
  Camps de treball Vies Braves 

ESTADES MARINES PER A JOVES 
 

Aquest estiu realitzem 4 camps de treball: 

- A Sant Feliu de Guíxols i a Tossa de Mar durant la primera quinzena de juliol. 

- A Llançà i a Calella durant la segona quinzena de juliol.  

El progrés científic i tècnic molt sovint va deslligat del progrés moral i ètic. L’estat del mar i la 

cura que en tenim és un clar exemple d’aquesta diferència. Vies Braves, Xatrac i Anèl·lides 

estimem molt el mar. Algunes persones sentim l‘obligació de cuidar el mar i el nostre entorn. 

Aquestes estades marines volen fer un pas endavant i explicar a la ciutadania quin tresor és el 

mar. Tenim davant el repte de donar veu al mar. Tenim davant quinze dies per a fer conscienciar 

d’aquesta meravella que cal conservar a les persones dels pobles on fem les estades, siguin 

visitants o hi visquin tot l’any. Necessitem posar-nos en acció a molts nivells: a peu de carrer, a 

les xarxes, a nivell científic, a nivell lúdic, a nivell local i a nivell global.  

És per això que estem buscant 2 directors de lleure (o monitors amb capacitat de dirigir) per a 

coordinar aquests camps de treball tan peculiars, doncs la temàtica principal és el mar.  

La persona que estem buscant preferiblement hauria de ser biòleg o ambientòleg, i tenir una 

gran afinitat cap a la natura i especialment el mar. També hauria de dominar bé la tècnica de 

snorkeling i tenir nocions i aptituds per a guiar el grup a l’aire lliure i al mar. Alhora, aquesta 

persona haurà d’adaptar i executar la programació que està ja dissenyada i encarregar-se 

d’assolir els objectius. Ha de ser capaç de transmetre entusiasme i motivació per aconseguir, 

entre tots, posar en valor el mar i donar-lo a conèixer a la ciutadania local a través de les 

diferents accions i productes finals que es duguin a terme. També gestionarà tots els temes 

logístics relacionats amb el menjar (càtering), el dormir, els problemes quotidians del grup... 

Es tracta d’uns camps de treballs, on el nivell d’exigència és alt i s’ha de fer molta feina i molt 

diversa, és per això que resulta imprescindible un alt nivell de coordinació i organització entre 

l’equip directiu. Tindrà al seu càrrec dos monitors (o un monitor i un practicant) un dels quals 

tindrà experiència en edicions anteriors. 

 


