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EDITORIAL
UNA CRISI MÉS ENLLÀ DE L’ECONOMIA
La crisi, ben segur que aquest és el mot que més
s’ha sentit en els darrers mesos. Relacionem la paraula crisi només en l’àmbit econòmic quan potser,
en realitat, ens trobem davant una crisi de valors que,
evidentment, no es resoldrà amb algoritmes d’economia.
Vivim una postmodernitat marcada pel canvi constant, frenètic i accelerat: sense temps o, en el millor dels casos, amb molt poc temps
per pensar, per compartir, per escoltar... Vivim en una societat que
fa prevaldre els diners per damunt
de les persones. Una societat i
un moment històric on el tenir
està molt per damunt del ser.
La relació pares i fills i l’educació
integral d’aquests últims, que és
una de les bases fonamentals de
la construcció de la nostra societat, fa dies que trontolla amb massa evidència. Sense
aquesta important base, l’afany i la recerca del diner
per proveir-nos de tot un reguitzell de comoditats i
articles de tota mena (que moltes vegades nosaltres
ni comprenem i que els nostres fills consideren indispensables) ens aclapara tot el temps i sovint pel
camí ens perdem allò que de debò és important: viure la vida amb ells. Ens envaeix llavors un sentit de
culpabilitat i caiem en comprar amb diners el temps
que no els hem dedicat entrant en un cercle viciós
del qual és difícil sortir.
Lluny d’aquests postulats l’actual sistema educatiu intenta, possiblement no amb tot l’èxit desitjat,
formar persones capaces de sortir d’aquest cercle.
Davant unes xifres d’atur que esgarrifen, amb l’única certesa de que res és per sempre, en un moment
on la inseguretat i la incertesa ens angoixen, ens co-

mencem a qüestionar moltes coses que fins ara, dins
el ritme accelerat del dia a dia, segurament ens passaven desapercebudes.
Potser ha arribat el moment per a les relacions personals, per escoltar-se a un mateix, per tenir temps
per nosaltres i pels nostres, per comprendre que no
necessitem tot el que comprem i que això encara ens
fa més vulnerables davant una crisi econòmica.
Potser ha arribat el moment de fer
un nou replantejament encaminat
a superar la crisi més forta, la dels
valors. Potser tot plegat ens evidenciï que cal fer un pas endavant
o un pas enrere, segons es miri, i
donar l’autèntic valor a les coses.
Un moment pel compartir i el conviure, per la trobada amb un mateix i amb els altres, amb la natura, per trobar la terra sota els nostres peus. Potser
sigui ara l’hora dels amics i dels companys, dels pares i dels fills, dels professors i dels alumnes, dels
avis i dels néts... En definitiva, de les persones...
Potser ara és el moment de centrar-nos, de reflexionar, d’aprofitar per sortir-ne enfortits, amb un altre rumb, on
les persones esdevinguin
els veritables protagonistes de la nostra vida. Perquè el ser
pregui de nou el
lloc al tenir.
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Explica’ns

La proposta d’un nou
calendari escolar
Vist amb “bons ulls”
Les vacances d’estiu dels nostres
fills i filles són massa llargues,
aproximadament tres mesos. Durant
aquesta època tenen temps de fer
activitats, anar de vacances i també d’avorrir-se i quan comencen
les classes al mes de setembre
els costa d’agafar el ritme després
de tants dies de festa. Per aquest
motiu i també per la dificultat de
compaginar les nostres vacances,
que solen ser d’un mes, amb les
dels nostres fills/es, molts pares
i mares hem vist amb bons ulls el
plantejament d’un nou horari que
s’ha fet des del Departament d’Educació.
Els mestres continuarien treballant els mateixos dies, cosa que
en principi no els perjudica, i una
setmana de descans durant el mes
de febrer podria ser profitosa, ja
que el segon trimestre és el més
llarg i feixuc. Sembla que aquest
sistema ja l’utilitza algun altre país europeu i funciona bé.
Suprimir la jornada intensiva anirà bé a moltes famílies que no disposen de mitjans per a recollir els

seus fills de l’escola abans de
l’horari habitual, tot i que la calor
que fa a moltes escoles a partir
del migdia pot ser un inconvenient.
Els pares i mares hem de pensar
que l’equip de professionals que
forma par t de cada escola farà
sempre el millor pels nostres
fills i filles i hem de confiar que sigui així.
Dolores López Chacón,
presidenta de l’AMPA del CEIP Sant
Jordi de Vilanova i la Geltrú

S’ha de pensar amb els alumnes
Amb el món educatiu tothom s’hi
veu en cor. Tothom s’hi atreveix.
Som, els mestres i la nostra feina,
motiu de conversa de sobretaula
dels amics.
Sempre s’ha parlat dels “tres mesos de vacances” que tenim els
mestres. Sempre s’ha parlat del
calendari escolar com alguna cosa substitutiva de les responsabilitats familiars. Sempre s’ha criticat l’horari escolar com a un horari molt curt. I qui dia passa, any
empeny!
El calendari, sigui quin sigui, ha

de ser un calendari pensat pels
nois i noies que l’hauran de complir i aquests tenen edats distintes
i interessos diferents. El calendari escolar s’ha de pensar tenint
molt clares les finalitats i els objectius que volem que els nostres
alumnes aconsegueixin en cada
un dels camps.
Són les famílies que hauran d’adaptar-se a l’educació dels seus
fills. Són les famílies les qui hauran de pensar en els seus fills i no
en la pròpia comoditat d’horari.
Altra cosa és que el centre educatiu concret tingui una oferta complementària per aquells casos
de necessitat important.
Però malgrat tot això crec i penso
que el curs escolar ha de començar l’u de setembre en horari normal (matí i tarda) sense jornada
intensiva.
Que estudiar també és un esforç.
Que educar també és un esforç.
Que tenir fills també és un esforç.
I nois….l’esforç educa !
Ignasi Casals,
director del CEIP Ginebró
de Llinars del Vallès
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BONES PRÀCTIQUES

La legionel·la,
millor prevenir
LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA SANITÀRIA SÓN UN DELS ESPAIS PROPICIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA
LEGIONEL·LA. PER EVITAR-LO, CAL FER UN TRACTAMENT DE PREVENCIÓ EN AQUESTES INSTAL·LACIONS
Les cases de colònies i albergs
que formen part de l’ACCAC porten a terme les mesures higienicosanitàries per a la prevenció i
control de la legionel·la, tal com
requereix la Generalitat de Catalunya
(decret 352/2004). Tot i que, segons l’Organització Mundial de la
Salut (OMS), els usuaris habituals
de les instal·lacions juvenils, infants i joves, no pertanyen al grup
de risc de contraure la legionel·losi i que la gran majoria de cases i
albergs són tipificades de baix risc,
els titulars de les instal·lacions treballen per garantir tots els controls
de prevenció de la malaltia.

