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EDITORIAL
AMB LES MATEIXES REGLES DE JOC
En aquest número del Lleure parlem del joc i de
la seva importància com a recurs educatiu. Es fa
referència a les normes que, de ben petits, anem
introduint als nostres jocs. Aquestes primeres normes ens ajuden, sense tenir-ne consciència, a anar
incorporant progressivament un concepte clau per
la vida futura i, molt més, per a la vida adulta. El
concepte d’allò que serveix per
dirigir o regular l’execució d’una acció i, de fet, el concepte
que regula qualsevol aspecte de
la mateixa vida quotidiana. És el
que molt sovint anomenem les
regles de joc, les quals si no són
iguals per a tothom, creen evidents i inevitables desigualtats.
Aquest tipus de situacions de desigualtat en les regles de joc
també se succeeixen en un àmbit com el nostre, el de les cases
de colònies, en el qual no a tota
l’oferta existent se li exigeixen les mateixes normes.
Amb el temps, les instal·lacions juvenils legalitzades
a Catalunya han sofert un procés continu de millora
de la qualitat i la seguretat tant de les instal·lacions
com de tots els serveis que s’hi ofereixen. Això ha
estat possible gràcies a un gran esforç dels seus gestors amb la voluntat de millorar i amb la realitat d’haver d’adequar la seva oferta a una normativa que,
any rere any, va pujant el llistó per garantir, per damunt de tot, la seguretat als usuaris -principalment
als infants i joves-. A data d’avui disposem doncs al
nostre país d’una xarxa rica i diversa d’instal·lacions
legalitzades on poder desenvolupar les activitats prò-

pies d’aquest col·lectiu amb la màxima garantia pels
seus participants.
En arribar l’època estival la demanda i, conseqüentment, l’oferta de les activitats dirigides a infants i joves creix significativament. És ben sabut que la competència és important, però tal vegada aquesta concurrència enlloc de millorar l’oferta possibilita l’existència d’una competència desigual que aprofitant una situació
de relativa “no legalitat” –que evidentment caldria corregir- trepitja greument els interessos legítims d’una xarxa d’instal·lacions
juvenils consolidada.
Així trobem que un nombre cada
vegada més significatiu d’estades
esportives, fins i tot tutelades en
ocasions per les seves federacions
respectives, desenvolupen la seva oferta en escoles, instituts o
d’altres tipus d’instal·lacions no
legalitzades per a oferir serveis d’allotjament amb les
degudes condicions d’higiene i seguretat.
Malgrat estem parlant d’activitats esportives que
queden fora de l’àmbit d’actuació de la Secretaria de
Joventut que regula les instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves, el cert és que els participants al capdavall són infants i joves que, fora de
competències i atribucions, mereixen les mateixes
garanties per part de l’administració amb independència d’on es desenvolupin les seves activitats.
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Explica’ns

Participació de monitors i caps
LES ENTITATS DE LLEURE HAN NASCUT I FUNCIONAT HISTÒRICAMENT GRÀCIES A LA IMPLICACIÓ DE JOVES QUE HI
DEDIQUEN DE MANERA ALTRUISTA EL SEU TEMPS. PERÒ CONTINUA SENT AIXÍ?, ÉS FÀCIL TROBAR MONITORS I MONITORES QUE TREBALLIN DE MANERA VOLUNTÀRIA EN UN PROJECTE EDUCATIU? EL LLEURE HA VOLGUT CONÈIXER L’OPINIÓ D’UN AGRUPAMENT I UN ESPLAI

Iván Sibillà
Agrupament Escolta i Guia Santa Eulàlia

“Caldrà anar adaptant-nos a una
societat que evoluciona constantment”
La implicació de les persones que,
de forma altr uista i solidària
ocupen el seu temps en realitzar
tasques educatives dins d’una entitat de lleure, tenen la responsabilitat d’aconseguir un desenvolupament íntegre dels infants i joves. Aquesta tasca implica un volum d’hores considerable, del
tot necessàries per tal que la nostra acció tingui certa qualitat; i no
tothom està disposat a dedicarles. Actualment, la participació en
aquest àmbit ha anat disminuint
considerablement.
Avui en dia el jovent, com la resta
d’habitants de la nostra societat,
està exposat a una multitud d’estímuls que els arriben de totes bandes. Això suposa un gran ventall
d’opcions i de decisions en el tipus de vida que es vol portar; i es
podria dir, que hi ha una tendència a la recerca d’un plaer immediat i ganes d’experimentar constantment. Aquest fenomen crea la

impossibilitat d’un compromís i
una estabilitat a llarg termini, tot
reduint el voluntariat a accions
puntuals.
D’altra banda, cal dir que la gran
majoria de l’oci que es promociona i triomfa entre la joventut, és
aquell que està relacionat amb el
consum: bars, discoteques, cinemes, viatges... fet que suposa alhora tenir un treball remunerat. De
manera que és encara més preocupant que disminueixi la participació en entitats de lleure, ja que
representa un exemple d’oci no –
consumista.
Possiblement les maneres o les
formes de funcionament de les
entitats s’hagin de canviar, adaptant-nos al llarg dels anys a unes
necessitats i característiques d’una societat que evoluciona constantment; però tenint en compte
SEMPRE els nostres orígens i la
finalitat de la nostra acció. Per
aquest motiu avui dia s’estan creant vincles entre diferents entitats
d’educació en el lleure, per tal de
fomentar més mobilització ciutadana i teixit associatiu, per arribar
a objectius comuns que afavoreixin la nostra tasca educativa i,
en definitiva, enforteixin el nostre
moviment.
“Els joves no coneixen la tasca
que fem a l’esplai”
En primer lloc voldria deixar clar
que no es pot generalitzar. Hi ha
un sector de la joventut a la qual
no li interessa fer coses de forma
desinteressada, però hi continua
havent un sector que vol formar
part d’un projecte de forma totalment altruista.

