talladell, on començarà
el proper 14 de juliol. Són
quinze dies en què els joves
es comprometen de forma
voluntària i desinteressada a treballar en benefici
de la comunitat, on també
aprenen valors com la convivència, la tolerància i la
solidaritat.
Agramunt s’estrena amb
un camp de treball que el
consistori coordina mitjançant l’Associació Alba de
Tàrrega. Fins al 9 de juliol
un total de 24 joves recuperaran la Roca de la Delfina
així com la seva llegenda,
que representaran, i els safareigs d’Almenara Alta, totalment abandonats. També
senyalitzaran dues rutes de
camins circulars, una fins al
Pilar d’Almenara i l’altra

Recuperen la
Roca de la
Delfina i els
safareigs
d’Almenara
fins a Mafet. A les tardes
els joves coneixen diferents
entitats locals i col·laboren
amb el curs de la Universitat de Lleida Art i Territori.
Per la seva banda, Cervera acull per segon any
un camp de treball. En
aquesta ocasió porta per
nom ‘Disseny i marcatge
de rutes saludables al nucli de Cervera’ i compta
amb la participació d’una

Senyalitzen
dues rutes per
promoure
l’exercici i reduir
l’ús del cotxe

quinzena de joves que dissenyen i senyalitzen dues
rutes per fer a peu o amb
bicicleta. L’objectiu és promoure l’exercici físic dels
veïns, potenciar la nova zona de vianants i reduir l’ús
del cotxe. Es tracta de dues
rutes circulars, una des de
la perifèria de la ciutat al
centre i una altra que passa

pels 9 miradors de Cervera.
Cadascuna informa sobre el
temps que es triga a fer-la,
tant a peu com en bicicleta
o l’estalvi de gasoil o gasolina, entre d’altres curiositats. Aquest camp de treball
s’allargarà fins al 9 de juliol i el gestiona l’Associació
CRUC (Coordinació Rural
de Catalunya).

Temps i estalvi
en els rutes
Com a dades curioses, els participants
en el camp de treball
indicaran el temps que
es triga a fer les dues
rutes a peu i en bicicleta així com l’estalvi
que suposa en gasoil
o gasolina. Els panells
també inclouran altres
curiositats.
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Cervera. Els participants a la Universitat iniciant els tallers de senyalització.