LA LEGIONEL·LOSI
La legionel·losi és una malaltia
relativament nova, produïda pel
bacteri Legionella pneumophila,
la qual provoca pneumònia atípica -febre alta, dolors abdominals, cefalees i pneumònia- a las
persones afectades. Les aigües
superficials són l’hàbitat natural
de la bactèria legionel·la, que pot
colonitzar els sistemes de proveïments de les ciutats i, mitjançant la xarxa de distribució d’aigua, pot arribar als sistemes d’ai-

gua sanitària i altres sistemes
que necessiten aigua en el seu
funcionament. En aquets tipus
d’instal·lacions és on la legionel·la
es troba amb les condicions favorables per la seva proliferació
i propagació.
MESURES DE CONTROL
L’ACCAC, en el seu objectiu de treballar per la seguretat i qualitat de
les seves instal·lacions associades, dóna i posa a l’abast informació i assessorament tant facilitant manuals i documentació com
a través de jornades informatives.
De la mateixa manera que es dota de la col·laboració de l’empresa especialitzada ISS Higiene
Ambiental 3D per realitzar tots els
controls i anàlisis per prevenir i eliminar els riscos per a la salut derivats de la presència de legionel·la
en l’aigua.
Un estricte procediment d’actuació permet a ISS oferir el millor
servei i la màxima eficàcia, sempre des d’un punt de vista de l’assessorament, l’avaluació contínua del risc de legionel·losis i de
les propostes de millora dels plans
d’autocontrol establerts.
S’identifiquen els riscos que puguin existir en les instal·lacions principalment en les d’aigua sanitària- i es defineixen els punts
crítics sobre els quals actuar.
S’estableixen plans d’autocontrol
segons la legislació vigent en funció de la tipologia concreta de la
instal·lació, i es designa a un tècnic de diagnòstic que es respon-

sabilitza de la comunicació, assessorament i control de la documentació generada.
D’aquesta manera, l’ACCAC, garanteix que la prevenció de legionel·losi en les seves instal·lacions
està tractada amb el rigor i la professionalitat que es mereix.
Aquest article ha estat redactat amb la
col·laboració d’ISS Higiene Ambiental
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en petit format
Les carpetes de l'ACCAC,
documentació al dia
Totes les instal·lacions juvenils es troben subjectes a un seguit de requeriments normatius, com són els relacionats amb la manipulació d'aliments, la gestió dels residus, la seguretat de les instal·lacions,
els plans d'emergències, l'impacte ambiental o la prevenció d'incendis. Amb la voluntat de facilitar aquesta feina als seus associats,
l'ACCAC ha creat dues carpetes.
Una d'elles recull un guió de tots els requeriments que afecten una
casa de colònies o alberg i, a més, té l'objectiu de servir com a arxiu de
tota la documentació acreditativa de l’acompliment d’aquests requeriments. Per altra banda, una segona carpeta conté, un per un, tots
els serveis que l'ACCAC ofereix als seus socis que, entre d'altres, són
útils per complir la normativa que afecta la instal·lació. Aquesta carpeta s’anirà actualitzant amb tots els nous serveis que s'ofereixin.

Concurs fotogràfic:
Les nostres colònies!

L’ACCAC convida tots els centres educatius i entitats de lleure
que facin una estada en les seves instal·lacions, durant el curs 20082009, a participar en un concurs fotogràfic. L’entitat o centre guanyador serà premiat amb una pantalla de 32” i un DVD. Per participar-hi només cal copsar a través de la càmera imatges
que reflecteixin l’experiència d’unes colònies o una estada de cap de setmana i enviar-les al correu electrònic concurs@accac.cat. En el correu s’hi haurà d’ajuntar el formulari de participació que es
troba al web de l’associació (www.accac.cat),
on també s’hi poden consultar les bases del concurs. Es poden presentar un màxim de 3 fotografies
per escola i entitat, amb qualsevol tècnica fotogràfica, en color o en blanc i negre, fins el 12 de juny. El dia
21 del mateix mes el jurat donarà a conèixer el veredicte. Les fotografies guanyadores, així com les finalistes, seran publicades al web de l’associació.
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Nou
Conveni
del Lleure
Després de més d’un any de negociacions, el sector del Lleure
Educatiu i sociocultural de
Catalunya ja compta amb un nou
conveni col·lectiu de treball que tindrà vigència fins el 31 de desembre del 2010. El document, signat
el passat 19 de desembre pels sindicats i representants empresarials (entre ells l’ACCAC), es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) el passat 20
de febrer.
El nou conveni estableix uns increments salarials de gairebé un 4%
en tres anys més l'IPC real de
Catalunya per pràcticament totes
les categories laborals i, a més, inclou una clàusula per garantir que
l’1 de gener del 2011 no hi hagi cap
sou per sota de 1.000,00 euros.
També quantifica les jornades indirectes –hores de preparació i avaluació- dels treballadors d’activitats de migdia i casals d’estiu.
Pel que fa a millores socials, augmenta les hores en permisos d'acompanyament a la consulta mèdica d'un familiar i en assistència
a exàmens i s’adequa a la legislació general amb aspectes com els
permisos de paternitat o maternitat, la protecció de treballadors víctimes de la violència de gènere o
la reserva de places per a persones amb discapacitats.

Manuals
sobre
privacitat a
Internet per
a infants i
joves
Internet ofereix múltiples recursos educatius per a infants i joves, però també pot comportar situacions de risc si no es
protegeixen les dades personals
adequadament. Per evitar-les, el
Depar tament d’Educació,
l’Agència Catalana de Protecció
de Dades i la Comissió de
Llibertats i Informàtica, ha editat manuals sobre la privacitat a
Internet adreçades a infants i joves d’entre 9 i 17 anys.
L'objectiu de les guies és fer que
infants i joves prenguin consciència dels perills que comporta no protegir les seves dades
personals quan estan connectats a Internet i adquireixin alhora recursos per evitar-los. Els
manuals inclouen informació
sobre protecció de dades personals, procediments tècnics
per a preservar la seva intimitat,
consells per a reconèixer els casos d'assetjament i actuar-hi en
contra o precaucions a l'hora de
configurar el correu electrònic,
entre d’altres.
Les escoles i instituts de Catalunya disposaran de les guies,
que també poden descarregarse des de la pàgina web del
Depar tament d'Educació
(www.gencat.cat/educacio).
Se n'han fet tres versions per a
franges d’edat diferents: dels 9
als 11 anys, dels 12 als 14 i dels
15 als 17 anys.