És cer t que no és tan fàcil com
abans trobar persones que es vulguin implicar, com és en el nostre
cas, en una tasca setmanal que
requereix certes responsabilitats.
Cada cop és més freqüent veure
als cursos de monitors/es, persones que volen el títol per poder treballar en casals o menjadors, és
a dir, en una feina remunerada.
La majoria dels cops s’aconsegueix captar als monitors i monitores únicament perquè han de fer
les pràctiques a alguna entitat i han
decidit que la fan a la teva. Això és
tota una sort!
Potser això és deu a què els joves no coneixen realment la tasca que es porta a terme als esplais, tenen una visió estigmatitzada del que és un/a monitor/a
d’esplai o potser ara ja tenen masses distraccions i no li donen impor tància a la tasca educativa
amb infants.
Per això hem de lluitar, perquè els
joves puguin veure la importància de la nostra tasca, perquè no
vegin el ser monitor/a com una
feina plena d’obligacions, sinó
com una tasca que et forma i que
t’enriqueix com a persona.
Però, com he comentat al principi, no podem generalitzar, també ens trobem amb molts monitors/es amb una gran implicació i amb moltes ganes de dur a
terme un projecte educatiu, d’una forma totalment voluntària, i
els hem d’agrair la seva feina.

Raquel Blesa
Responsable de l’Esplai Diplodocus
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BONES PRÀCTIQUES

La nova llei de prevenció i
control ambiental
LES INSTAL·LACIONS JUVENILS, COM LA RESTA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL PAÍS, ESTAN PENDENTS
DE LA FUTURA NOVA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL QUE VINDRÀ A SUBSTITUIR L’ACTUAL
Ja fa més de 10 anys, concretament el 27 de febrer de l’any 1998,
es va aprovar al Parlament de
Catalunya la Llei 3/98 de la
Inter venció Integral de
l’Administració Ambiental (LIIAA),
aquesta llei es va crear per a regular la Intervenció de l’administració sobre les activitats econòmiques a Catalunya, i substituïa
el Reglament estatal de l’any 1961
sobre la incidència de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
La LIIAA estableix una classificació de les activitats segons el seu
grau potencial d’incidència ambiental en tres annexos (Annex I,
Annex II i Annex III) ordenats de
més incidència ambiental a menys.
Les cases de colònies queden classificades, per aquesta llei, segons
el nombre de places de que disposin; en Annex III si no se superen les 100 places o bé a l’Annex
II.2 quan el número de places és
superior a 100.

Durant aquest període de temps
en que s’ha estat aplicant la LIIAA,
tant els tècnics com els titulars,
hem constatat que l’actual llei ambiental pot ser una eina realment
feixuga, llegint el text normatiu dóna la sensació que en cada cas
s’ha escollit la pitjor opció, la més
enrevessada i alentidora i a l’hora d’aplicar-la a la realitat de les

activitats s’ha traduït en molts casos en tramitacions molt llargues
i burocratitzades i amb una elevada despesa econòmica per als titulars de les instal·lacions; i tot això, en cap cas, és sinònim de major control ambiental ni de major
competitivitat empresarial.
Més de 10 anys després de que
s’aprovés la LIIAA, concretament
el dia 10 de febrer del 2009, el
Parlament de Catalunya va aprovar el Projecte de la nova Llei de
prevenció i control ambiental de les
activitats econòmiques, a diferència de l’anterior norma, la nova Llei
és exclusivament ambiental.
El text del projecte de Llei ha estat
redactat per a permetre als gestors abaratir els costos administratius associats a la tramitació
ambiental i agilitzar-ne la mateixa,
però en cap cas això suposarà una
rebaixa de l’exigència dels requeriments mediambientals.
Les cases de colònies quedaran
integrades dins de l’Annex III de la
futura Llei, independentment de
les places de que disposin, això
suposa que l’exercici de l’activitat estarà sotmès en tots els casos a una comunicació del titular de l’activitat cap a l’Administració.
La comunicació que serà presentada a l’Ajuntament acompanyada de la documentació que estableix la Llei i el seu desplegament
reglamentari serà suficient per
acreditar el compliment del règim
d’intervenció ambiental de l’activitat sense cap més tràmit ambiental. Independentment d’aquesta tramitació, les instal·lacions juvenils hauran d’obtenir la corres-

ponent autorització com
a tals segons la normativa específica
que els és d’aplicació.
Des de l’ACCAC es
continua treballant
per mantenir informats i assessorar a
tots els seus associats
pel que pugui esdevenir
la futura llei.

Aquest article ha estat redactat
amb la col·laboració de
Cunovesa, projectes d’enginyeria
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en petit format
L’ACCAC
col·labora
amb
l’Associació
de
Celíacs

Des del mes de maig,
ció amb l’Associació
sensibilitat a les nela qual ja es venia treque les cases associaun millor servei podent-se adapque hi vulguin fer una estada.
L'acord posa a l'abast dels assol'ACCAC, una eina per estar al
cursos que ofereix l'associació. A
de l'ACCAC estar assessorats soformació o difondre les seves instal·la-

Catalunya ja compta
amb una llei pròpia
d’educació
La Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) desenvolupa al màxim les
competències de l'Estatut en matèria educativa i compleix el mandat del Pacte Nacional per a
l'Educació.
El Parlament va aprovar el passat
1 de juliol la LEC, que ha suposat
un extens debat polític i ha estat
contestada amb quatre vagues i
diverses manifestacions per part
de sindicats de mestres, que consideren que la LEC promou el creixement de l'escola privada concertada en detriment de la pública, entre d’altres qüestions.

