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EDITORIAL
LA CONCILIACIÓ, TALÓ D’AQUIL·LES
DEL CALENDARI ESCOLAR
Els infants i joves de Catalunya han disposat enguany d’una nova setmana de vacances durant el
curs escolar, l’anomenada setmana blanca, a cavall entre els mesos de febrer i març. El que havia
de ser una mesura que racionalitzés el
calendari escolar català -sempre
desequilibrat per unes vacances d’estiu massa
llargues i una dependència de les festes re-

les colònies
escolars
compleixen aquesta
funció de donar
espais durant el
calendari escolar
que relaxen la
càrrega
lectiva a l’aula
ligioses que fa ballar la durada dels trimestres- s’ha convertit en un maldecap per les famílies i, de
retruc, per moltes ampes. Es tracta, doncs, d’una
solució que ha esdevingut problema i que sembla
tenir els dies comptats.
I és que un canvi de calendari escolar de ben segur
precisa d’altres canvis socials de molta importància i no directament relacionats amb la comunitat
educativa. Cal emprendre debats pendents des de
l’àmbit de l’empresa sobre la conciliació laboral i
familiar: és molt més complicat explorar la racionalització dels horaris i el calendari escolar dels
alumnes si els pares segueixen tenint uns horaris i
un calendari laboral que fan difícil compatibilitzar la
vida familiar amb la feina i, a més, no es destinen
prou recursos per facilitar-ho. I això és el que ha

succeït en la majoria dels casos: els infants han
tingut vacances però els pares no, i han hagut de
buscar solucions, la majoria de les quals impliquen
unes despeses que situen a molts alumnes en una
posició de desavantatge.
Aquesta manca de consens social previ sobre la
conciliació ha fet que el debat no es focalitzés en el
veritablement important des d’un punt de vista pedagògic: en les necessitats de l’alumnat i en si el
canvi de calendari ajuda a millorar la qualitat del
nostre sistema educatiu. L’atenció s’ha desviat de
nou cap al problema de la conciliació, sense que això hagi provocat cap canvi ni en la vessant empresarial ni en l’organització de recursos suficients per
fer-ho viable. I la planificació de la possible oferta
d’alternatives durant els nous períodes festius s’ha
fet, una vegada més, sense tenir en compte el lleure
professional, que, al cap i a la fi, és qui acaba plantejant la gran majoria d’aquestes alternatives.
D’altra banda, potser no calia haver anat tan lluny
per cercar aquests períodes de descans durant el
curs. Creiem que el recurs que els mestres porten
utilitzant des de fa més de 30 anys, les colònies escolars, compleix aquesta funció de donar espais durant el calendari escolar que relaxen la càrrega lectiva a l’aula i aporten, a més, altres aspectes molt importants al procés educatiu de l’alumnat. Les colònies han tingut des de sempre, i tenen, un paper important dins del projecte de moltes escoles, que les
han entès com un espai educatiu fora de l’aula on es
promou la convivència i la cohesió de grup a més de
moltes altres competències personals i emocionals
que el mateix currículum pretén assolir.
De ben segur que a partir d’un espai de diàleg fluid
i estable, i cercant consensos entre tota la comunitat educativa, es pot donar qualsevol canvi en l’organització i el funcionament de l’escola que tingui
com objectiu millorar l’educació dels nostres infants, i sense oblidar que podem utilitzar tots els
recursos educatius dels que, privilegiadament,
gaudim al nostre país.
març 2011 LLeURE
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Explica’ns

Els castells, patrimoni del món

A més, Catalunya ha demostrat
que està orgullosa dels castells.
Les enquestes ja ho anunciaven:
nou de cada deu catalans els
consideraven positius o molt
positius. Però la repercussió que
ha tingut la nominació de la UNESCO ho ha confirmat plenament:
el país veu els castells com un
símbol del que voldria arribar a
ser. I és important constatar que
si els castells han assolit aquesta categoria de símbol i la UNESCO els ha declarat Patrimoni
Immaterial de la Humanitat és
perquè els castells els fan les
colles castelleres. Si els fessin
acròbates, potser serien més
alts, però no podrien aspirar a
ser considerats Patrimoni de la
Humanitat, ni el país els hagués
atorgat cap valor simbòlic.
El caràcter obert i integrador de
les colles, l’amateurisme integral, la identificació i el sentit de
per tinença a la pròpia colla, el
treball en equip de nens i nenes,
joves i vells, el respecte entre les
colles, el que per guanyar no tot
s’hi val... Això és el que ha seduït els catalans, el que ha premiat la UNESCO i el que està començant a escampar-se pel món.
Perquè els castells estan començant a implantar-se a l’estranger, concretament a la Xina i
a Xile. I això no és només perquè
són espectaculars i emocionants. És, sobretot, pel missatge d’integració social i de treball
en equip que vehiculen. Aquests

valors són la veritable força dels
castells, allò que els singularitza
i els fa únics. Els castells van
néixer a Valls, i tenen unes arrels
ben nostres, però són posseïdors i transmissors d’uns valors
universals deficitaris a les societats actuals. Per això la llavor ha
començat a créixer en llocs tan
allunyats de casa nostra.
Probablement, el tret que més
diferencia les colles d’altres entitats recreatives, culturals i esportives, i el que les fa més atractives, és aquesta capacitat d’ober tura i par ticipació. Per fer
castells calen moltes persones, i
la diversitat d’alçades i complexions és bàsica. En els castells
es poden aprofitar les capacitats
de tothom i, per això, a les colles
tothom hi és benvingut. Els castells s’han convertit en un vehicle d’integració social i aquest
caràcter integrador es veu reforçat per la possibilitat que té cada
casteller de graduar el seu nivell
de compromís amb la colla. Per
aquest fet, les colles són agrupacions de contorns difosos, en
les quals conviuen els castellers
que no es perden ni un assaig ni
una actuació amb altres que només fan acte de presència els
dies més assenyalats i sense el
suport dels quals les grans fites
no serien possibles.
En resum, els castells tenen uns
trets diferencials acreditats per
la història i una imatge actual
molt positiva, sòlidament arrela-

Foto: Andreu Puig / CCCC

ELS CASTELLS ESTAN PASSANT PER UN GRAN MOMENT. HI HA MÉS COLLES QUE MAI -GAIREBÉ UNA SEIXANTENA-. EL NIVELL MITJÀ DE LES COLLES I EL DE LES CONSTRUCCIONS ASSOLIDES ÉS DE PRIMERA CATEGORIA. LA
PRESÈNCIA MEDIÀTICA -SOBRETOT, A LA TELEVISIÓ- HA AUGMENTAT SIGNIFICATIVAMENT, I LA CIRERETA DE TOT
PLEGAT VA ARRIBAR EL PASSAT 16 DE NOVEMBRE, QUAN LA UNESCO VA INSCRIURE ELS CASTELLS A LA LLISTA
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT. ELS CASTELLS VAN CONSOLIDAR AIXÍ UNA
CARRERA METEÒRICA QUE ELS HA PORTAT, EN POQUES DÈCADES, DE SER UNA ACTIVITAT D’ÀMBIT LOCAL I COMARCAL A SER INCLOSOS EN EL CATÀLEG DELS TRESORS CULTURALS DEL MÓN.

da a l’opinió pública i internacionalment reconeguda. Arribar on
s’ha arribat ha estat un procés
llarg i difícil, mantenir-s’hi sense
emmirallar-se tampoc serà fàcil.
Aquest és el repte que ara es
planteja a les colles castelleres:
consolidar i potenciar un model
associatiu que s’ha demostrat
tan atractiu, impulsar el progrés i
la seguretat de les construccions, aprendre a viure en un
món de popularitat i d’influència
mediàtica creixent, i fer-ho posant l’accent en els valors ètics

que, en definitiva, han estat els
que han singularitzat i enaltit
l’activitat castellera.