TEMA DEL LLEURE

Tots i Totes de colònies,
l’experiència d’una ZER
ESPAI DE CONVIVÈNCIA, DE CONTACTE AMB LA NATURA, PER APRENDRE A TRAVÉS DE L’EXPERIÈNCIA O PER REFORÇAR ELS VINCLES AMB ELS COMPANYS DE CLASSE. AQUESTS SÓN NOMÉS ALGUNS DELS VALORS QUE OFEREIXEN
LES COLÒNIES, QUE MOLTES ESCOLES APRECIEN I INCLOUEN EN EL SEU PLA ANUAL DE CURS. PERÒ, COM ES PREPAREN? QUI ASSUMEIX EL SEU COST? QUIN ÉS EL COMPROMÍS DELS MESTRES? MARXAR UNS DIES DE CONVIVÈNCIES SUPOSA MOLT MÉS QUE ESCOLLIR UNA CASA I LLOGAR UN AUTOCAR. LES COLÒNIES NO SÓN UNA ACTIVITAT
OBLIGADA DINS EL CURRÍCULUM ESCOLAR, AIXÍ QUE PER TIRAR-LES ENDAVANT REQUEREIXEN UNA IMPLICACIÓ EXTRA DELS MESTRES I LA VOLUNTAT DELS PARES. EL CEIP SANTS ABDÓ I SENÉN DEL PLA DEL PENEDÈS ÉS UN CLAR
EXEMPLE DE COM L’EQUIP DOCENT, PARES I MARES I AJUNTAMENT COL·LABOREN PER FER-LES POSSIBLES.
L’escola del Pla del Penedès, amb
92 alumnes actualment, forma
part des de fa 12 anys de la Zona
d’Educació Rural (ZER) La Ginesta,
amb el CEIP J.J. Ràfols de Torrelavit.
Una de les activitats que organitzen conjuntament els dos centres
i que esdevé el millor espai per a
la coneixença dels nens i nenes
dels dos municipis són les colònies. A més, tal com explica la directora de l’escola del Pla, Adela
Nager, el fet d’organitzar-les conjuntament els permet més facilitats en la logística. Recorda que

abans, en ser un grup reduït, els
era més complicat trobar una casa, l’havien de compartir i les dates no sempre els anaven bé. També
el transport resultava més car, ja
que havien d’assumir el cost d’un
autocar que no omplien.
Un gran camp d’aprenentatge
L’equip docent de l’escola Sants
Abdò i Senén no concep un any
sense colònies. Per això les inclou en el seu pla de curs, on es recullen totes les activitats previstes
fora de l’aula i que és aprovat pel

Consell Escolar. Les colònies generen moltes oportunitats d’interacció entre els companys de classe i entre els mestres i els seus alumnes. La convivència ajuda a conèixer els altres de manera més intensa i a reforçar-ne els vincles. A més,
l’Anna Díez, mestra de segon de primària, destaca que allunyar-se del
nucli familiar aporta autonomia als
nens i nenes, fa que “hagin de ser
ells mateixos, que s’hagin d’espavilar, ja que si tenen un conflicte
han d’intentar resoldre’l, sense
buscar la protecció dels pares”.

allunyar-se
del nucli
familiar
aporta
autonomia
als nens i
nenes
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Tots i Totes de...

TEMA DEL LLEURE
Les convivències permeten aprendre de manera directa i a través de
l’experiència els continguts que
s’han tractat a classe. L’entorn natural de les cases de colònies ofereix múltiples possibilitats als mestres per complementar l’aprenentatge dels alumnes, de manera que
aquests s’hi impliquin com si es
tractés d’un joc, ja sigui coneixent
i tocant els animals de la granja,
aprenent a cultivar un hort o, per
exemple, descobrint les plantes i
arbres del bosc. Per tal que aquest
aprenentatge sigui efectiu, a més,
a classe es fa un treball previ i posterior sobre el que es farà o ja
s’ha après a les colònies.
En les darreres convivències, el
passat octubre, els alumnes de
Primària de l’escola del Pla van
estar amb contacte amb la natura a través d’esports d’aventura.
Tal com explica Anna Díez, normalment les colònies compten
amb un centre d’interès, com per
exemple els animals, que forma
part del currículum de curs i, per
tant, es tracta a classe. En altres
ocasions, la temàtica de les convivències s’adapta a les activitats
que ofereix la casa. En el cas del
cicle d’educació infantil, les colònies es dediquen cada any a una
àrea: la granja, la natura o el mar.
Enguany és el torn de la granja.
Els més petits de l’escola sempre
van de convivències a la primavera i passen una nit fora de casa.
Els de Primària, que les fan de tres
dies, van canviar fa quatre cursos
les dates de colònies per fer-les
tot just al començament del curs,
a la tardor. La decisió, tal com explica l’Anna Díez, va ser involuntària; davant la impossibilitat de
trobar dates que els anés bé a final de curs, una casa els va proposar fer les convivències a la tardor, ho van fer així i la valoració va
ser molt positiva. Segons l’equip
docent, conviure durant tres
dies en iniciar el curs fa que els
vincles que es creen en el grup,
així com el coneixement que els
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mestres obtenen dels seus alumnes, perdurin i es puguin treballar
durant tot l’any. A més, esdevé “la
millor manera perquè un nen
que és nou a l’escola s’integri plenament”, afirma la directora del
centre.
Tothom qui les fa possibles
Com quasi tot, les colònies suposen un cost econòmic i, malauradament, aquesta és una de les
raons que impedeixen que alguns
nens i nenes hi par ticipin.
L’Ajuntament del Pla del Penedès
i l’AMPA de l’escola Sants Abdò
i Senén intenten des de fa anys rebaixar-ne el preu amb les seves
aportacions.
De fet, el que era una activitat de
l’AMPA per recaptar fons per a les
colònies s’ha transformat en
una festa del municipi, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, el
patrocini de diverses empreses
de la comarca i la participació dels
veïns del poble i dels entorns. La
festa és coneguda com Les
Torrades i se celebra el diumenge
de Carnaval.
Mentre es venen torrades a preus
populars, els nens i nenes del centre venen els números per rifar diversos lots, que són possibles gràcies a la col·laboració amb espècies o econòmica de comerços
i empreses del Penedès. Els beneficis que l’AMPA aconsegueix
amb la venda de números es destinen de manera directa a les colònies, tal com explica la seva presidenta, Gemma Rodríguez.
Per la seva banda, l’Ajuntament
del Pla destina una part del seu
pressupost anual per ajudar a pagar les colònies. La regidora
d’Educació, Dolors Chacón,qualifica de “primordial” col·laborar
en abaratir el cost de les convivències i “que ningú en quedi exclòs
per una qüestió econòmica”. A
més, des de l’Ajuntament es veu
en les colònies un marc idoni
per treballar la integració dels infants nouvinguts al poble, que han

