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Vols viure una Setmana de Voluntariat
Forestal a GINESTARRE, al cor del Pirineu?
Ginestarre és un petit poble de muntanya
Vols viure una Setmana de Voluntariat Forestal a GINESTARRE, al cor del Pirineu?
pertanyent al municipi d’Esterri de Cardós, a
Ginestarre és un petit poble de muntanya pertanyent al municipi d ᤀ䔀猀琀攀爀爀椀 de Cardós, a la Vall la Vall de Cardós (Pallars Sobirà). En
de Cardós (Pallars Sobirà). En aquesta petita vall ramadera i forestal s ᤀ栀椀 troben espècies tan
aquesta petita vall ramadera i forestal s’hi
singulars com l'ós bru i el gall fer pirinenc, i hàbitats d ᤀ椀渀琀攀爀猀 com els boscos de pi negre i els troben espècies tan singulars com l'ós bru i
matollars de bàlec. El projecte compta amb la col·laboració del Parc Natural de l'Alt Pirineu i les
el gall fer pirinenc, i hàbitats d’int...
nostres actuacions s’emmarquen en el projecte europeu Interreg POCTEFA GREEN.
Data límit de presentació: Dimarts, 31
Entitat: Projecte Boscos de Muntanya/ Bergwaldprojekt som una organització que vincula la
Juliol 2018
societat civil amb els boscos i paisatges de muntanya a través de l ᤀ愀挀挀椀⸀ Portem més de 10
Referència de la plaça: Aquesta adreça de
anys treballant a Catalunya. Organitzem estades de voluntariat per a difondre els beneficis
correu-e està protegida dels robots de
que ens donen els boscos, fomentant la seva conservació i millora de l ᤀ攀渀琀漀爀渀 forestal.
spam.Necessites Javascript habilitat per
Bergwaldprojekt és present a Catalunya, Suïssa, Àustria i Alemanya.
veure-la. i telefono: 973 622 247 (Dll - Dv de
9 a 14h)
Organitza: Projecte Boscos
Data límit de presentació: Dimarts, 31 Juliol 2018
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i telefono: 973 622 247 (Dll - Dv de 9 a
14h)
Funcions:
Recuperació i manteniment de pastures.
Millora de l’hàbitat forestal en boscos de pi negre i bedoll per reduir la densitat i
afavorir la diversitat.
Recuperació i manteniment de camins ramaders tradicionals.
Suport a l’activitat ramadera.
Requisits:
Cal ser major d'edat per participar. De 18 fins a 88 anys.
Cal una condició física suficient per treballar a la muntanya (inclinació) i suportar
puntualment inclemències climatològiques (pluja / fred ).
No calen coneixements de cap mena però sí ganes de treballar en equip i
col·laborar en les tasques diàries del campament.

Es valorarà:
No calen coneixements previs, només ganes de participar!
Disponibilitat de setmanes: 13 al 19 d ᤀ愀最漀猀t
, 20 al 26 d ᤀ愀最漀猀t
, 27 d ᤀ愀最漀猀t
al 2 de
setembre, 3 al 9 setembre, 10 al 16 setembre i 17 al 23 setembre.
Informació requerida:
Inscriu-te i viu l’experiència https://www.projecteboscos.cat/inscripcions

Organitza: Projecte Boscos