Miquel Botella _President de la
Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya (CCCC)
març 2011 LLeURE
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en petit format
Toni Reig, nou director
general de Joventut de
la Generalitat
Toni Reig i Casassas va ser nomenat el passat mes de gener nou director general de Joventut de la
Generalitat. Informàtic de professió i militant de Convergència
Democràtica de Catalunya, Reig
ha estat vinculat al món associatiu
juvenil en diferents àmbits. Entre
el 2006 i el 2007, va presidir el
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, del qual ja n’havia estat
vicepresident. I, des del 2006, ha
estat vocal de la Junta d’Òmnium
Cultural i membre del Comitè executiu de l’entitat com a responsable del grup de joves.
Reig, de 39 anys, procedeix del moviment escolta: va començar a
l’Agrupament Escolta i Guia
Rocaguinarda, participant en diverses unitats i fent de cap d’agrupament. A més, va formar par t dels
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya,
on va ser comissari internacional en-

tre 2003 i 2005. Nascut a Taradell
(Osona), municipi on resideix amb la
seva companya i les seves dues filles, és autor del bloc local “Taradell
Bloc”, guanyador d’un dels darrers
premis Blocs Catalunya 2010.
Reig pren el relleu del seu antecessor en el càrrec, el republicà Eugeni
Villalbí. La Direcció General de
Joventut dependrà de la conselleria
de Benestar i Família, i serà l’organisme encarregat de definir, coordinar i impulsar les polítiques de joventut de la Generalitat. La prioritat
del Govern en aquesta matèria és
fomentar l’emancipació dels joves,
així com la seva participació en tot
allò que els envolta. Durant el darrer
govern tripar tit, les polítiques de
Joventut van ser gestionades des
d’una secretaria. Amb l’arribada
d’Artur Mas al govern, serà una direcció general l’encarregada de
desenvolupar-les.

La Manreana i
Miravall, premiades
a la Fira de l’Oli de
les Garrigues
Els projectes empresarials de la granja-escola La Manreana i la
casa de colònies Miravall, dos centres de Juneda (les Garrigues)
associats a l’ACCAC, van ser guardonats el gener passat en el marc
de la 14ª Fira de l’Oli Verge Extra de les Garrigues, celebrada a les Borges
Blanques. La Manreana va rebre el Premi a la Iniciativa Turística, mentre
que Jordi Masbernat i Jaume Graus, gestors de Miravall, van endur-se el
segon Premi Jove Emprenedor de les Garrigues.
El Premi a la Iniciativa Turística, organitzat pel Patronat de la Fira de les
Garrigues y el Consell Comarcal, premia aquelles empreses que han
destacat per les seves iniciatives innovadores i han afavorit la dinamització i el coneixement de la comarca. La Manreana desenvolupa el seu
projecte de granja-escola des del 2007. Ocupa uns 50.000 metres quadrats i cada any la visiten unes 15.000 persones. Es tracta de la instal·lació
juvenil amb més espècies d’animals de tot el país -unes cinquanta-. L’any
2008, ja va obtenir un accèssit en el Concurs de Projectes Emprenedors,
organitzat per la Fundació Gaspar Espuña-CETT per estimular la iniciativa
emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme.
El Premi Jove Emprenedor de les Garrigues, entregat per l’Oficina jove, a
través del Consell Comarcal, té l’objectiu de fomentar i incentivar la creació de nous projectes empresarials joves a la comarca. El jurat va premiar
Masbernat i Graus -de 30 i 26 anys-, tenint en compte les característiques
de la seva empresa, l’activitat desenvolupada o la innovació del projecte.

ACCAC, d’aniversari
El 24 d’octubre del 1986, el centre cívic de Sants, a Barcelona, acollí l’acte
fundacional de la primera entitat professional del gremi de cases de colònies: l’Associació de Cases de Colònies
i Albergs de Catalunya, l’ACCAC.
Davant dels seus socis, es llegiren els
estatuts de l’entitat, que naixia gràcies a l’empenta d’un grapat de gestors de cases, amb l’objectiu de representar, defensar i donar suport a
qualsevol que dirigís un equipament
d’aquestes característiques.
L’ACCAC, que començà amb un apartat de correus, una línia telefònica i un
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menjador fent de sala de
reunions, ha crescut fins a
convertir-se en majoritària a Catalunya:
avui reuneix 83 cases de 28 comarques. Vint-i-cinc anys després de la
seva fundació, la missió de l’entitat
segueix tant vigent com el primer dia,
tal i com ho referma la necessitat de
buscar solucions a la situació d’incertesa que pateix el sector davant
de quina serà l’evolució de les colònies escolars en els propers anys.
El pròxim número de Lleure serà
un monogràfic dedicat als 25 anys
de l’ACCAC.

en petit format

La Granja
Escola guanya
un premi EMAS
Catalunya pel
seu concurs
d’estalvi
energètic

La Granja Escola, de Santa Maria
de Palautordera (Vallès Oriental),
va ser guardonada el 17 de novembre passat amb un dels Premis
EMAS Catalunya. El centre, associat a l’ACCAC, va rebre una menció especial en la categoria de millor acció d’implicació de les parts
interessades, per la posada en
funcionament d’un concurs per
l’estalvi energètic entre les escoles que el van visitar. Els escolars
i els seus professors coneixien el
consum elèctric diari i específic
de la seva casa d’allotjament i,
per tant, podien adoptar diferents
mesures per a l’estalvi, a més de
rebre formació en aquest àmbit.
Els Premis EMAS Catalunya, or-

ganitzats pel Club EMAS, constitueixen un reconeixement de la
tasca por tada a terme per les
empreses EMAS en pro del medi
ambient i de la qualitat ambiental. En el jurat hi van par ticipar
persones rellevants del món del
medi ambient, de l’empresa, del
món acadèmic i de la societat en
general. El lliurament, que va tenir lloc als Platós Top Studios de
Barcelona, va ser presidit per
Francesc Baltasar, aleshores
conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat.
La Granja, que posseeix el certificat EMAS des del març del 2010,
vol, mitjançant el concurs, “donar l’oportunitat als nens i nenes

[...] d’actuar per aconseguir un
objectiu comú en relació a l’estalvi energètic”. A cadascuna de
les cases del centre, es van instal·lar
comptadors de llum independents. Durant tot el curs, el consum de les escoles es registrava
tenint en compte el número de
nens i la quantitat de dies que s’hi estaven. L’escola que menys
despesa elèctrica fes durant l’estada seria la guanyadora d’una
excursió gratuïta per als alumnes
que van participar a les colònies.
Els guanyadors del Concurs EMAS
2009-2010 van ser els alumnes i
professors de primer i segon de
l’escola Mare de Déu dels Àngels
de Barcelona.

març 2011 LLeURE
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BONES PRÀCTIQUES