incrementat en els darrers anys,
segons Chacón.
Les absències
La directora del Sants Abdò i Senén
es mostra convençuda que “els
nens estan sempre motivats per
anar de colònies”. Sí, és així, però la realitat demostra que la
motivació dels més petits no és
l’únic element necessari perquè
tots els infants de la classe participin a les convivències. El maig
vinent participaran a les convivències d’educació infantil tots els
alumnes de les classes de P4 i P5,
menys tres, uns vint-i-un infants.
Segons el professorat, la raó principal de les baixes és econòmica,
tot i que també percep que el valor educatiu de les convivències
no es té suficientment en compte
en alguns casos.
Per altra banda, les colònies no són una activitat obligatòria segons
el Departament d’Educació, ja que comporten un desplaçament, i
no formen part del currículum escolar. Per
aquesta raó, l’escola ha
d’acollir els alumnes
que no hi participen, tot
i que fins fa dos anys
cap família ho havia demanat. Els mestres que
es queden al centre es
fan càrrec d’aquests

les colònies
un marc idoni
per treballar
la integració
dels infants
nouvinguts

alumnes, que mentre duren les
convivències “fan activitats de caire més lúdic o de reforç, però no
avancen temari”, explica la mestra d’Educació Física, Sílvia
Muntaner.
Les colònies prou reconegudes?
El Depar tament d’Educació no
aporta cap ajuda específica per
tal que les escoles puguin realitzar colònies, tot i que n’ofereix per
als menjadors o activitats extraescolars. La direcció de l’escola del
Pla té clar que, si es donessin ajudes, hi participarien la majoria dels
nens que ara no ho fan. La presidenta de l’AMPA, Gemma
Rodríguez, afirma que seria molt
positiu, però recorda que “ja costa aconseguir les subvencions que
demanem per altres activitats”. En
aquest sentit, la regidora d’Educació,
Dolors Chacón, afirma que les ajudes sempre es troben a faltar i que

són necessàries per a moltes activitats; “suposo que el Departament
no arriba a tot i vull creure que fa
el que pot”.
Les colònies, a més, suposen una
reorganització de la feina per part
dels docents que es queden al centre, ja que han
d’atendre els nens que no
hi participen, i la disposició a jornada completa durant quasi dos o tres dies
seguits per part dels mestres que van de convivències.
De fet, tal com explica Adela
Nager, els mestres no tenen l’obligació contractual
d’anar de convivències i
fer-ho “està mal compensat” a nivell econòmic i “no
es té en compte la responsabilitat que comporta al
mestre anar de colònies”.
Tot i així, el docents del

Sants Abdò i Senén no posen en
dubte la continuïtat de les convivències. “No ens imaginem un
curs sense colònies”, afirma la directora del centre, “els nens les
estan esperant”.

les ajudes
sempre es
troben a
faltar
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Entrevista a la
Directora General ’Atenció
a la Comunitat Educativa,

Isabel Darder
“Tota la comunitat
educativa reconeix la
gran aportació de les
colònies escolars”
Els darrers temps assistim a
un debat sobre els reptes de l’educació, ja sigui en el marc de
la futura llei o com fet important
pel progrés de qualsevol societat. Reptes com la formació integral, el paper de la família, la
conciliació d’horaris, la immigració, la violència, estrès, etc.
Què podem aportar a aquests
reptes tots els que d’alguna manera treballem en l’educació en
el lleure?
Com bé dieu, el gran repte de l’educació del segle XXI és aconseguir la realització de la persona,
així com el progrés de tota la col·lectivitat, fent possible la superació
dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals de partida i superant les desigualtats, per
tal de construir una societat més
igualitària, més justa i més lliure.
L’educació en el lleure té un paper
importantíssim, perquè contribueix
a la construcció d’aquesta societat,
promovent l’educació en valors basada en el respecte, la solidaritat, el
compromís, la responsabilitat, la
cooperació i l’esperit crític.
Des de fa més de 30 anys les colònies escolars han estat un recurs utilitzat pels professionals
de l’educació. Creu que haurien
de merèixer un ferm reconeixe-

ment per part de pares, mestres
i del propi Departament d’Educació?
Penso que tota la comunitat educativa reconeix la gran aportació
de les colònies escolars al procés
educatiu dels nostres infants i joves, com a complement de l’acció educativa estrictament escolar. Les colònies reforcen les competències socials, l’autonomia
personal i el creixement individual
i de grup, a banda de permetre el
contacte directe amb el medi ambient, les tradicions i amb les diverses maneres de viure.
Creu que les colònies haurien de
ser una activitat imprescindible
del projecte educatiu del centre?
Les colònies ja tenen un paper important dins del projecte educatiu
de moltes escoles i instituts de
Catalunya, que les entenen com
un espai educatiu on es promou
especialment la convivència i la
cohesió de grup i on es desenvolupen un seguit d’activitats relacionades amb els continguts curriculars del curs, des d’una perspectiva vivencial i pràctica.
Els centres que realitzen convivències donen una valor afegit a l’educació, que repercuteix indiscutiblement en el creixement personal i
de grup de l’alumnat del centre.

PARLEM AMB...
SABEL DARDER ÉS DELEGADA NACIONAL DEL PSC D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DIRECTORA GENERAL D’ATENCIÓ
A LA COMUNITAT EDUCATIVA, UN DEPARTAMENT CREAT FA TRES ANYS AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR LA GESTIÓ DE RECURSOS, LA CONSULTA D’INFORMACIÓ I LA
PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS AGENTS DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA DEL NOSTRE PAÍS. UN SECTOR QUE ISABEL
DARDER CONEIX DE PROP, JA QUE ÉS MESTRA D’EDUCACIÓ ESPECIAL EN UNA ESCOLA ORDINÀRIA.