La llei aprovada té com a objectius principals les fites de l'equitat i l'excel·lència del sistema
educatiu de Catalunya.
La LEC dóna plena autonomia
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als centres per decidir sobre àmbits pedagògics, educatius i de
recursos humans i materials, a
més, el paper del director es veu
reforçat, ja que es considera una
autoritat pública, i es regulen els
drets i deures dels professors.
Les funcions del Govern de la
Generalitat, per la seva banda,
són les de legislar, inspeccionar
i avaluar el sistema, entre d'altres.
Pel que fa a la llengua, la LEC atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria lingüística, de manera que determina
que la llengua vehicular del sistema educatiu és el català.
Des d’una perspectiva més àmplia també és considerada com
una oportunitat desaprofitada per
fer una llei educativa i haver-ne acabat fent una de purament escolar.

l’ACCAC ha formalitzat la seva relade Celíacs de Catalunya. Tot i la
cessitats d’aquest col·lectiu amb
ballant, l'acord pretén facilitar
des a l’ACCAC puguin donar
tar a totes aquelles persones
ciats, a través del web de
dia de tots els aliments sense gluten i d'altres remés, obre una col·laboració que permetrà als socis
bre aquesta intolerància alimentària, fer sessions de
cions a través de la seva pàgina web.

Un aparador virtual
del parcs naturals
catalans
Tota la informació sobre els parcs naturals catalans ja té un espai
a la xarxa, es tracta del nou aparador virtual que ha realitzat el
Centre de Documentació del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat (http://mediambient.gencat.net /cat/el_
departament/cdma/Aparador_virtual_parcs.jsp).
S'hi troben detallades totes les característiques de cada un dels
Parcs, com el d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, però també dels paratges naturals d'interès nacional de l'Albera i Poblet o
la reserva marina de les Illes Medes.
El web ofereix diversos recursos en línia, com la legislació referent a aquests espais o a les activitats i jornades que s'hi realitzen.
Destaca especialment la galeria d'imatges multimèdia o la proposta de consultar i descarregar els diversos itineraris que es poden fer en cada un dels parcs, esdevenint un recurs molt útil tant
pels usuaris com pels propis gestors de les cases de colònies que
s’ubiquen a prop o en el mateix parc.

TEMA DEL LLEURE

Aprendre a jugar
per aprendre a viure
EL JOC ÉS UNA DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS DE LA INFÀNCIA I UNA ACTITUD QUE ENRIQUEIX LES PERSONES AL
LLARG DE TOTA LA SEVA VIDA. A TRAVÉS DEL JOC, LES PERSONES DESCOBRIM EL NOSTRE ENTORN, LES NOSTRES
CAPACITATS I EMOCIONS ALHORA QUE APRENEM A RELACIONAR-NOS AMB ELS ALTRES I VIURE PLEGATS. I TOT AIXÒ HO FEM DINS UN MARC DE DIVERSIÓ I D’ACTIVITAT FINGIDA PERÒ SERIOSA QUE ENS PERMET REBRE TOTS ELS BENEFICIS SENSE CAP DELS INCONVENIENTS. PER AQUESTS MOTIUS, EL JOC ÉS UN RECURS MOLT VALUÓS QUE LES
EDUCADORES I ELS EDUCADORS PODEM VEHICULAR I ENRIQUIR DONANT LES CONDICIONS NECESSÀRIES PERQUÈ
ELS INFANTS PUGUIN TREURE D’ELL TOT EL PROFIT POSSIBLE, QUE NO ÉS POC. ANEM A VEURE COM I PER QUÈ.
Les edats del joc
El joc evoluciona amb les persones creixent amb elles i sent, alhora, motor i potenciador del seu
desenvolupament. A mesura que
les persones creixen i desenvolupen les seves capacitats van enriquint el seu repertori lúdic amb
nous tipus de joc que abans quedaven fora del seu abast.
Així, durant els primers anys, predomina el joc físic i sensorial mitjançant el qual l’infant descobreix
els seus sentits i les seves capacitats de moviment i interacció
amb els objectes - com bellugar un
sonall -. Però ben aviat s’incorpora el joc afectiu i social gaudint amb

els ninos preferits o amb jocs tan
senzills com el que fan els pares
d’amagar-se la cara darrera les
mans per destapar-la dient “taat!”.
Cap als dos anys, el nen té prou
informació i capacitat d’acció per
començar a jugar a representar el
seu entorn a través del joc simbòlic. Disfressant-se, fent de “mama” o fent que els ninos parlin, els
infants avancen en la seva comprensió del món que els envolta i,
poc a poc, el comparteixen amb
els altres complint una doble funció d’enteniment i relació.
Imitant sèries de televisió, fent d’artistes o jugant amb petits ninos, el
joc simbòlic acompanyarà als nos-

tres infants fins als 10 anys i, al
voltant d’aquesta edat, es deixarà de banda, no tant per propi gust
sinó per deixar de semblar petits.
A aquests jocs ben aviat apareixerà la norma, que permetrà desenvolupar jocs grupals ja siguin
de moviment o de tauler. Cap els
5 anys s’incorporen jocs reglats i
és quan el joc pren el seu màxim
paper socialitzador. Els jocs de
moviment per equips (precursors
moltes vegades dels esports), molt
més reglats i menys lúdics, aporten als infants la capacitat de posar en pràctica les seves habilitats
físiques en un marc motivador entre iguals alhora que estableixen i

A través del
joc, les
persones
descobrim
el nostre
entorn,
les nostres
capacitats i
emocions
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Aprendre a jugar...

TEMA DEL LLEURE
reforcen els vincles entre els participants.
Els jocs de taula, que poden aparèixer tímidament cap els 4 o 5
anys (jocs com l’oca o el parxís),
aniran guanyant complexitat i riquesa i, amb sort, seran una afició que es mantindrà tota la vida.
Sovint, és l’única activitat de joc
que es permeten els adults en considerar-la prou seriosa.
Paral·lelament a tot aquest desenvolupament, els jocs de construcció aniran evolucionant pel seu
compte. De l’apilar quatre peces
passarem a encaixar-les per
crear torres i d’aquí, a fer casetes
per acabar creant models electrònics programables.
El joc és així, una activitat que ens
acompanyarà al llarg de tota la infància i, si volem, durant tota la
nostra vida, essent una font de
gaudiment i creixement.
Condicions per al joc
Però què cal per desenvolupar un
joc de qualitat? El joc no necessita gaires coses per aparèixer, donat que és un impuls innat. Per poder desenvolupar-lo de la millor
manera possible es necessiten
poques coses però aquestes no
sempre estan disponibles. Anem
a veure quines són.
Primer de tot es necessita temps,
un temps de qualitat, sense interrupcions constants. Jugar és un
estat mental, una bombolla de re-