La llei de prevenció i
control ambiental, en marxa
L’11 D’AGOST DEL 2010 VA ENTRAR EN VIGOR LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS, QUE DEROGAVA LA LLEI 3/98 D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL (LIIAA).
LA NOVA LLEI ELIMINA TRAVES ADMINISTRATIVES INNECESSÀRIES I SIMPLIFICA LA TRAMITACIÓ PER A LA POSADA EN MARXA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. FACILITA, PER EXEMPLE, L’OBERTURA DE CASES DE COLÒNIES, ENCARA QUE LA SEVA APLICACIÓ NO HA QUEDAT EXEMPTA DE PROBLEMES.
La LIIAA afectava, en major o
menor mesura, els titulars de
qualsevol activitat econòmica,
tant els qui havien d’adequar a la
nova llei una antiga llicència de
funcionament, com els qui la
sol·licitaven per primera vegada
per tal de poder fer alguna activitat. La tramitació era sovint llarga
i burocràticament complexa.
Amb la LIIAA en marxa, van donar-se canvis normatius a Espanya
i Europa que van obligar a modificar-la per tal d’incorporar-hi els
nous requeriments. A més, la
complexitat del procés administratiu que calia seguir per aplicar
la llei en certes activitats feia palesa la necessitat de simplificar
tràmits i corregir els punts que
generaven dubtes des de l’inici
de la seva aplicació.
L’antiga llei classificava les activitats en diferents annexes: Annex I,
Annex II i Annex III, de més a menys
impacte ambiental, però també
tenint en compte altres variants,
com la seguretat de les persones.
La nova Llei 20/2009 també estableix un sistema d’intervenció integral de les activitats, però es limita als aspectes ambientals,
deixant que la intervenció administrativa per raó d’altres assumptes es regeixi per les normatives aplicables vigents.
Com afecta la llei a les cases
de colònies?
L’antiga llei classificava les cases de colònies en funció de la
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seva capacitat. Si tenien 100
places o menys, quedaven dintre de l’Annex III (“règim de comunicació”). Si en tenien més,
anaven a l’Annex II.2 (“regim de
llicència ambiental”). La tramitació per una casa de 100 o menys
places era molt més àgil, ja que
durant el procés hi intervenien
menys administracions.
A tall d’exemple, una casa de colònies de més de 100 places es classificava al mateix annex que algunes activitats de mineria, com l’extracció de sal marina, o indústries
amb càrrega de foc superior a
250.000 Mjoules! I se’ls hi aplicava el mateix règim de tramitació.
Amb la nova llei, les cases de
colònies, les granges-escola,
les aules de natura i els albergs
de joventut queden classificats a
l’Annex III. Per tant, l’activitat es
pot iniciar un cop efectuada la
comunicació a l’ajuntament corresponent i sota l’estricta responsabilitat del titular de la instal·lació i els tècnics que certifiquen
el compliment de la normativa
sectorial no ambiental.
I si s’havia iniciat l’expedient?
El canvi d’annex d’algunes activitats ha generat certs problemes a
les empreses que havien iniciat
l’expedient com a Annex II i ara
formen part del III. Segons la llei,
“els procediments de llicència
ambiental o d’obertura d’establiments compresos en els annexos II i III de la Llei 3/1998 [...] ini-

ciats amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquesta llei, però que
en aquesta resten subjectes al règim de comunicació de l’annex
III, es resolen mitjançant la notificació a la persona interessada
que l’activitat queda sotmesa al
règim de comunicació”.
Tot i així, la llei no especifica si
es pot aprofitar la documentació
generada en la tramitació de
l’Annex II per continuar la tramitació com a Annex III. Això fa
que alguns consistoris apliquin
criteris diferents: uns consideren vàlida la documentació; altres arxiven l’expedient i demanen que es reiniciïn els tràmits.
Caldrà, doncs, esperar el reglament que desplegui la llei per
veure com se solucionen aquests
problemes.
Amb tot, les instal·lacions juvenils legalitzades a Catalunya han
viscut una millora constant de la
qualitat i la seguretat de les seves instal·lacions i els serveis
que ofereixen. I això ha estat
possible gràcies a la voluntat de millora dels seus
gestors, però també a la realitat
d’haver d’adequar la seva activitat
a una normativa que, any
rere any, puja el llistó per
garantir el benestar dels usuaris.

les instal·lacions juvenils
han viscut
una millora
constant de
la qualitat i la
seguretat de
les seves
instal·lacions

TEMA DEL LLEURE

Calendari escolar
El trencaclosques del sistema educatiu
ELS NENS I LES NENES DE CATALUNYA HAN DISPOSAT ENGUANY D’UNA SETMANA DE VACANCES DURANT
ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ. LA COMUNITAT EDUCATIVA DEMANAVA DES DE FEIA TEMPS LA RACIONALITZACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR, PERÒ ELS PROBLEMES LOGÍSTICS QUE HA GENERAT LA INSTAURACIÓ DE LA SETMANA BLANCA, UNITS AL CANVI DE GOVERN A LA GENERALITAT, DIFICULTEN LA CONTINUÏTAT D’AQUESTA MESURA. EL DEBAT, PERÒ, NO HA ACABAT. QUINS BENEFICIS PROPORCIONA A INFANTS I PROFESSORS LA RACIONALITZACIÓ DEL CALENDARI? QUINS CANVIS SOCIALS REQUEREIX UNA INICIATIVA D’AQUESTA MENA? COM
ENDRECEN EL CURS ESCOLAR ELS ALTRES PAÏSOS D’EUROPA?
El calendari escolar sol ser una
capsa de sorpreses. Quan comença el curs, cal mirar-se’l bé
per veure si l’atzar ha estat benèvol, posant-hi ponts allà on tocava, o ens ha jugat una mala passada, fent que algun trimestre
s’eternitzi sense més descans
que el dels caps de setmana. Se
sap per on cauen les vacances
de Nadal i -més o menys- les de
Setmana Santa. També se sap
que el curs acaba el 23 de juny.
Però la resta varia força d’any en
any, tot generant una sensació
d’aleatorietat que, segons molts
experts, no afavoreix la bona organització del curs.

El darrer govern tripartit -amb el
conseller d’Educació, Ernest
Maragall, al capdavant- va impulsar la reforma del calendari
que ha entrat en vigor el curs
2010-2011. Les classes van començar el 7 de setembre, una
setmana abans del que era habitual, i, per compensar, s’ha introduït un període de vacances a
cavall entre el febrer i el març, la
setmana blanca. El canvi ha generat un intens debat, ja que, si
bé la comunitat educativa sol
aprovar una teòrica racionalització del calendari, les dificultats
logístiques que han patit les famílies per fer front a la nova atu-

rada no lectiva han fet que, en
general, la societat percebés la
reforma com un problema de
conciliació laboral-familiar, i no
com una millora en l’educació
dels infants.
Què volia arreglar el
nou calendari?
El calendari escolar ha vingut
caracteritzant-se per la falta de
regularitat en les dates d’inici i
acabament dels trimestres, així
com per la distribució desigual
dels dies lectius. El curs no comença mai el mateix dia, i la inestabilitat en les dates de la celebració de la Setmana Santa fa