I

DARDER RECORDA QUE COM A ALUMNA VA ANAR DE
COLÒNIES DES DELS 6 ANYS FINS ALS 14 I QUE COM A
MESTRA HO HA FET CADA CURS. DESTACA QUE LES CONVIVÈNCIES POTENCIEN FACETES DELS NENS I NENES QUE
PASSEN DESAPERCEBUDES DURANT EL RITME DIARI DE
LA CLASSE I ENS EXPLICA COM, EN UNES COLÒNIES, UN
ALUMNE AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL VA ESDEVENIR EL NEN MÉS ADMIRAT DEL GRUP; “TENIA UN GRAN
DOMINI DE LA BICICLETA, UNA APTITUD QUE LA RESTA
DE LA CLASSE DESCONEIXIA. L’ADMIRACIÓ DELS SEUS
COMPANYS EL VA CONVERTIR AMB LA PERSONA MÉS
FELIÇ DEL MÓN”.
LLeURE abr2009
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Isabel Darder

PARLEM AMB...
La direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa pot ser el pont
per canalitzar un necessari debat sobre el paper de les colònies en el marc educatiu?
Per descomptat. De fet, la taula
d’entitats de lleure es va constituir fa dos anys amb l’objectiu
de debatre i canalitzar tots els temes i les qüestions que puguin
preocupar a aquests agents de la
comunitat educativa.
Fa temps que anar de colònies
esdevé una activitat selectiva,
ja sigui per factors socials, culturals o econòmics. Des del Departament s’és receptiu a aquesta
problemàtica? Hi ha previstes
mesures per fer-hi front?
El Departament no té dades objectives sobre les causes que poden por tar a la disminució d’aquest tipus d’activitat dintre de
l’àmbit escolar. De tota manera,
les mesures que ja fa anys que es
porten a terme, amb l’objectiu d’incentivar la realització i la participació en convivències i colònies
als col·lectius amb major dificultat, són els ajuts a l’alumnat amb
necessitats educatives especials
-derivades de condicions personals per discapacitats o malalties
cròniques greus- que no tinguin
autonomia per fer front a les seves necessitats.
Així mateix, els ajuntaments de
moltes poblacions de Catalunya
tenen ajuts per les famílies amb
pocs recursos econòmics, per facilitar la participació dels infants
a les convivències que organitza
l’escola. També els plans estratègics dels centres tenen previst reservar recursos addicionals per
atendre als infants que no poden
pagar-se aquest tipus d’activitat.
Finalment, hi ha escoles que organitzen petites campanyes per
abaratir el cost d’aquest tipus d’activitat.
Creu que les famílies valoren poc
les colònies com a recurs edu-
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catiu? Com pot ajudar el Departament a promoure-les?
Jo no crec que els famílies valorin poc les colònies com a recurs
educatiu, simplement desconeixen aspectes importants que aquesta activitat aporta als infants.
Per promoure més les colònies
escolars caldria pensar actuacions
concretes encaminades a donar
a conèixer a tota la comunitat educativa els beneficis personals i de
grup que pot aportar la participació en aquestes activitats.
Actualment, a Catalunya hi ha molts
centres educatius que realitzen
colònies des de fa molts anys amb
uns resultats altament satisfactoris, tant per les famílies, com per
l’equip de mestres i per l’alumnat.
El fet d’anar de colònies és una
activitat que comporta, entre d’altres, l’assumpció de responsabilitats extraordinàries als mestres.
Aquest és un factor que incideix
cada dia més alhora de que els
professionals de l’educació decideixin anar de colònies.
Quin suport es dóna des del Departament al professorat per facilitar l’assumpció de responsabilitats adquirides pel fet d’anar
de colònies?
Per tal de reconèixer l’esforç que
realitza el professorat en la realització de colònies i convivències
escolars el Departament dóna uns
ajuts al professorat per la realització d’activitats fora del centre escolar que comportin passar, com
a mínim, una nit fora de casa.
Amb la perspectiva de gairebé
tres anys de la seva posada en
marxa, quina és la funció de la
direcció general d’Atenció a la
Comunitat Educativa?
Té l’objectiu de millorar la gestió
dels recursos que s’apliquen individualment a l’alumne, a la família i a les diferents organitzacions i entitats i, a més, impulsar
els procediments de consulta d’informació i participació de la co-

munitat educativa.
És un objectiu molt ambiciós, però ja hem posat fil a l’agulla amb
la modernització i centralització
del servei d’informació personal
i on-line, amb el servei d’atenció directa a l’alumnat, amb la creació de diverses taules de participació i, en definitiva, donant tot el
suport i la resposta que calgui a
les inquietuds i a la demanda de
la comunitat educativa.

Els centres
que realitzen
convivències
donen un
valor afegit a
l’educació

Una de les darreres propostes
del Departament ha estat el nou
calendari escolar. Hi ha previstes ajudes per conciliar la vida
familiar i escolar durant la nova
setmana de vacances de febrer?
El Departament ja fa dos anys que
té una convocatòria d’ajudes dirigides a les famílies per participar a les activitats del mes de juny
i del mes de setembre anomenades Escoles Obertes. En aquesta
mateixa línia està previst donar
ajudes per les activitats que es puguin desenvolupar durant la setmana de vacances de febrer.

caldria donar
a conèixer els
beneficis
personals i
de grup que
pot aportar la
participació
en aquestes
activitats

ECOLOGIA PRÀCTICA

Biomassa, l’energia neta,
renovable i econòmica
LA BIOMASSA ÉS UNA FONT IMPORTANT D’ENERGIA RENOVABLE, BARATA, NETA I QUE NECESSITA TECNOLOGIES
POC COMPLEXES. UNA DE LES MANERES MÉS SENZILLES D’UTILITZAR-LA ÉS PER A LA PRODUCCIÓ DE CALEFACCIÓ O AIGUA CALENTA SANITÀRIA EN EDIFICIS, COM LES CASES DE COLÒNIES.
En l’actualitat, la necessitat de disposar de fonts d’energia renovables
s’ha convertit en un fet imprescindible, per pal·liar el dèficit energètic i evitar la contaminació que provoquen els
principals recursos energètics que utilitzem, com el gas-oil o el gas propà.
Entre les fonts naturals d’energia
renovables, la biomassa és una de
les més senzilles d’utilitzar. Aquesta
està continguda en els enllaços químics presents a la matèria viva i,
per tant, qualsevol ésser viu o les
seves restes constitueixen una font
potencial d’energia que es pot recuperar per combustió directa.
Fonts i tecnologia
Una gran diversitat de productes proporciona la biomassa, entre els quals
s’inclouen els forestals, les deixalles
agrícoles (palla) i les animals (excrements procedents de granges).