10
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alitat de la que no pots estar entrant
i sortint contínuament sense que
se’n resenteixi. Els que juguen necessiten el seu temps per desenvolupar el joc al seu propi ritme.
Després es necessita un espai
adient al desenvolupament del joc
que anem a practicar. Per aquest
motiu, l’espai serà moltes vegades un condicionant i al mateix
temps un element motivador del
joc, ja que cada escenari suggereix uns tipus de jocs.
De la mateixa manera que necessitarem un bon espai per jugar a
tocar i parar, si anem a la platja
amb infants és més que probable
que acabem saltant onades o fent
castells de sorra. L’espai determina el joc, ja sigui per insipar-lo o
per limitar-lo
Ja tenim temps i espai, ara ens falten els companys. Tot i que, en algunes ocasions el joc es pugui
practicar individualment, és en
companyia dels altres quan pren
tot el seu significat. Cada jugador/a
apor ta el seu tarannà al joc i
l’enriqueix, fent d’ell un veritable
fet social, tal com ha de ser.
I finalment, malgrat que de vegades es pensa que és el més important, ens falten els materials
de joc, ja siguin joguines o qualsevol altre objecte que la imaginació del jugador transformi en
una joguina. Aquests materials
ens ajuden a enriquir el joc i donar-li formes impensables sen-

se ells, tot i que, en moltes ocasions, no són indispensables
per poder desenvolupar el joc. Qui
hagi jugat a cuinetes de ben segur
que s’haurà pres més d’una tassa d’aire agafant-la amb dos dits
per una nansa invisible.
Així doncs, el joc necessita temps,
espai, companys i, sovint, joguines. El temps i l’espai són indispensables; els companys més que
recomanables i els materials, depenen del joc que vulguem desenvolupar.
Aprendre a jugar per
aprendre a viure
Per què juguen els infants? Què en
treuen? Primer de tot cal dir que les
persones estem programades per
a jugar. En el fet de jugar es posen
en pràctica
moltes de les
qualitats que
ens defineixen
com a éssers
humans com
ara la curiositat, la companyonia, el raonament, les emocions o l’afany
de superació.
Degut a això, la
pràctica del joc és, per a infants i
adults, font de plaer i alegria, perquè ens permet ser el que realment
som i anar més enllà.
A més, dins el món del joc no hi

Cada jugador/a aporta
el seu tarannà al joc i
l’enriqueix,
fent d’ell un
veritable fet
social

ha límits ni conseqüències reals,
si bé els aprenentatges i les experiències que es donen gràcies a
ell sí que ho són.
Per aquest motiu, el fet de jugar és
un bon estímul per al desenvolupament de les persones des de la
seva infantesa. Si haguéssim d’esmicolar els beneficis, podríem parlar dels següents desenvolupaments lligats íntimament al joc:
·Desenvolupament sensorial i motriu: mitjançant el joc descobrim
els nostres sentits i la nostra capacitat de moviment, afinem la
nostra motricitat i posem a punt
el nostre desenvolupament muscular. Però també ens adonem de
les nostres limitacions i podem
treballar per superar-les.
·Desenvolupament cognitiu: la memòria, l’atenció, el raonament o el
llenguatge són la base de molts
jocs. Mitjançant la seva pràctica, els infants poden desenvolupar aquestes habilitats per aplicar-les després a nous jocs i a la
seva vida quotidiana.
·Desenvolupament afectiu i social:
les persones només ho som realment en companyia d’altres persones però la convivència també cal aprendre-la. A través del joc
l’infant aprèn a respectar les
normes, negociar, prendre decisions i, el més important, a gaudir de la companyia dels altres.
·Desenvolupament emocional: el
joc és una activitat plena d’emocions i sentiments. En ell sovint
participen l’alegria, la por, l’esti-

ma, la motivació, la frustració...,
per això el joc ens ajuda a conèixer-les i a aprendre a gestionar-les.
Malgrat haver llistat aquests desenvolupaments, cal remarcar que
no són desenvolupaments aïllats,
sinó que formen un tot dins el
joc i que la seva proporció variarà en funció del joc, del moment,
prenent predominança un o més
aspectes en funció de l’edat dels
participants i el tipus de joc desenvolupat.
El joc a les cases de colònies
Hem dit que els espais determinen en moltes ocasions el tipus
de joc que podem desenvolupar.
No jugarem a pilota al menjador
de casa però potser podrem jugar
molt a gust amb el nostre joc de
construcció preferit. En aquest
sentit, hem de ser conscients que
pocs entorns són més adients per
a la pràctica del joc que les cases
de colònies.
En elles convergeixen de forma
natural tot el que el joc necessita
per desenvolupar-se i, a més, ho
fa en diferents graus, per la qual
cosa el joc es pot adaptar a cada
edat i moment.
Per una banda disposem d’una
gran diversitat d’espais per jugar
al nostre gust i perquè siguin el punt
de partida dels nostres jocs. Espais
que van des de grans espais oberts
per als jocs de moviment i de colla fins a sales amb taules i jocs,
passant, i això sí que és excepcional en el dia a dia de la majoria, per

un entorn natural estimulant i ple
de possibilitats interessants com
explorar o amagar-se.
A més, l’espai a les cases de colònies és molt més ampli i segur
que del que els infants disposen
habitualment en el seu dia a dia i
això, sumat al factor motivador
que suposa, fa que el joc estigui
a flor de pell. Per si fós poc, la permanència durant la nit a la casa
canvia totalment les característiques de l’espai donant-li un caire poc explorat pels més joves.
A més de l’espai, a les excursions
i les colònies, com a activitat situada fora de les rutines i obligacions diàries, es disposa de molt
temps per gastar a mans plenes
i, molt impor tant, per gastar
amb els amics o companys que
aviat ho seran.
Si a més la casa compta, com
és habitual, amb un fons de materials de joc tant d’exterior i d’interior, tenim un escenari privilegiat
per al joc. Un recurs de primer ordre per oferir als infants una de les
activitats més adients i preuades
per a ells.
Les cases de colònies són un
recurs natural per al joc. Paga la
pena tenir-ho present i oferir-les
als nostres infants que, de ben segur, les recordaran com l’escenari d’algunes de les millors experiències de joc de la seva vida i,
això, és molt per a un infant.
Josep Maria Allué
jmallue@marinva.es