La societat
ha vist la
reforma com
un problema
de conciliació, no com
una millora
en l’educació
març 2011 LLeURE
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que la durada del segon i el tercer trimestres balli. El nombre
de dies lectius de cada període
varia d’un curs a l’altre. Sovint,
la programació trimestral real
dels centres i els trimestres del
calendari escolar no acaben de
quadrar. Aquest “no sembla el
millor marc per programar les
seqüències d’ensenyament i
aprenentatge”, deia l’informe del
grup de treball que va elaborar
les propostes de modificació del
calendari escolar.
L’aprenentatge, diuen els experts, necessita temps no lectiu
per fixar les competències, els
esquemes conceptuals i els procediments apresos a classe. Per
això, la llarga durada del primer
trimestre pot esdevenir un inconvenient. Encara que el pitjor
ve del gener al juny: el segon trimestre és el més feixuc per la
manca de dies festius, i el tercer
és massa curt, sembla que no hi
ha temps per a res, que el curs
acaba després de la Setmana
Santa. El fet que el primer trimestre sigui molt llarg i el darrer
molt curt crea sensació d’acceleració: en el primer, sembla que
queda molt de temps per posarse a treballar; en el tercer, es fa
tot a corre-cuita.
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Com apuntava el Consell Escolar
de Catalunya a l’informe Calendari
i jornada escolars, publicat el
2002, “la distribució [...] de les
vacances no estivals està determinada principalment per celebracions religioses i no sembla
la més adequada per a optimitzar el rendiment dels alumnes”.
A més, les vacances estivals
mantenen massa temps els infants deslligats de l’activitat escolar. Els alumnes tenen dificultats per agafar el ritme de classe
després d’una aturada tan llarga,
durant la qual tenen temps de
descansar, de fer activitats, però
també d’avorrir-se. Les llargues
vacances estivals generen, a
més, una imatge negativa de
l’escola i els professors.
El calendari escolar a Europa
El total de dies de vacances escolars a Catalunya no és diferent
del de la majoria de països europeus, però la seva distribució al
llarg del curs és atípica: les vacances es concentren a l’estiu,
deixant períodes lectius molt
llargs sense descans. L’informe
del grup de treball sobre el calendari escolar mostra quina és

la situació a 24 països europeus
i constata que en la major par t
dels casos els alumnes disposen de quatre o cinc períodes de
vacances.
A Europa hi ha sis blocs de dies
festius: les vacances de tardor a finals d’octubre-; les de Nadal
o Any Nou; les d’hivern o
Carnestoltes -a mitjan de febrer-;
les de primavera o Setmana Santa;
les del tercer trimestre (Third
Term Holidays); i les d’estiu.
Tots els països fan vacances de
Nadal, Setmana Santa i estiu, 20
dels 24 en fan de Carnestoltes i
19 en fan de tardor, mentre que
només tres en fan al tercer tri-

Els alumnes
de la majoria
de països
europeus tenen quatre o
cinc períodes
de vacances
durant l’any

mestre. A Espanya, Grècia i Portugal
no es fa cap d’aquests tres períodes; a Anglaterra, Alemanya i
Àustria se’n arriben a fer els sis.
L’heterogeneïtat de calendaris escolars europeus no es reprodueix
dins de l’estat espanyol, on les
diferents comunitats autònomes
s’organitzen de manera similar. El
cas espanyol, però, té una altra
característica: el gran nombre de
dies festius singulars, la major
par t dels quals són de caràcter
religiós. De fet, Espanya és el país que més festes d’aquest tipus
té: fins a dotze. El resultat és un
calendari en el qual les festes
queden molt disperses, en lloc de
concentrar-se en períodes més
llargs, com succeeix a d’altres
països europeus.
Com millorar el
calendari escolar?
La iniciativa de l’anterior
Departament d’Educació apropava el calendari català als europeus, que racionalitzen el temps
de treball i de descans i s’ajusten millor als criteris educatius.
Es tractava de distribuir el temps
d’aprenentatge i de descans de
manera més equilibrada, per tal
d’afavorir l’ar ticulació de les
propostes pedagògiques que el
sistema educatiu planteja. El
Consell demanava, ja el 2002,
que s’elaborés “un calendari
més racional que s’ajustés a la
programació dels centres, amb
períodes lectius homogenis i
una redistribució de les vacances d’acord amb aquesta programació”.
El Consell plantejava escurçar
dues setmanes les vacances
d’estiu i redistribuir-les al llarg
del curs. I és que, com recollia al
seu informe, “un període llarg de
descans és bo per als alumnes
per trencar la rutina i els horaris
fixats del curs, i perquè és convenient que [els infants] tinguin
altres espais de socialització
que l’escola”. El curs, amb dues
setmanes més de vacances intercalades, quedaria dividit en

cinc períodes lectius i cinc de
descans. El primer pas, la setmana blanca, havia de fer menys
feixuc el segon trimestre.
L’informe del grup de treball analitzava altres possibilitats que, finalment, van ser descar tades.
Retardar el final de curs fins al
30 de juny era problemàtic, no
només per les condicions climàtiques, que dificulten la feina a
dins de les aules quan fa massa
calor, sinó perquè feia necessari
endarrerir les escoles d’estiu i
ajustar les dates de les proves
d’accés a la universitat. Avançar
l’inici del curs també tenia inconvenients: els terminis per fer
obres als centres es reduïen, i
també hi hauria menys temps
per nomenar el professorat, assignar lloc als nouvinguts o considerar les llistes d’espera resultants del procés d’escolarització. A més, la calor de principis
de setembre tampoc no facilita
el treball a l’aula.
Col·lectius diversos;
interessos dispars
El grup de treball sobre el calendari escolar considerava fonamental no incrementar el nombre de dies lectius previstos al
Pacte Nacional per l’Educació
(175-178). Una mesura impopular, ja que, en general, les famílies solen demanar que
els dies lectius s’incrementin. És un clar
exemple que, a
l’hora de modificar el calendari escolar, s’han
de tenir en
compte els
interessos de
diferents
col·lectius. En
paraules del

Consell, “aconseguir que els horaris dels àmbits escolar, familiar i laboral de pares i fills siguin
més conciliables sembla cada
vegada més difícil si no hi ha un
esforç col·lectiu i compartit des
de molts sectors de la societat”.
Plantejar-se un canvi en el model
de calendari, implica, segons el
Consell, “repensar la funció de
l’escola, del paper del professorat, de la responsabilitat dels pares i mares i de la coordinació de
les administracions” i pressuposa “la creació de nous espais
educatius i la presència d’altres
professionals en el marc de l’escola”. En definitiva, que “cal pensar molt profundament sobre una
pila de coses que por taran un
ampli i llarg debat”.
El grup de treball, per la seva
banda, apuntava que la introducció de setmanes de descans
al llarg del curs implica “canviar
l’organització social de les vacances” i arribar a “un pacte
amb el món laboral per a la conciliació dels horaris familiars i laborals”, a més de “preveure els
costos d’oferir activitats generalitzades d’escoles ober tes durant les setmanes de descans” i
“explorar la resposta de les entitats de lleure, per tal de veure si
podrien oferir activitats en les
setmanes esmentades”.