La més habitual és la d’origen llenyós:
la fusta natural, un granulat de la
fusta aconseguit en un procés industrial, el pinyol d’oliva i les closques d’ametlla i avellana. Totes presents en
major o menor grau a casa nostra.
Una tecnologia eficient, per extreure d’aquestes fonts l’energia
necessària per escalfar una casa de colònies els dies de més fred,
són les calderes de biomassa.
Avantatges mediambientals
La combustió de la biomassa produeix
aigua i CO2, però aquest gas -responsable de l’efecte hivernacle- va ser
captat per les plantes durant el seu creixement. És a dir, sempre que la vegetació es renovi a la mateixa velocitat
que s’utilitza com a font de biomassa,
l’emissió de C02 per combustió de
biomassa no suposa un increment
d’aquest gas a l’atmosfera.

Estalvi econòmic
Per generar la mateixa energia que
un litre de gas-oil o gas propà calen
o bé 2Kg de granulat o bé 3Kg d’estella de fusta, els quals oscil·len entre els 0,20 o 0,12 euros. Tot i la fluctuació dels combustibles fòssils l’estalvi pot arribar a ser d’un 50% de la
despesa. Amb l’afegit d’utilitzar una
font d’energia natural, neta i renovable estalviant així, una quantitat important de CO2 a l’atmosfera.
A més, actualment una instal·lació
amb calderes de biomassa pot ser
subvencionada amb un 30% del
cost total de la instal·lació (caldera, circuit hidràulic, sitja d’emmagatzematge de combustible, instal·lació i projecte tècnic si s’escau) per
l’Institut Català d’Energia. Per altra
banda, existeixen bonificacions fiscals per a empreses i línies de finançament molt avantatjoses.

pal·liar el
dèficit
energètic i
evitar la
contaminació

Aquest article ha estat redactat
amb la col·laboració de
Fundació World Narute
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SORTIM

Un dia al camp ple de
circ i natura
UNIR EN UNA SOLA JORNADA TOTA LA LLIBERTAT DEL CAMP I EL PLAER DE VIURE EL MÓN DEL CIRC PER DINS I
PER FORA. TOT CIRC HA FET POSSIBLE AQUESTA CONJUNCIÓ PER TAL QUE GRANS I PETITS, GRUPS DE PARTICULARS I GRUPS ESCOLARS PUGUIN FER REALITAT AQUESTA VIVÈNCIA.
NENS, NENES, PARES, MARES, AVIS, ÀVIES, MESTRES I MONITORS PODEN FER TALLERS DE CIRC I VEURE UN ESPECTACLE TOT GAUDINT DE LA NATURA, EN UN DIA RODÓ, VIVINT I VEIENT EL MÓN DEL CIRC.
On hem d’anar
Les instal·lacions de Tot Circ es
troben a Les Feixes, en ple camp,
entre els pobles de Copons i
Veciana. És un paratge poc conegut però amb tot el regust de la
Catalunya interior, a l’Alta Anoia,
entre Igualada i Calaf.
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A la carretera que uneix Copons i
Veciana trobem el trencall amb
un cartell que ens indica “Circ a les
Feixes” i que ens porta a una gran
esplanada, que serveix d’aparcament a cotxes i autocars. En arribar, el xivarri i les rialles de la mainada ens indiquen la direcció que

hem de prendre. Allà mateix apareixen les caravanes i les carpes,
banderetes i coloraines, i una bona colla de nens i nenes anant d’un
lloc a l’altre rodejant gent del circ.
L’espai
El circ esta muntat dalt d’un turonet en una gran esplanada. A un
costat, dues carpes, aparells i estris de circ, caravanes, banderoles, tancats de coloraines i molts
moviments i crits omplen de color i alegria tot aquest espai.
A l’altre costat de l’esplanada, a tocar d’una petita caseta on es pot
prendre un cafè o demanar alguna
beguda, hi són els mestres i altres
persones menjant tranquil·lament
sota uns umbracles, és la zona de

totes les
activitats
tenen com a
objectiu
donar a
conèixer la
màgia del
circ i del
teatre

pícnic, condicionada amb serveis
com punts d’aigua i lavabos.
Aquí trobem l’Elisabet que, juntament amb en Miquel, és la creadora d’aquest espai lúdic.
Com va començar tot
L’Elisabet parla amb un entusiasme que encomana. Ens explica que
fa uns vint anys ella i en Miquel s’introduïren en el món del circ fent tallers i actuacions per pobles.
El juny de l’any 2000, per passar
l’estiu, van plantar les carpes en
aquest indret d’antics conreus,
Les Feixes, i es van sorprendre de
l’èxit que van tenir, amb una notable assistència de gent.
Aquest fet els va portar a pensar
que podrien alternar les actuacions
per pobles, de novembre a març,
amb una etapa fixa, de març a novembre, oferint en plena natura els coneixements de la seva
passió i la seva professió, el circ. I així ha
estat des d’aleshores.
Tallers de circ i espectacle
L’activitat comença entre les 10.30h
i les 11.00h del matí amb l’arribada dels autocars de les escoles,
entre setmana, o la dels vehicles
particulars, els dies festius, i el primer que es fa és esmorzar a la zona de pícnic.
Els tallers de circ comencen a les
11.30h i duren fins a les 13.00h.
Es tracta d’espectacles en què tothom pot par ticipar i on el pú-