Les cases de
colònies són
un recurs
natural per
al joc

Presentació
Josep Maria Allué és mestre i educador social i porta més de vint anys
dedicant-se professionalment al món
del joc i l’educació.
Després d’haver treballat a casals
infantils i ludoteques, ha publicat una
desena de llibres de jocs i ha dissenyat un gran nombre de jocs de taula
i per a grans actes per a institucions,
empreses i organismes públics.
Va ser president d’ATZAR - l’Associació
de Ludoteques de Catalunya - fins
l’any 2002 i, des de fa 10 anys, és
soci de Marinva, on desenvolupa
projectes educatius i de comunicació amb el joc com a eix i actua com
a consultor de diverses empreses
de jocs i joguines.
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Guerrilla Solar. Endolla’t al Sol
LA FUNDACIÓ TERRA HA INICIAT UNA CAMPANYA PER INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN L’ÚS
D’ENERGIES RENOVABLES I LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC. HO FA SOTA EL NOM DE GUERRILLA SOLAR I
EN LA SEVA PRIMERA ACCIÓ DÓNA A CONÈIXER LA MANERA D’INTRODUIR A LA XARXA ELÈCTRICA DE CASA NOSTRA L’ELECTRICITAT GENERADA PER UN PANELL FOTOVOLTAIC. ÉS UNA MANERA D’ESDEVENIR PRODUCTORS D’ENERGIA RENOVABLE I CONTRIBUIR A LA LLUITA CONTRA L’ESCALFAMENT GLOBAL DEL PLANETA.
Neix el primer electrodomèstic
solar contra el canvi climàtic
Sona a curiositat, però el cert és que
es tracta d'un panell solar fotovoltaic
que incorpora un petit microinversor a la pròpia placa, d'on surt un endoll convencional que permet introduir l'electricitat que genera a la xarxa de la nostra llar i, per tant, estalviar energia. Ens han educat per pensar que la xarxa elèctrica només serveix per consumir. Però, per un endoll, l'electricitat pot circular en les
dues direccions. Això és el que fa el
panell de la Guerrilla Solar desenvolupat per la Fundació Terra, gràcies
al microinversor per a la connexió
a la xarxa que incorpora.
Aquest kit fotònic –compost per un
panell de 120 Wp i un microinversor de 125 W que compleix els mateixos estàndards que els inversors
que es fan servir als horts solars–
pot generar uns 400 Wh al dia (més
o menys el consum d'una nevera
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eficient). Per a la regió mediterrània,
el consum elèctric és d'uns 1.400
KWh l'any, així que el kit fotònic ens
permet estalviar un 10 % de l'electricitat personal i contribuir així a la
lluita contra el canvi climàtic. L'energia
necessària per a la seva producció es recupera en 3,5 anys i l'experiència amb els panells fotovoltaics
monocristal·lins demostra que tenen durades de més de 30 anys.
Endollar-se al sol des de casa
Endolla't al Sol, és la primera acció
de la Guerrilla Solar i la seva arma és
el Kit Fotònic GS120. És una acció
encaminada a constatar que som
esclaus del consum energètic, quan
també en podríem ser productors
i, a més, sense contribuir a l'escalfament global del planeta. Consumim
energia bruta del petroli i electricitat altament contaminant de les centrals atòmiques. Podríem produir
electricitat amb energia fotovoltaica

des de les nostres llars per contribuir a estalviar watts bruts de la xarxa elèctrica. Però actualment no existeix cap incentiu ni resulta gens fàcil
endollar-se al Sol des de casa.
Guerrilla Solar és una campanya
a favor de la democràcia energètica, per a què la ciutadania participi en la lluita contra el canvi climàtic invertint en energies renovables i en eficiència energètica,
alhora que estalvia energia a casa. Però és també una campanya
destinada als ajuntaments perquè,
tenint mitjans per reduir la burocràcia i donar suport a l'energia
fotovoltaica a les llars i edificis familiars, prenguin mesures polítiques i administratives que permetin complir amb el repte de la Unió
Europea del 20-20-20 per al 2020.
Es pot trobar més informació sobre la campanya i sobre el Kit
Fotònic GS120 a la pàgina web de
la Fundació Terra: www.terra.org

Endolla't
al Sol, és
una acció
encaminada
a constatar
que som
esclaus del
consum
energètic

Aquest article ha estat redactat amb la
col·laboració de Fundació Terra

Entrevista al Secretari
de Joventut

Eugeni Villalbí
“les colònies haurien de
ser una activitat imprescindible del projecte
educatiu de qualsevol
centre escolar”
L’educació en valors, potenciar
les relacions personals o el coneixement de la nostra societat,
costums i territori, són alguns
dels objectius que es persegueixen en una estada en una casa
de colònies. En aquest sentit,
quin creu que és el paper que tenen o podrien tenir les colònies
en el marc educatiu actual?
Tenen un paper impor tant en la
transmissió i l’aprenentatge de valors, així com en el desenvolupament d’actituds (i aptituds) personals. La gràcia d’unes convivències és que permeten trencar amb
la rutina del dia a dia del centre educatiu i això fa possible una aproximació més informal entre professorat i alumnes. En el marc d’unes
convivències, es produeix un contacte prolongat i distès, cosa que
afavoreix la comunicació i la receptivitat dins del grup. Totes aquestes circumstàncies permeten aprofundir en aspectes de caràcter relacional i d’educació en valors, uns
aspectes que no es poden treballar (almenys de la mateixa manera) en la quotidianitat del centre
educatiu, ja que l’activitat docent
del dia a dia acaba monopolitzant tota la tasca educativa. Per tot
això, penso que les convivències
haurien de ser una activitat impres-