Un període
llarg de
descans
afavoreix
espais de
socialització
fora de
l’escola”,
diu el Consell
Escolar
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El món del lleure,
una alternativa
La racionalització del calendari
escolar no ha estat paral·lela a la
dels horaris i calendaris laborals. Sovint, les famílies no han
pogut fer-se càrrec dels infants,
i han hagut de buscar alternatives a l’escola. Uns han deixat
els nens amb els avis; altres han
optat per les colònies; alguns
han demanat dies de festa a la
feina -dies que no podran demanar més endavant, a l’estiu, altre
període a conciliar-. En general,
la percepció és que la mal anomenada setmana blanca ha estat més problemàtica que no pas
una possible millora del sistema
educatiu: és a dir, una oportunitat perduda.
El Consell demanava el 2002
“avançar vers una programació
coordinada d’activitats de lleure
fora del calendari escolar” que
garantís la “diversificació suficient, la qualitat, la participació
de tots els estaments implicats i
la no exclusió per motius econòmics o socials”. Era necessari
“el compromís de les diverses
administracions, del món associatiu i del lleure i de les pròpies
famílies”. El 2009, reiterava que,
abans de fer cap canvi, calia tenir present les necessitats del
món del lleure, així com el procés de regulació d’aquest àmbit
per “garantir les condicions d’e-
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quitat”. Però, segons les patronals del món del lleure, el canvi
de calendari s’ha fet sense comptar prou amb el sector, que era
qui, en un marc en què la conciliació laboral queda lluny, havia
de plantejar alternatives.
Tot i això, el món del lleure professional ha estat capaç d’oferir
una amplia ofer ta d’activitats
durant aquest nou període de
vacances. Tanmateix, la crisi ha
fet que per les famílies no fos
una alternativa massa atractiva
el fet d’haver d’enviar els nens
de colònies o qualsevol altra activitat de pagament. Les ajudes
que l’Administració havia de
destinar a cobrir les necessitats
dels alumnes durant la nova aturada lectiva, tot garantint “la no
exclusió per motius econòmics
o socials” de què parlava el Consell,
han estat del tot insuficients, segons han anat recordant les associacions
de pares i
mares.

El nou Departament d’Ensenyament
ha anunciat que l’experiència de
la setmana blanca no es repetirà, i ja estudia com distribuir les
vacances al calendari escolar
del curs vinent. Segons el
Departament, “la societat catalana encara no és prou madura
perquè no permet a les famílies
compaginar la vida laboral amb
les vacances de la setmana blanca”. Un canvi que “requereix
d’implicació de part del sector públic i privat”.

Entrevista al professor

Enric
Vilaplana
“L’Administració hauria
de fer que la gent
prengués consciència
de la importància de l’educació fora de l’escola”
En l’era de la sobreinformació,
ha de modificar l’escola les
seves funcions tradicionals?
Els infants tenen accés a molta
més informació que abans. És
evident. Però la qüestió és com
processen aquesta informació.
L’escola ha perdut protagonisme
a l’hora d’informar, però no l’ha
perdut a l’hora d’ajudar a la criatura a que estructuri el seu pensament, a que estructuri el seu
coneixement. I, també té la funció de sociabilitzar, que és molt
impor tant. A més, s’ha parlat
molt de la manca de capacitat
educativa de les famílies: perquè
els pares treballen, perquè els
nanos estan molt fora de casa...
L’escola haurà de ser un referent
d’estabilitat per a les criatures.
No sé si són massa canvis. L’Escola
Nova tot això ja ho proposava.
Els seus plantejaments pedagògics són encara molt vàlids.
Cal un ordinador per infant durant la seva estada a l’escola?
Això s’ha magnificat molt. S’han
posat massa expectatives en el
que és la informàtica dintre de
l’aula. I, de fet, l’ordinador no és
res més que un instrument. No
és una finalitat. La finalitat, si de
cas, pot ser la comunicació,
l’expressió lliure, la construcció

del pensament, del coneixement. Prefereixo que no hi hagi
ordinadors i que les criatures
parlin. Ja n’aprendran un dia o
altre a fer servir l’ordinador. Crec
que això no és fonamental, sinó
accessori. I bo, si funciona d’acord amb uns objectius determinats que siguin educatius.
Els infants han tingut enguany
una setmana de vacances entre febrer i març, l’anomenada
setmana blanca. Sembla que
l’experiència no es repetirà.
Era necessari esponjar el
calendari escolar?
Se suposa que aquestes vacances són per descansar. I jo dubto molt de la fatiga dels infants.
Si una criatura es cansa a l’escola, ens hem de plantejar si és
per culpa de la criatura o per culpa de l’escola. Si un nen fa una
cosa que li interessa, triga a
cansar-se. Si vol fer la vertical,
s’hi passa hores fins que la fa.
Però si les activitats que se’ls hi
proposen no estan lligades als
seus interessos, la fatiga és ràpida. De fet, l’horari escolar està
fragmentat perquè es vol embotir la criatura de coneixements. I
si l’escola és fatigosa, convé
que hi hagi descans. Però això
no és sinònim d’un millor apre-
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nentatge. Aquest és aquell que
fas disposant dels teus coneixements per tenir-ne altres de nous.
Si l’escola no és fatigosa, això
no és tan important. El problema
és si partim dels infants o partim
dels continguts. Si par tim dels
infants, partim de la seva possibilitat d’aprendre. Si partim dels
continguts... oh! [Somriu.]
M’entens?
Ha canviat molt la figura
del professor/a ? S’està
perdent el fet vocacional?
La majoria dels alumnes de la
facultat trien la carrera en primera opció. Els interessa una professió que té un cer t caràcter
social. Però és cer t que bona
part dels mestres han renunciat
a la seva responsabilitat respecte els continguts de les sortides.
I quan hi ha un buit, s’omple
d’alguna manera. En aquest cas,
amb el monitoratge i les activitats. També és veritat que abans
la figura de la casa de colònies
no existia. Et buscaves la vida.
No feies una sortida perquè tothom sur t: la pensaves per treballar determinats aspectes.
Després, la gent ha anat sortint
més, amb bons plantejaments o
no, i tot s’ha anat massificant.
Ara, els mestres estan preocupats per fer les coses dins de la
normativa, perquè si passa alguna cosa se les carreguen.
Es parla de les colònies
a la carrera?
Hi tenen molta impor tància les
matèries de didàctiques específiques. Per exemple, Didàctica
de les Ciències Socials o Didàctica
de les Matemàtiques. En aquestes assignatures, es parla de les
sor tides des d’un punt de vista
organitzatiu. I, fins i tot, es fan
sortides a camps de treball o cases de colònies amb alguna característica especial. El concepte de les sor tides no està desatès a la facultat, al menys a
l’Autònoma.
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Faci’ns cinc cèntims sobre
l’origen de les colònies.
Hermenegildo Giner de los Ríos,
professor d’institut vinculat al
consistori barceloní de principis
del segle XX, ja organitzava sortides i colònies. Després, amb el
govern de la Mancomunitat, van
fer-se l’Escola del Bosc, l’Escola
del Mar... Escoles properes a la
natura: la muntanya de Montjuïc
no estava urbanitzada l’any 1914!
L’ambient a la ciutat era poc sanitós. Hi havia moltes malalties
infantils, sobretot tuberculosi. I
hi havia el corrent higienista, que
es preocupava per la salut dels
infants. A l’Escola del Bosc, per
exemple, hi havia dutxes per les
criatures! Però potser el primer
referent documental de les sortides el trobem als trenta punts
que defineixen l’Escola Nova, redactats per Ferrière l’any 1912.
Quins són els antecedents
més recents?
Durant la dictadura, l’escola pública estava molt depurada. Era
molt ideològica, des d’un punt de
vista polític i religiós. Però, a partir dels seixanta, les escoles pro-

gressistes comencen a fer sortides i colònies. Les de Rosa Sensat,
que es va crear fruit de diferents
experiències privades, van ser
les pioneres. Buscaven els referents de la renovació educativa
anterior al franquisme. Per exemple, es redescobreix el mètode
Montessori. Eren gent molt vinculada al moviment escolta. Per
això es fan aquestes activitats,
amb la idea de sor tir, entrar en
contacte amb la natura, acampar... Moltes d’aquelles escoles
van passar a la xarxa pública.
Què en treuen de positiu
infants i professors/es quan
van de colònies?
S’hi tenen experiències que a
l’escola no s’hi tenen. Anar a visitar, per exemple, els jaciments
prehistòrics al voltant del llac de
Banyoles és una experiència extraordinària. També hi ha altres
valors, no estrictament de coneixement, com ho és la convivència. A les colònies hi ha situacions que no són ordinàries a
l’escola, com viure 24 hores
amb tots els companys de la
classe. Encara que l’escola tam-