blic, el color i el moviment són els
protagonistes. Es fa el muntatge
d’un trapezi i d’una maroma d’equilibris i es col·loca en diferents
llocs de la carpa el material de circ,
com xanques de mà i de peu,
hola-hops gegants, rodets d’equilibris, monocicles, rodells i malabars, perquè tothom el pugui utilitzar amb l’assessorament del personal del circ.
Al migdia, cap a les 13.00h, es fa
una parada per recuperar forces.
A partir d’aquest moment el programa varia una mica pels grups
de particulars o d’escolars.
Els dies festius, els grups familiars tornen a entrar a la carpa per
veure l’espectacle del pallasso
Tastacirc, a les 13.20h, i en surten en acabar l’espectacle per anar
a dinar a la zona de pícnic, on hi
ha tots els serveis i
molt camp per córrer i jugar!. Per això
es recomana por tar
taules i cadires plegables i menjars freds
(amanides, entrepans,
fruita,...). Els dies festius, el “Circ
a les Feixes” tanca les portes a les
16.30h.
Entre setmana, quan hi ha grups
escolars, l’espectacle comença a
les 14.15h, moment en què la mainada, després de dinar de pícnic,
torna a entrar a la carpa per fer
d’espectadors i veure les proeses
del pallasso Tastacirc.
A les 15.00h arriba l’hora de saludar els artistes, recollir les co-

ses i agafar el camí de tornada cap
als autocars. Ales 16.00h el “Circ
a les Feixes” tanca la carpa i... fins
demà.
Màgia i humor
Els tallers i els espectacles de Tot
Circ, però, també poden viatjar: a
les escoles o a les fires i festes de
pobles i ciutats. Tal com expliquen
els seus creadors, totes les activitats són familiars i tenen com a
objectiu donar a conèixer la màgia del circ i del teatre amb propostes innovadores i diferents,
per aportar creativitat, imaginació, espectacularitat, risc, humor
i molta, molta il·lusió a qualsevol
celebració.
El temps passa molt de pressa entre
converses i veient xalar la mainada.
Anades i vingudes amb ulls oberts
i cares pintades, tot explicant els
nous descobriments i habilitats.
A la tarda arriba l’hora de l’espectacle i decidim assistir-hi. És un
espectacle diver tit de circ amb
el pallasso Tastacirc, malabarista, equilibrista, acompanyat de
l’entremaliat mosso de pista.
Combinen diferents tècniques circenses amb l’humor característic d’una tarda de circ i la participació directa d’alguns voluntaris
del públic.
En acabar l’espectacle ens acomiadem de l’Elisabet i marxem
abans que tota la gent es decideixi a fer-ho. Ha estat un dia diferent,
d’aquells que queden gravats en
el record i el cor dels que el viuen.

És un
espectacle
divertit de
circ amb el
pallasso
Tastacirc
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Instal·lacions de 20 a 60 places
casa

telèfon

municipi

Vall d'Aràn

comarca places

Ca n'Oliver

972 56 02 55

Pontós

Alt Empordà

56

Can Brugarola

690 85 85 88

Canet de Mar

Maresme

60

Can Montcau

93 744 50 55

La Roca del V.

V. Oriental

55

Can Putxet

93 867 08 50

Sant Celoni

V. Oriental

40

Can Rabassa

93 572 81 61

Vilanova del V.

V. Oriental

42

Claverol

696 48 05 39

Claverol

Pallars Jussà

32

Colònies Cadí

973 29 30 02

Bellver de Cer.

Cerdanya

50

Curtius

93 853 00 13

Lluçà

Osona

52

El Molí de la Riera

93 858 45 00

S. Pere de Torelló Osona

56

Els Falcons

686 34 27 56

Cornellana

Alt Urgell

52

La Perdiu

606 38 34 30

Cabanes

Alt Empordà

60

Les Coromines

972 73 03 52

Campdevànol

Ripollès

45

Les Preses

972 69 20 23

Les Preses

Garrotxa

47

L'Estol

93 899 16 94

S. Martí Sarroca

Alt Pen.

40

Mas Colltort

972 44 43 18

Sant Iscle de Coll. Garrotxa

56

Mas Pujolar

93 743 01 49

Viladrau

Osona

54

Mogent

93 841 26 00

Llinars del V.

V. Oriental

53

Ramió

972 86 55 00

Fogars de la Selva Selva

58

Somianatura

977 86 82 27

Capafonts

20

Baix Camp

telèfon

municipi

Alt Urgell
Pallars Jussà
Solsonès

Noguera
Segarra

Segrià

Pla
d'Urgell

93 699 02 22

Rubi

V. Occid.

73

Can Clarens

93 867 91 95

Vallgorguina

V. Oriental

78

Can Foix

93 284 62 72

Cubelles

Garraf

80

Can Pere

93 896 08 27

Sant Pere de Ribes

Garraf

80

Can Tallada

972 56 82 83

Garrigàs

Alt Empordà

74

Casal de l'Albera

972 55 50 62

La Jonquera

Alt Empordà

64

El Ginebró

972 76 81 01

Vilopriu

B. Empordà

72

El Pedraforca

93 744 10 29

Saldes

Berguedà

73

Els Oms

93 823 91 03

Sant Jaume de F.

Berguedà

70

Eurostage

93 791 24 51

Arenys de Mar

Maresme

70

La Cadamont

972 19 51 36

St.Joan les Fonts Garrotxa

76

La Cànova

972 68 03 39

Batet

Garrotxa

77

Fogars de Mont.

Vall. Or.

80

L'Aldric

972 20 52 02

Romanyà de la Selva Baix Emp.

80

L'Aliberch

93 883 22 29

Muntanyola

Osona

76

Mas Can Pic- Les Àmfores

93 880 12 26

Taradell

Osona

70

Mas Coromina

972 29 00 67

Vall de Bianya

Garrotxa

68

Mas Suro

972 42 82 78

Cartellà

Gironès

70

Ridolaina

973 29 30 03

Bellver de Cerd.

Cerd.

80

Riera de Ciuret

93 847 51 29

Fogars de Mont.

