OMBRIA DE LA PLANA
Enguera - València

PLACES: 20
DATES: Del 16 al 30 de juliol de 2018
MODALITAT: Medioambiental
TIPO: Nacional
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà
INCORPORACIÓ: al llarg del dia 16 de juliol en el Col·legi Públic Eduardo López Palop, a
Enguera
TORNADA: el camp finalitza després del desdejuni del dia 30 de juliol

ACTIVITAT:
L'objectiu general del camp de treball és la millora de l’àrea recreativa de la Mota, Passeig Mediambiental
Divina Pastora segona fase, que forma part del paratge natural Ombria La Plana.
Amb l'execució dels treballs es pretén oferir una millora paisatgística i ambiental que faça que tant el veí de
la població com el visitant tinga una percepció visual positiva de l'entorn. Els treballs consistiran a:
• Desbrossament manual de la vegetació que ha invadit la senda.
• Neteja i condicionament de la zona
• Repintat de les marques horizontals durant el trajecte de la senda
• Repintat de elements verticals
• Repintat de d’elements metàl·lics i mobiliari urbà
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’Ajuntament
d’Enguera.
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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
duran a terme durant les vesprades i caps de setmana.

INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
Eduardo López Palop, Sant Jaime, s/n, en Enguera, València.
El centre disposa de tots els servicis necessaris, com a cuina, menjador, llits, dutxes, zona d’activitats, etc.
Cuiners professionals elaboraran el menjar en la mateixa instal·lació.

Colegio público Eduardo López Palop,
San Jaime, s/n, Enguera, València

COM ARRIBAR
Acceso: Por carretera. Por la autopista AP-7, salidas 65 Benidorm y 64 Altea. La N-332 cruza el municipio.
El ferrocarril de vía estrecha (Trenet de la Marina) que recorre la costa desde Alicante a Dénia
El aeropuerto más cercano es el del Altet (Alicante), a 60 km de L’Alfàs del Pi. El aeropuerto de Manises
(Valencia) se localiza a 150 km.

Accesos:

Por carretera Autovía A-7 (València-Albacete), desvío CV -590 que llega hasta Enguera.

AUTOCARES
TOGSA

València – Enguera: 14:30 horas
Xàtiva – Enguera: 12:45 horas
Enguera – València: 6:20 h., 8:25 h.
Enguera – Xàtiva: 8:25 h., 9:50 h

962 22 42 50

www.autocarestogsa.com

TREN CERCANÍAS
RENFE

València – Xàtiva (estación con parada de
trenes de largo recorrido)
Xàtiva – València

912 32 03 20

www.renfe.es
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

EQUIP ACONSELLABLE
Sac de dormir o sabanes
Roba i calçat de treball i esportiu
Barret o gorra
Roba de bany
Crema de protecció solar
Eines d’endreça (inclosa tovalla)

DNI
Targeta sanitària o document equivalent

CONTACTES
IVAJ
C/ Hospital, 11
46001 València

963 108 563
963 108 570
Fax: 963 108 561

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

Centro de Información Juvenil de
Enguera

96 222 51 38

http://www.enguera.es/content/centro-informacion-juvenil-cij-0

Ayuntamiento de Enguera

96 222 40 33

www.enguera.es

Policía Local de Enguera

670 282 372
962 22 52 19

http://policialocalenguera.blogspot.com.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.
www.ivaj.es/viu-la-solidaritat
campsdevoluntariat@gva.es
Telèfon d’informació de l’IVAJ: 963 108 570

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