L'escola ha
d'ajudar a la
criatura a que
estructuri el
seu pensament, el seu
coneixement

bé ha de ser un espai de convivència. I, si no ho és, malament.
Però, si les colònies estan ben
fetes, se’n pot treure molt de positiu. També m’agradaria dir que
es tendeix a la massificació, a
fer grups molt nombrosos. Crec
que seria millor fer grups petits,
perquè siguin abastables i es
pugui organitzar bé la feina.
Les colònies formen part del
projecte educatiu d’una gran
majoria d’escoles catalanes.
Tanmateix, s’ha comprovat
que les colònies escolars i
qualsevol activitat fora de
l’aula són vulnerables davant
un eventual descontent del
professorat. S’hauria de cercar els elements necessaris
per garantir l’organització
d’aquestes activitats?
El col·lectiu de mestres també és
molt divers. I les escoles són
molt diverses. Les escoles que
ens plantegen una renovació
educativa són les que estan més
d’acord amb les sor tides i, en
conseqüència, necessiten que hi
hagi llocs. L’Administració hauria
d’impulsar les sortides, facilitar
que les escoles s’acollissin a les
seves ajudes. Potser fer-les gratuïtes. L’escola no és l’únic element educatiu. També hi ha l’àmbit familiar i l’entorn en que viuen
les criatures. L’educació no formal, pròpia de la vostra entitat,
està dintre d’aquest entorn.
L’Administració hauria de fer un
esforç perquè la gent fós conscient de la importància de l’educació, no només de l’escolar: les
criatures també aprenen i s’eduquen fora de l’escola. Tanmateix,
així com les activitats extraescolars han pres molta importància,
no s’han propagat prou els beneficis de les activitats fora d’escola. Ho organitza l’escola, forma
part de l’activitat escolar i els pares se’n desentenen, o no. La societat no és conscient que les
sortides són importants i que és
impor tant que hi hagi institucions que se’n cuidin.

El descans lectiu que ha afavorit la creació de la setmana
blanca, cal que es doni en forma de vacances o es pot entendre cobert per la realització
d’unes colònies escolars?
El cas es pot comparar amb el
dels casals d’estiu. Quan acaben les activitats acadèmiques,
els pares solen organitzar-se i
fan els casals dintre de l’escola.
Però l’activitat es podria fer fora. Les cases de colònies podrien ser un altre recurs. No sé
si hauria d’organitzar-ho l’escola o les AMPA. Però podria ser
un recurs. A més, hi ha molta
gent que fa activitats infantils teatre, música...-, activitats que
en aquests períodes de descans podrien tenir una demanda més rigorosa si els pares
s’organitzen.

s’acaba mai de ser mestre! Per això les activitats de formació permanent, entre elles, les escoles

L’escola
haurà de ser
un referent
d’estabilitat
per a les
criatures

Un dels possibles problemes
d’esponjar el calendari escolar
és que a l’estiu hi ha menys temps
per fer cursos de formació pels
professors. Expliqui’ns la importància d’aquests cursos.
La oferta de les escoles d’estiu,
com la de Rosa Sensat, és extraordinària. I profitosa. Entre d’altres coses, perquè la formació
inicial d’un mestre no és prou. No
març 2011 LLeURE

15

Enric Vilaplana

PARLEM AMB...
d’estiu, són tan importants. I, pel
que fa a la participació que tenen,
deu n’hi do. El que caldria és que
l’Administració donés a aquestes
activitats la mateixa categoria que
tenen les d’organització o gestió
de les escoles. Si els mestres han
d’estar el mes de juliol a les escoles i l’Administració impulsa la
formació permanent, no crec que
passi res perquè el curs s’allargui.
Vostè és molt
seguidor de Freinet...
Si es volgués fer una escola d’acord amb les propostes que fa la
llei, hauria de ser una escola
Freinet! Freinet va veure que els
interessos de les criatures estan
fora de l’aula, i va fer entrar a
l’escola aquests interessos.
Proposa un mètode que propicia
l’expressió lliure, la cooperació i
la comunicació. Feia classes
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passeig. Instaura els textos lliures, textos escrits pels nens que
els llegien davant dels companys, tot dialogant o treballant
el llenguatge. I, després, anaven
a impremta, per donar importància a la paraula del nen. Tot això
és molt motivador. L’educació ha
d’anar per aquí. El treball de les
criatures a partir del que són, del
que els interessa i del que saben, rendeix més que el treball
amb fitxes, que es fa perquè el
mestre ho mana.
Però sembla que el més
important són els resultats...
El que transcendeix de l’informe
Pisa són els resultats de les proves, però hi ha altres indicadors
que no es coneixen tant. Un d’ells
és molt interessant: les escoles
amb millors rendiments són
aquelles que han creat un clima,

un ambient de treball. És a dir,
que l’escola és de les criatures.
Per tant, més que ensenyar molt
amb molts llibres i moltes fitxes,
és millor organitzar els nanos,
perquè estiguin contents, vagin
a l’escola amb interès i vulguin
treballar. De renovació educativa
fa molts anys que se’n parla, però no s’ha generalitzat. Hi ha
moltes escoles que funcionen
d’una manera molt tradicional.
Fixa’t en la quantitat de fitxes que
arriben a editar les editorials. Si
les editen és perquè les compren. Però l’educació escolar no
pot ser estrictament instructiva.
No pot ser solament el currículum. Perquè una criatura no és
un sac que vas omplint. És una
persona que té vida i l’escola ha
d’acollir aquesta vida. Aquesta
criatura també aprèn i s’educa
molt fora de l’escola.