cindible del projecte educatiu de
qualsevol centre escolar.
Un dels principals usuaris de les
instal·lacions juvenils són les escoles catalanes. Les colònies escolars formen part del projecte
de curs de moltes d’elles.
Veu necessari el treball conjunt
d’Educació i Joventut a l’hora de
fomentar-les i resoldre possibles
necessitats i problemàtiques?
Sí, és important que existeixi aquest
treball conjunt. Però no el circumscriuria només a l’àmbit de les colònies d’estiu. Les polítiques de
joventut i les polítiques educatives tenen molts punts de contacte. Per tant, cal garantir la màxima
complementarietat i coordinació
entre unes i altres. D’això en
som ben conscients i, des de
Joventut, hem apostat des de sempre per un treball basat en els principis de transversalitat i interdepartamentalitat.
Hi ha la previsió de més mesures que potenciïn el fet d’anar de
colònies i de la utilització de tota la xarxa d’instal·lacions juvenils del país?
Des de la Secretaria de Joventut
continuem potenciant la importància de l’educació en el lleure,

PARLEM AMB...
UGENI VILLALBÍ I GODES, NASCUT A LA SÈNIA
(MONTSIÀ) EL 1978, ÉS SECRETARI DE JOVENTUT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DES DEL DESEMBRE DEL 2006. HA CURSAT ENGINYERIA TÈCNICA
D'OBRES PÚBLIQUES, HA ESTAT EL PRESIDENT DEL CONSELL
NACIONAL DE LES JERC ENTRE EL 2003 I EL 2005 I AMB
UNA LLARGA TRAJECTÒRIA EN EL MOVIMENT ASSOCIATIU, HA REPRESENTAT L'ORGANITZACIÓ JUVENIL INDEPENDENTISTA AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
I AL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT, TAMBÉ HA ESTAT RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE POLÍTIQUES PER
ALS COL·LECTIUS GAIS, LESBIANES I TRANSSEXUALS DE
LA GENERALITAT. A MÉS, ÉS PRESIDENT’ D’ERC - LES
CORTS I CONSELLER NACIONAL D’ERC.
EL SECRETARI DE JOVENTUT TÉ CLAR QUE A BANDA
DE LA DEFINICIÓ ESTRICTAMENT LEGAL, UNA CASA DE
COLÒNIES ÉS ‘UN ESPAI EDUCATIU I DE CONVIVÈNCIA,
SITUAT EN UN ENTORN NATURAL D’ESPECIAL INTERÈS I
QUE PERMET UNA GRAN DIVERSITAT DE PROPOSTES
EDUCATIVES I DE LLEURE’. DE MENUT (‘I NO TAN MENUT’)
VA FER ESTADES EN CASES DE COLÒNIES I EL QUE MÉS
RECORDA SÓN ‘LES CONEIXENCES I AMISTATS’.
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PARLEM AMB...
entesa com a complement necessari a l’educació escolar i familiar.
Des de sempre editem la Guia
d’Activitats d’Estiu per tal de donar a conèixer les colònies, campaments, casals d’estiu... que organitzen els agrupaments escoltes i els centres d’esplai del país.
Els darrers anys també hem fet
una important campanya de promoció de l’associacionisme educatiu a començament del curs escolar. Allò que pretenem és fomentar el reconeixement social de la
tasca educativa de les associacions de lleure i fer arribar a les famílies la idea de la necessària complementarietat educativa entre l’escola, la família i les associacions
educatives. Potenciant les associacions educatives juvenils incrementem el nombre de nens,
nenes, i joves que van a les instal·lacions juvenils amb el seu cau o
esplai: tant en les sortides de cap
de setmana que es fan durant el
curs com en les activitats d’estiu.
Altrament estem en contacte amb
Turisme per incrementar la difusió internacional de la Xarxa Catalana
d’Instal·lacions Juvenils en aquelles fires o esdeveniment més
adients. Cal recordar que hem editat 12.000 guies i 15.000 cartells
en cinc idiomes de difusió de totes les Instal·lacions.
Quina importància tenen les cases
de colònies i albergs dins les polítiques de joventut i quines són les
principals línies d’actuació de la
Secretaria envers aquest sector?
Quan Catalunya va recuperar l’autogovern, es va crear una unitat
de govern especialitzada en l’àmbit de joventut (la Direcció General
de Joventut, l’antecessora de l’actual Secretaria). Una de les primeres responsabilitats que va assumir aquesta àrea de govern va ser
la gestió, la regulació i la promoció de les cases de colònies i els
albergs juvenils. Per tant, comptem amb una llarga i sòlida trajectòria en aquesta matèria. Altrament,
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hem gestionat les instal·lacions
públiques, els albergs des de XANASCAT i els campaments juvenils cedint la gestió a associacions
educatives juvenils. Aquesta ha
esdevingut una de les polítiques
més emblemàtiques i representatives de la Secretaria.
Pel que fa a les nostres actuacions,
subratllaria la recent posada en
mar xa de la Xar xa Catalana
d’Instal·lacions Juvenils, un instrument que aplega tots els equipaments que compten amb la corresponent autorització de funcionament i que, per tant, representa un segell de qualitat i, alhora,
una garantia legal que certifica
la seguretat i adequació de les
instal·lacions. Convé dir també
que, en els darrers anys, s’ha fet
un esforç per a la millora de les seves prestacions, fent un èmfasi
especial en l’accessibilitat i l’adequació dels serveis per a persones amb mobilitat reduïda.
D’altra banda, des de la Secretaria
de Joventut editem periòdicament
una guia informativa i divulgativa
de la Xarxa Catalana d’Instal·la-

cions Juvenils i també en fem difusió des de la nostra web, on setmanalment s’actualitza la informació referent a les instal·lacions.
Des de la Secretaria hi ha previst
algun canvi normatiu respecte a
les colònies o activitats que es
desenvolupen a les instal·lacions
juvenils o respecte a les que reglamenten a les pròpies cases
de colònies i albergs?
En relació a les instal·lacions, el
Decret 140/2003, d’aprovació del
Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i
als campaments ja va representar
una posada al dia de la normativa.
Cada cop més es realitzen activitats a l’estiu per infants i joves, especialment en l’àmbit de
l’esport i en ocasions de la mà
de federacions catalanes, les
quals es desenvolupen en
instal·lacions no legalitzades
per acollir estades amb pernoctacions o són habilitades puntualment a tal efecte.
La Secretaria considera que és