V. Oriental

73

Verd Natura Prades

977 86 83 89

Prades

Baix Camp

72

Urgell

Garrigues

Priorat

Anoia
Conca de
Barberà

Alt Pe

Baix
Alt Camp Penedès
Baix
Camp

Tarragonès

Ribera
d'Ebre

comarca places

Ca n'Oriol

La Farga del Montseny 93 847 51 55

Alta
Ribagorça

Terra Alta

Instal·lacions de 61 a 80 places
casa

Pallars Sobirà

Baix Ebre

Montsià

ALT EMPORDÀ
Can Tallada
Ca nOliver
Ca nOliver Vell
Casal de lAlbera
Els Estanys
La Perdiu
Molí Nou de Calabuig
ALT PENEDÈS
Cal Diable
L'Estol
ALT URGELL
Els Falcons
ANOIA
La Censada
BAGES
Can Vilalta
El Xaloc
La Figuera

BAIX CAMP
La Marinada
Verd Natura Prades
Somianatura
BAIX EMPORDÀ
Can Pau
El Ginebró
LAldric
Mas Gorgoll
BAIX LLOBREGAT
Can Mas
Can Rigol
BAIX PENEDÈS
Cal Mata
BERGUEDÀ
Camps de Vilarrasa
El Pedraforca
Els Oms
La Closa
CERDANYA
Colònies Cadí
Ridolaina
CONCA DE BARBERÀ
La Capella
Vallclara

índex
de
cases
índex de cases
índex de cases

Cerdanya
Alt Empordà

Ripollès
Garrotxa

Berguedà

Pla de
l'Estany
Osona

Gironès

Baix
Empordà

Selva

Bages

Vallès Oriental
Vallès
Occidental
nedès

Baix
Llobregat

Maresme

Barcelonès

Garraf

GARRAF
Can Pere
El Pinar
Can Foix
GARRIGUES
Cal Gort
La Manreana
GARROTXA
La Cadamont
La Cànova
Les Preses
Mas Colltort
Mas Coromina
Mas Gircós
GIRONÈS
Can Sans de Fellines
Mas Suro
MARESME
Can Brugarola
Eurostage
OSONA
Curtius
El Molí de la Riera
LAliberch
Les Àmfores-Mas Can Pic
Les Tallades
Mas Pujolar
PALARS JUSSÀ
Claverol

Instal·lacions de 81 a 110 places
casa

RIPOLLÈS
Alberg Marista
Les Coromines
SELVA
Ramió
SOLSONÈS
Can Bajona
Can Joval
El Mirador
La Carral
TARRAGONÈS
Finca Tamarit
VALLÈS OCCIDENTAL
Ca nOriol
Flor de Maig
VALLÈS ORIENTAL
Can Clarens
Can Rabassa
Can Montcau
Can Putxet
Can Ribas
El Pinatar
La Farga del Montseny
La Granja
Mogent
Riera de Ciuret

municipi

comarca places

Alberg Marista

972 73 60 67 Planoles

Ripollès

97

Ca Manxol

977 40 94 14 Rasquera

Ribera d'Ebre

82

Cal Diable

609 31 22 44 Pontons

Alt Penedès

98

Cal Mata

977 67 70 65 Saifores

Baix Penedès

96

Camps de Vilarrassa

93 823 83 13 Vilada

Berguedà

94

Can Mas

93 689 02 54 Torrelles de Llobr. Baix Llobr.

90

Can Què

972 59 70 56 Esponellà

Pla de l'Estany

100

Can Rigol

93 639 06 65 Begues

Baix Llobregat

96

Can Sans de Fellines

972 49 70 60 Viladasens

Gironès

109

Can Vilalta

690 85 85 88 Moià

Bages

100

Els Estanys

972 19 31 54 Capmany

Alt Empordà

105

Flor Maig

93 402 07 51 Cerdanyola del V. Vallès Occ.

104

La Censada

93 808 03 25 Sta. Margarida de M. Anoia

86

La Closa

93 825 70 16 Castellar de N'Hug

Berguedà

97

La Figuera

902 22 21 91 Castelln. del Bages

Bages

106

La Marinada

977 79 46 80 Cambrils

Baix Camp

110

Mas Coromina

972 29 00 67 Vall de Bianya

Garrotxa

86

Molí Nou de Calabuig

972 56 02 18 Bàscara

Alt Empordà

83

www.accac.cat

PLA DE L'ESTANY
Can Què
El Xalió
RIBERA D'EBRE
Ca Manxol

telèfon

Instal·lacions de 111 a 250 places
casa

telèfon

municipi

comarca places
Alt Empordà

Ca n'Oliver Vell

972 56 02 55

Pontós

Cal Gort

973 17 51 32

La Pobla de Cérv. Garrigues

Can Bajona

973 29 93 63

Clariana de Card.

Sols.

214

Can Joval

973 05 91 04

Clariana de Card.

Sols.

120

Can Pau

972 63 40 33

Peratallada

B. Empordà

130

Can Ribas

93 865 63 30

Bigues i Riells

V. Oriental

160

El Pinar

902 63 67 49

Canyelles

Garraf

180

El Pinatar

93 848 73 27

Gualba de Dalt

V. Oriental

175

El Xalió

972 57 01 05

Sant Miquel de...

Pla de l'Est.

162

El Xaloc

93 830 92 92

Calders

Bages

134

Finca Tamarit

977 65 12 27

Tarragona

Tarragonès

200

La Capella

977 87 00 57

L' Espluga de

Conca de Bar.

210

La Carral

973 48 08 90

El Miracle

Solsonès

247

La Granja

93 847 95 28

Sta.M. Palautordera V. Oriental

240

La Manreana

973 15 06 50

Juneda

Les Garrigues

130

Les Tallades

902 22 21 91

Vilanova de Sau

Osona

160

Mas Gircós

667 52 16 55

St. Ferriol

Garrotxa

120

Mas Gorgoll

972 60 21 63

Palamós

Baix Empordà

134

La Coma i la Pedra

Solsonès

187

Vallclara

C. de Barb.

112

Mirador Port del Comte 973 48 40 38
977 86 92 97
Vallclara

120
112
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BAIX EMPORDÀ
ALT PENEDÈS

BAGES

BAGES

BAIX EMPORDÀ

BAGES

ALT PENEDÈS

BAIX CAMP

BAIX CAMP

BAIX CAMP
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BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BAIX LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT

BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

BERGUEDÀ
BAIX PENEDÉS
CERDANYA

www.accac.cat
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GARRAF

CONCA DE BARBERÀ

GARRAF

GARRAF

CONCA DE BARBERÀ

CERDANYA
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GARROTXA

GARROTXA
GARROTXA

GARRIGUES

GARROTXA

GARRIGUES

OSONA

MARESME

MARESME

GIRONÈS

www.accac.cat
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GIRONÈS

GARROTXA

GARROTXA
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PLA DE L’ESTANY

PLA DE L’ESTANY

PALLARS JUSSÀ

OSONA

OSONA
OSONA

OSONA

OSONA
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SOLSONÈS

RIPOLLÈS

SOLSONÈS

SOLSONÈS

SELVA

RIPOLLÈS
RIBERA D’EBRE
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TARRAGONÈS

SOLSONÈS

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

www.accac.cat
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VALLÈS ORIENTAL
VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL
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ANOIA

ALT URGELL

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