El treball dels
nens a partir
del que són,
del que els
interessa i
del que saben
rendeix més
que el treball
amb fitxes

ECOLOGIA PRÀCTICA

Cuinar gràcies al sol
LA RADIACIÓ SOLAR ÉS UN RECURS LLIURE I NO CONTAMINANT. LES CUINES I ELS FORNS SOLARS CAPTUREN AQUESTA ENERGIA I LA TRANSFORMEN EN UNA FONT ÚTIL QUE PERMET PREPARAR ALIMENTS: INTERCEPTEN ELS RAIGS I ELS
CONVERTEIXEN EN CALOR AMB LA QUE ELABORAR EL MENJAR. L’ANOMENADA CUINA SOLAR COMBAT PROBLEMES
ECOLÒGICS DE PRIMER ORDRE I OBRE UN VENTALL DE POSSIBILITATS PER MILLORAR LA CULTURA CULINÀRIA.
Estem acostumats a sentir que
les energies renovables són energies alternatives, però fins la
Revolució Industrial (ss. XVIIIXIX) l’espècie humana va utilitzar
exclusivament l’energia provinent
del sol, l’aigua, l’aire i la biomassa. Així doncs, caldria considerar
alternatives -i, de fet, males alternatives- les energies no renovables, les d’origen fòssil o nuclear.
El sol és la gran energia, i pot ser
un gran mestre a observar i tenir
present per a recuperar la sensatesa energètica. El sol guia el
nostre horari i les estacions anuals
-un rellotge solar ens pot ajudar a
prendre’n consciència-; el sol escalfa l’aigua i altres matèries -una
mànega al sol ens proporciona
aigua calenta-; el sol ens il·lumina i, en el seu defecte, crea ombres: qui no ha jugat alguna vegada a fer ombres xineses?
El progrés tecnològic, però, ha
permès donar-li més aplica-

cions a aquesta joia brillant que
alimenta la vida del planeta: un
senzill hivernacle permet protegir els cultius; una placa solar
fotovoltaica transforma energia
lumínica en electricitat; una lupa
pot encendre foc en un full de
paper. Però no hi ha res més
convincent que cuinar amb l’energia del sol. Les cuines i els
forns solars són instruments
que aprofiten principis físics
senzills per concentrar l’energia
del sol i poder coure aliments.
És un procés molt visible, senzill
i que desperta tots els sentits.
Les cuines solars de concentració dirigeixen l’energia del sol reflectida en una superfície parabòlica en un punt focal, permetent coccions ràpides i a gran
temperatura. Al seu torn, les cuines solars d’acumulació, sovint
anomenades forns solars, funcionen, bàsicament, potenciant
l’efecte hivernacle en una caixa.

En elles es poden cuinar receptes amb menys temperatura i
una mica més de temps.
L’aprenentatge de la cocció solar
no és complicat, i hi ha artefactes que es poden adaptar a diferents necessitats de mida, transport, comensals, etc.
No a tot arreu ni a totes les hores
es pot cuinar amb el sol, però és
més factible del que podem pensar d’entrada. En festes, sor tides o campaments, les cuines
solars poden ser un reclam i una
eina complementària, de gran
utilitat i generadora de canvis d’hàbits ambientals. Amb elles, es
pot veure com es va movent la
Terra en relació al sol, mitjançant la seva orientació; es poden
observar canvis de temperatures amb petits termòmetres i, alhora, es pot comprendre que
moltes activitats quotidianes es
poden fer de manera més responsable i sostenible.

Sigui com
sigui, l’experiència de
menjar un
àpat solar és
transformadora
Per a més informació:
Fundació Terra, Recursos sobre la cuina solar:
http://www.ecoterra.org/articulos236cat.html
Aquest article ha estat redactat amb
la col·laboració de la Fundació Terra.
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SORTIM

El museu més
gran de Catalunya
NO ÉS EL MACBA, NI EL MNAC, NI LA FUNDACIÓ MIRÓ. DE FET, ÉS MÉS GRAN QUE TOTS TRES JUNTS. HOM HI POT ENTRAR PER CARDEDEU I SORTIR-NE PER SITGES, O TRAVESSAR-LO DES DE BADALONA FINS A CERCS. EL MUSEU MÉS
GRAN DE CATALUNYA S’ESTÉN PER MÉS DE CINQUANTA MUNICIPIS I... TÉ TRUC: ESTÀ FORMAT PELS 64 MUSEUS DE
LA XARXA DE MUSEUS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. LA SEVA TEMÀTICA? D’ALLÒ MÉS VARIADA!
Tot sembla tenir-hi cabuda. Art,
història, tradicions, manufactures... El llistat dels centres adherits a la Xarxa de Museus Locals
de la Diputació de Barcelona es
caracteritza per la seva heterogeneïtat: el Museu del Càntir
d’Argentona, el Museu Molí Paperer
de Capellades, el Museu
Arqueològic i Paleontològic de
les Coves del Toll de Moià, el
Museu del Traginer d’Igualada,
el Museu d’Història de la Immigració
de Catalunya de Sant Adrià de
Besòs... Passat i present, matèries concretes i temes universals. Tot divulgat, això sí, des de
la proximitat que garanteixen les
instal·lacions museístiques d’àmbit local.
La xarxa es va crear l’any 1990,
com a Comissió de Cooperació
de Museus Locals. Coordinada
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La Xarxa de
Museus
Locals es caracteritza per
la seva heterogeneïtat:
art, història,
tradicions,
manufactures...
des de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona
i amb un lema que és tota una
declaració d’intencions -“El museu més gran de Catalunya”-,
constitueix una plataforma de
cooperació, intercanvi i treball
entre la Diputació i els museus

de la província adherits
a la iniciativa, l’objectiu
principal de la
qual no és altre
que vetllar per la
difusió del patrimoni

cultural i natural dels municipis
que la integren.
La unió fa la força
Els ajuntaments de la xarxa disposen d’una sèrie de ser veis
destinats a millorar la gestió, la
conservació i la difusió del patrimoni i els equipaments museístics, per tal que aquests esdevinguin llocs d’aprenentatge,
socialització, oci i desenvolupament del territori, i referents en la
preservació de la identitat i la
memòria col·lectiva. Per a garantir l’existència de centres propers i accessibles al ciutadà, la
xarxa aposta per un model de
museu dinàmic, versàtil, pluridisciplinari i connectat amb la
realitat i la vida de les persones.
La xarxa ofereix ajuda logística i
econòmica als equipaments adherits, per a que aquests puguin
documentar les seves col·leccions, conservar les peces en
bones condicions, restaurar-les,
o proveir-se dels materials necessaris per a l’exposició (vitrines, deshumidificadors, etc.).
També es du a terme una tasca
d’assessorament i formació del
personal dels centres, en pro de
la professionalització de la gestió museística. Es tracta, en definitiva, d’una malla de serveis
que, en termes d’igualtat i respectant l’autonomia dels equipaments municipals, genera beneficis mutus: es potencia l’intercanvi de públics i de recursos
tècnics, i s’afavoreixen les economies d’escala. I és que comprar a l’engròs sol sor tir més a
compte que fer-ho al detall.
Activitats per a tots els gustos
Els serveis que s’ofereixen a la
xarxa, però, van més enllà de la
logística. Per exemple, per tal de
millorar l’oferta i la programació
d’exposicions temporals, es fomenta la producció conjunta de
mostres i es dóna suport a la itinerància de les exposicions de
producció pròpia, tot rendibilitzant esforços humans i econò-

mics. Una mostra d’això és l’exposició Guinovart. Obra gràfica,
de la planxa al paper, un apropament a les diferents tècniques
d’estampació emprades per l’artista barceloní. Es podrà veure al
Museu d’Art de Cerdanyola
del Vallès (19/05-31/07),
al Vinseum, el Museu
de les cultures del Vi de
Catalunya, de Vilafranca
del Penedès (25/0816/10) i a la Torre
Balldovina de Santa
Coloma de Gramenet
(20/10-27/11).
En alguns museus s’han instal·lat els mòduls expositius multisensorials de La mirada tàctil,
dissenyats especialment pels visitants amb dificultats visuals o
diversitat funcional. El Museu
Municipal de la Nàutica del Masnou,
per exemple, va inaugurar el febrer un mòdul que permet “tocar” el paisatge del Masnou del
1846, gràcies al relleu d’un dibuix de l’època. També exhibeix
una maqueta d’un buc, que facilita conèixer les tècniques de
construcció, i es convida a “viatjar” a través d’una nau mercant
cap a les Amèriques.
A més, diversos municipis de la
xarxa estan duent a terme iniciatives de recuperació d’espais i
patrimoni material i immaterial
vinculats a la lluita antifranquista
i a la recuperació de la memòria
democràtica. Són els coneguts
com a Espais per a la memòria.
És el cas de la bateria antiaèria
de la muntanya de Sant Pere
Màrtir, a Esplugues de Llobregat,
l’arsenal i el polvorí de l’aeròdrom de Sabadell o els refugis
antiaeris de Calella, Sant Adrià
de Besòs o Gavà.
Visitar un museu és una activitat
que pot complementar moltes
de les propostes pedagògiques
que es realitzen durant les colònies escolars. Com cada any, el
18 de maig se celebrarà el Dia
Internacional dels Museus i molts
dels centres de la xarxa organit-