La Secretaria
ha de col·laborar amb els
gestors d’instal·lacions juvenils per tal
d’aconseguir
un reconeixement social
de la seva
tasca educativa i econòmica

un greuge comparatiu pels gestors d’instal·lacions juvenils, que
sí que compleixen tot un seguit
de requeriments normatius per
vetllar per la seguretat i la higiene dels seus usuaris?
Si, naturalment. Les normatives
hi són per complir-les. Cal recordar, però, que la inspecció de les
instal·lacions està delegada als
consells comarcals i que les pròpies instal·lacions de la Secretaria
també estan sotmeses a aquestes inspeccions. Tot i que és cert
que el sector ha evolucionat i en
algun aspecte caldria adaptar la
normativa.
En molts altres àmbits o activitats, com per exemple el turístic, la col·laboració entre el departament de referència de la
Generalitat i el sector es tradueixen en programes de suport, de
promoció i ajuts, independentment de l’àmbit privat i lucratiu
de les entitats i empreses que en
formin part.
En aquesta etapa de recessió
econòmica, s’han pensat ajudes
específiques per a les cases de
colònies privades, treballant
transversalment amb d’altres
departaments?
Efectivament, s’està treballant amb
Turisme per a la difusió i promoció de les instal·lacions juvenils
com un element turístic que dóna
valor afegit a l’oferta turística global del país. La concreció d’aquests acords, com molt bé comenteu, està supeditada a les disponibilitats pressupostàries. Però
allò que cal remarcar és l’entesa
entre els dos organismes, Joventut
i Turisme, per entendre que la regulació i seguiment de les instal·lacions juvenils és una competència de la Secretaria de Joventut i
que Turisme en recolza la seva difusió i promoció, incloent-lo en
els seus projectes turístics.
La vinculació d’una casa de colònies a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils és, de fet, un reconeixement implícit. La seva inclusió a la Xarxa implica comptar amb

la corresponent autorització de
funcionament, atorgada per la
Secretaria de Joventut o pel respectiu consell comarcal. Es tracta, doncs, d’un segell de qualitat i
d’una garantia legal.
En el marc del reconeixement de
la nostra funció vertebradora del
sector de les cases de colònies,
quines passes considera que es
podrien donar per intensificar
més la col·laboració entre la
Secretaria i l’ACCAC?
La Secretaria de Joventut ha de
col·laborar amb les associacions
i entitats de propietaris i gestors
d’instal·lacions juvenils de la Xarxa
Catalana per tal d’aconseguir un
reconeixement social de la seva
tasca educativa i econòmica, potenciar la seva difusió nacional i
internacional, oferir-se com a interlocutor amb altres departaments
del Govern i estudiar propostes
conjuntes de millora del sector.

qual acaba el 2010.
També el procés d’elaboració de
la Llei de Polítiques de Joventut,
que veurà la llum properament.
L’inici dels treballs d’elaboració de
la futura llei de suport i reconeixement a l’associacionisme educatiu juvenil i, finalment, la signatura de l’Acord Nacional per a
l’Ocupació Juvenil amb els agents
socials que operen en el mercat
laboral.

potenciem la
importància
de l’educació
en el lleure,
entesa com a
complement
necessari a
l’educació
escolar i
familiar

Quins són els objectius i projectes principals que la Secretaria
de Joventut està desenvolupant?
Respondre aquesta pregunta exhaustivament seria massa llarg,
però sí que voldria ressaltar quatre grans projectes que ara mateix
tenim entre mans:
Per una banda, l’impuls d’una Xarxa
Nacional per a l’emancipació
Juvenil, que es concreta mitjançant la creació d’oficines joves
d’àmbit comarcal.
En segon lloc, l’inici dels treballs
d’elaboració del nou Pla Nacional
de Joventut de Catalunya que substituirà el pla actual, la vigència del
LLeURE set2009
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SORTIM

L’apassionant món de
la vinya i el raïm
LES BODEGUES TORRES ENS PRESENTEN DIVERSES ACTIVITATS PER A DONAR A CONÈIXER ALS INFANTS I JOVES, DE MANERA PRÀCTICA I DIDÀCTICA, EL PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL VI. A TRAVÉS DE LA VISITA O DEL TALLER
ENS ENDINSAREM EN EL MÓN DE LA VINYA I EL RAÏM
On hem d’anar
El centre de visites de Bodegues
Torres, situat a Pacs, just al costat de
la capital de comarca de l’Alt Penedès
(Vilafranca del Penedès), és on ens
presenten una proposta de visita, just
a la carretera que uneix Vilafranca del
Penedès i Sant Martí Sarroca trobem
el rètol que ens indica on trencar.
Des del moment que es divisa el
cartell “Finca Mas La Plana” el paisatge de vinyes ens dóna la benvinguda, allà es troba la Masia del
segle XIX propietat de la família
Torres, just al costat s’alça el centre de rebuda per a tots els visitants. Si el poguéssim batejar l’anomenaríem “El temple del vi”. El
Centre de Visites fou obert al 1992,
l’any dels Jocs Olímpics de
Barcelona i acull gent d’arreu del
món que venen amb la curiositat
a aprendre una mica més sobre
aquest món tant interessant.
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Tot descobrint les vinyes
És ja estiu: tot el Penedès és majestuós amb les seves verdes vinyes, a punt que el raïm neixi.
Arribem amb un grup d’infants de
primer de primària a les Bodegues
Torres sobre les 10 del matí. Només
arribar una noia, la Marta, ens dóna la benvinguda i ens diu que serà la nostra guia i ens acompanya al costat de les vinyes on esmorzarem.
Mengem davant una immensa
bassa d’aigua que és, en realitat, un dipòsit d’aigua; és l’aigua que cal per fer el vi. Bé, millor dit, per netejar les instal·lacions i les bótes o per refrigerar les bodegues. Es calcula
que per fer un litre de vi en calen 4 d’aigua; però entenemnos bé; el vi es fa amb el raïm,
amb 2 quilos de raïm ja en tindrem per fer un bon litre de vi.