VOLS
SABER-NE MÉS?
El museu més gran de Catalunya té un lloc web
(http://www.diba.es/opc/museuslocals.asp),
en el qual es poden cercar museus, activitats,
serveis educatius, productes i publicacions
de la xar xa. I, al web de l’Oficina de
Patrimoni Cultural, es poden veure
uns petits vídeos titulats En Que
Non visita el museu!!, en els
quals s’explica als nens i nenes
com poden ser-ne de divertides les
seves visites als museus locals.

zaran activitats especials o faran
jornades de por tes ober tes. El
Museu de Moià, per exemple,
organitza, del 16 al 20 de maig,
el desè Mercat Escolar de la
Prehistòria. Serà una bona oportunitat per a endinsar-se en el
museu més gran de Catalunya!
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Instal·lacions de 20 a 60 places
casa

telèfon

municipi

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 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

El Puig de Balenyà

646 33 47 49

Balenyà

Osona

55

Els Falcons

658 81 42 66

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

Alta
Ribagorça

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

637 75 42 77

Cubelles

Garraf

80

Can Font

649 97 61 01

Brunyola

Selva

70

Can Pere

93 896 08 27

Sant Pere de Ribes

Garraf

80

Can Putxet

93 867 08 50

Sant Celoni

V. Oriental

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 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 Canova

972 68 03 39

Batet

Garrotxa

77

Fogars de Mont.

V. Oriental

80

L'Aldric

972 20 52 02

Romanyà de la Selva Baix Emp.

80

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.

Cerdanya

80

Miravall

973 15 06 50

Juneda

Garrigues

63

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 Pen

Baix
Alt Camp Penedès
Baix
Camp

Tarragonès

Ribera
d'Ebre

comarca places

Ca n'Oriol

La Farga del Montseny 93 847 51 55

Pallars Sobirà

Terra Alta

Instal·lacions de 61 a 80 places
casa

Vall d'Aràn

comarca places

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
Finca Prades
La Marinada
Somianatura
Verd Natura Prades
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
Orriols
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
Can Foix
El Pinar
GARRIGUES
Cal Gort
La Manreana
Miravall
GARROTXA
La Cadamont
La Canova
Les Preses
Mas Colltort
Mas Coromina
Mas Gircós
GIRONÈS
Can Sans de Fellines
Mas Suro
MARESME
Can Brugarola
Eurostage
MONTSIÀ
Sant Carles de la Ràpita
OSONA
Curtius
El Molí de la Riera
El Puig de Balenyà
Les Tallades
Mas Can Pic
Mas Pujolar

PALARS JUSSÀ
Claverol
PLA DE L'ESTANY
Can Què
Campus Hdo. Fierro
El Xalió

Instal·lacions de 81 a 120 places
casa

SELVA
Can Font
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

municipi

comarca places

Alberg Marista

972 73 60 67 Planoles

Ripollès

97

Ca Manxol

977 40 94 14 Rasquera

Ribera d'Ebre

82

Ca n'Oliver Vell

972 56 02 55 Pontós

Alt Empordà

120

Cal Diable

609 31 22 44 Pontons

Alt Penedès

Cal Gort

973 17 51 32 La Pobla de Cérv. Garrigues

112

Cal Mata

977 67 70 65 Saifores

Baix Penedès

96

Camps de Vilarrasa

93 823 83 13 Vilada

Berguedà

94

Can Joval

973 05 91 04 Clariana de Card. Solsonès

120

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

93 431 21 39 Castelln. del Bages

Bages

106

La Marinada

977 79 46 80 Cambrils

Baix Camp

110

Mas Gircós

667 52 16 55 St. Ferriol

Garrotxa

120

Molí Nou de Calabuig

972 56 02 18 Bàscara

Alt Empordà

83

Orriols

93 825 70 41 Castellar de N'Hug Berguedà

97

Vallclara

977 86 92 97 Vallclara

112

C. de Barb.

98

86

www.accac.cat

RIBERA D'EBRE
Ca Manxol
RIPOLLÈS
Alberg Marista
Les Coromines

telèfon

Instal·lacions de 121 a 290 places
casa

telèfon

municipi

comarca places

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

Porqueres

Pla de l'Est.

210

Clariana de Card.

Solsonès

214

Can Pau

972 63 40 33

Peratallada

B. Empordà

130

Can Ribas

93 865 63 30

Bigues i Riells

V. Oriental

160

El Ginebró

972 76 81 01

Vilopriu

B. Empordà

150

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

Finca Prades

977 86 82 87

Prades

Baix Camp

288

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

La Manreana

973 15 06 50

Juneda

Garrigues

130

Les Tallades

93 431 21 39

Vilanova de Sau

Osona

160

Mas Gorgoll

972 60 21 63

Palamós

Baix Empordà

134

La Coma i la Pedra

Solsonès

187

St. Carles de la R.

Montsià

169

Mirador Port del Comte 973 48 40 38
Sant Carles de la Ràpita 977 74 17 88

240

GARROTXA

GARROTXA

www.accac.cat
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GARROTXA

GARRIGUES

GARRIGUES

GARRIGUES

GARRAF

GARRAF

GARRAF
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MARESME

MARESME

GIRONÈS

www.accac.cat
GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

març 2011 LLeURE

25

OSONA

OSONA
MONTSIÀ
GIRONÈS
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PLA DE L’ESTANY
PALLARS JUSSÀ

PLA DE L’ESTANY

www.accac.cat

OSONA
OSONA

OSONA

OSONA
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SOLSONÈS

RIPOLLÈS

SELVA

SELVA

SOLSONÈS

SELVA

SOLSONÈS

RIPOLLÈS
RIBERA D’EBRE

PLA DE L’ESTANY
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VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

SOLSONÈS

TARRAGONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

www.accac.cat
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VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

www.accac.cat
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ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT PENEDÈS

ANOIA

BAGES

ALT PENEDÈS

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ
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BAIX CAMP
BAGES

BAGES

ALT URGELL
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BAIX CAMP

BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

BERGUEDÀ

BAIX EMPORDÀ

BAIX CAMP

BAIX EMPORDÀ

BERGUEDÀ

BAIX LLOBREGAT

BAIX CAMP

març 2011 LLeURE

33

BERGUEDÀ

BERGUEDÀ
BAIX LLOBREGAT
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CONCA DE BARBERÀ

CONCA DE BARBERÀ

CERDANYA

CERDANYA

BAIX PENEDÉS
BERGUEDÀ
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