El Túnel de les estacions
La guia ens acompanya a un espai en forma de túnel gegant i ens
explica que allà veurem el que li
passa al cep (a l’arbust que fa el
raïm) durant les quatres estacions
de l’any. Hem d’estar alerta, és un
cinema especial, no n’hi ha prou
amb escoltar i mirar, també hem
d’olorar.
Visita amb tren a les
vinyes i el celler
Des que hem arribat estem encuriosits per un tren que hem vist
passar ... els nens i nenes esperen ansiosos i entusiasmats veure per a on apareixerà. “Finalment
ha arribat!”, el tren ens recull a dins
el túnel de les estacions.
Comença doncs el nostre viatge, passem per les vinyes de Mas
La Plana, amb les vistes panoràmiques, de Vilafranca, de Montserrat

tot el
Penedès és
majestuós
amb les seves verdes
vinyes, a punt
que el raïm
neixi

i de les muntanyes de l’Alt Penedes,
la natura ens envolta, comença el
nostre particular viatge.
Arribem a l’entrada de les instal·lacions on es fan els vins, quina emoció... no pensàvem que fos tant
gran; un lloc ple de coses noves
que no havíem vist mai. Davant el
lloc de les tremuges, a on arriba
el raïm per la verema al mes de
Setembre, veiem les premses que
aixafen el raïm, els dipòsits d’acer
inoxidable a on el most fermenta.
Entrem en un túnel fosc i fresc:
el celler és on el vi està dintre les
bótes per intercanviar aromes
de la fusta de roure, roure que ve
de França, d'Estats Units i de
països de l’est com Eslovènia,
Croàcia o Hongria, la fusta li donarà personalitat mentre el vi reposa dins les seves bótes.
De sobte entrem a la foscor, se
senten unes campanes i veiem al
fons unes imatges...comença un

conte sobre la historia del vi. Parla
dels frares als monestirs, que van
ser els primers que van fer vi, fa
molts i molts anys. Quina visita
tant interessant!, estem bocabadats...Després el tren passa per
davant d’on s’embotella: allà veiem
com posen el vi a les ampolles. I
abans d’acabar el recorregut, passem per les vinyes i de nou cap al
Centre de visites.
Taller “Viu la vinya” i les
energies renovables
Des de la Fundació Privada Mas
Albornà i la Fundació Miguel Torres
han iniciat una innovadora activitat pràctica i educativa anomenada “Viu la vinya”.
Aquest projecte neix amb la finalitat d'establir un centre d'aprenentatge per a escolars en un entorn
vinícola com és La Bleda a Sant
Martí Sarroca, al bell mig de les
vinyes de l’Alt Penedès. Es trac-

ta d’uns tallers de coneixement de
la vinya, el seu entorn i les energies renovables.
Durant la visita hem vist la importància que es dona al fet de lluitar pel canvi climàtic. Des de fa
uns anys es tracten les vinyes utilitzant mètodes naturals, hem vist
també les plaques fotovoltaiques
per poder produir una part important de l’energia elèctrica que necessita la bodega, fins al 40% de
l’aigua que fan servir és aigua reciclada depurada a una planta especial.
Amb un xic més de consciència
ecològica, la Marta ens espera i
ens dóna un gotet de most: brindem tots i totes, aquí ja ens acomiadem; s’ha acabat la visita. Un
matí ple de nous conceptes, noves sensacions,... un munt d’experiències.

una innovadora activitat
pràctica i
educativa
anomenada
“Viu la vinya”
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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 Masó

972 17 84 21

Sils

Selva

23

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

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

Instal·lacions de 81 a 110 places
casa

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
Mas Can Pic
Les Tallades
Mas Pujolar
PALARS JUSSÀ
Claverol

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

comarca places

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

La Censada

93 808 03 25 Sta. Margarida de M. Anoia

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

Molí Nou de Calabuig

972 56 02 18 Bàscara

Alt Empordà

83

86

www.accac.cat

PLA DE L'ESTANY
Can Què
Campus Hdo. Fierro
El Xalió
RIBERA D'EBRE
Ca Manxol

municipi

Alberg Marista

Barcelonès

Garraf

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

Campus Hernando Fierro 667 52 16 55
973 29 93 63
Can Bajona

120
112

Porqueres

Pla de l'Est.

210

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
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CERDANYA
BAIX PENEDÉS
BERGUEDÀ

BERGUEDÀ
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GARRAF

CONCA DE BARBERÀ

GARRAF

GARRAF

CONCA DE BARBERÀ

CERDANYA
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GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

GARRIGUES

GARRIGUES

OSONA

MARESME

MARESME

GIRONÈS

www.accac.cat
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GIRONÈS

GARROTXA

GARROTXA
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OSONA

PALLARS JUSSÀ

PLA DE L’ESTANY

PLA DE L’ESTANY

OSONA

OSONA

OSONA

OSONA
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RIPOLLÈS

SELVA

SELVA

SOLSONÈS

SOLSONÈS

RIPOLLÈS
RIBERA D’EBRE

PLA DE L’ESTANY
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TARRAGONÈS

SOLSONÈS

VALLÈS ORIENTAL

SOLSONÈS

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
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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

BAIX LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT

BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

