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editorial
Agremiar-se

S

etanta-nou socis. Aquest és un dels moments dolços en la història de l’ACCAC en
termes de creixement en nombre d’associats. Ho és gràcies a la incorporació de
tretze instal·lacions els darrers dos anys, l’última ahir, en l’estona d’escriure aquesta
editorial.
Però a la nostra associació créixer no significa exclusivament una fita de xifres sinó de projecte, de rumb, que no és altre que unir les inquietuds d’un sector tradicionalment alt en
dedicació i vocacions però més contingut en col·laboració i esperit gremial.
Ens agrada dir que les cases de colònies són espais per compartir i conviure perquè ho
som i perquè la nostra associació s’ha format de la mateixa manera. Com una nina russa,
a dins de l’ACCAC hi ha tots els perfils, tots els models i sensibilitats. Conviuen i comparteixen l’entitat instal·lacions amb més de trenta anys d’experiència i cases acabades
d’estrenar. Pautes tradicionals i modernes. Agrupacions territorials, entitats sense ànim de
lucre, societats anònimes, cooperatives, negocis familiars i autònoms. Cases de trenta llits
i de més de dos-cents. És una diversitat pretesa i volguda des del primer dia perquè entenem que en aquest sector hi ha més llocs comuns que cambres privades, més afinitats que
diferències i només cal un petit esforç perquè surin els interessos col·lectius.
Poc abans de l’estiu un diari va posar xifres a un descens de la demanda de colònies escolars. Cada vegada són més els condicionants que poden forçar a l’escola a no anar de
colònies. En aquest mateix número del LLEURE dediquem unes pàgines a parlar del reconeixement de l’associacionisme educatiu, en el qual s’encerclen moltes de les activitats
que es realitzen a les nostres instal·lacions. En aquest context, tenim a la llista de feines
pendents continuar treballant per a una millor projecció del que fem, pel reconeixement de
les colònies en el marc de qualsevol projecte educatiu, per a una major modernització del
sector, pel compliment d’una cada vegada major exigència legal. Totes aquestes qüestions
són llocs comuns del sector, les raons per participar en una feina col·lectiva i continuada i
que ens han motivat per crear i desesenvolupar serveis conjunts de suport. Més socis ens
donen més força per seguir aquest camí. •
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Lleure

lleure39.indd 3

3

Gener 2008

22/1/08 11:32:51

Lleure

lleure39.indd 4

4

Gener 2008

22/1/08 11:32:51

Els monogràfics de Lleure

Mobilitzats per l’educació
Són joves. Es dediquen a formar als que encara en són més perquè creixin amb la consciència
del que significa ser ciutadans. Perquè desenvolupin la seva autonomia personal, la capacitat de
col·laboració o el respecte als altres i perquè assumeixin valors com pau, justícia i solidaritat. Ho
fan de manera tant desinteressada com organitzada i amb mètodes pedagògics provats.

E

com el descens d’infants i de voluntaris i la falta
d’espais per fer activitats, segons Agnès Russiñol, vicepresidenta del CNJC i responsable de
l’àrea d’educació no formal.

l moviment juvenil de lleure educatiu
aplega unes 100.000 persones, entre
monitors, infants i adolescents, segons
el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC). S’articula en més de 2000 esplais i
agrupaments escolta –censants a la Secretaria
de Joventut- una part dels quals s’adscriuen a
organitzacions i entitats d’abast nacional o territorial.
És una xarxa especialment densa a les comarques barcelonines però escampada arreu del territori, hereva de l’arrelament i la llarga tradició
del lleure a la societat catalana. Va començar
amb l’escoltisme, importat a Catalunya vint anys
després de la seva creació el 1907 a Anglaterra,
i va continuar amb la creació dels esplais, que
entronquen amb la tradició de colònies d’estiu
impulsades principalment per l’església. Uns
i altres van viure un procés de creixement i
transformació a partir dels vuitanta fins a configurar un tauler més o menys estable d’entitats.
Entre elles tenen en comú la vocació educadora i transformadora basada en el compromís
voluntari dels qui hi participen. Les diferències
s’originen sobretot per la posició que ocupen en
l’eix confessional o laic.

Com a instal·lacions adreçades a infants i joves,
les cases de colònies han estat i són un recurs
pel desenvolupament de les activitats de lleure.
L’altruïsme i els valors que fomenen les entitats
associatives tenen coincidències amb els principis i iniciatives que van propiciar l’existència
d’una xarxa d’instal·lacions juvenils. Les inquietuds d’aquest col·lectiu, com la menor participació als esplais i agrupaments o també l’estricte
marc legislatiu del lleure -que condiciona cada
vegada més la tasca del voluntariat- es tradueix
a les estades de colònies.

Els darrers anys, les necessitats de conciliació
horària i la tendència de planificar el temps
dels infants després de l’escola ha fet créixer
l’oferta i demanda de serveis educatius. En
aquest context, els esplais i agrupaments han
continuat fidels als principis del voluntariat i la
participació associativa, mantenint així una proposta educativa pròpia. Les entitats, però, han
anat trobant-se amb entrebancs administratius
i econòmics que els fan difícil de dur a terme
els seus projectes. Tot i que la realitat d’esplais
i agrupaments és diversa i no tots disposen dels
mateixos recursos, hi ha denominadors comuns
Lleure
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Per fer ressò de la situació en què es troben els
joves i infants que participen a les associacions
de lleure voluntari, el LLEURE ha volgut recollir
les opinions d’algunes entitats i les demandes
que plantegen per a un reconeixement institucional que els ajudi a resoldre les dificultats actuals i els auguri un futur més còmode.
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Els monogràfics de Lleure
La reivindicació d’un reconeixement institucional

D

es de fa temps les associacions de lleure educatiu reclamen que els poders
públics, el món educatiu i la societat
els dediquin més atenció. Tenen l’esperança posada en una llei de reconeixement i suport de
l’associacionisme que desencalli els problemes
conjunts i serveixi com una garantia per al futur.
La Secretaria de Joventut s’ha mostrat disposada a reprendre-la, després que ja hagués estat
presentada en tràmit parlamentari l’any 2006 i
aturada pel final de legislatura.

Les demandes de l’associacionisme
educatiu per a una llei
de reconeixement

• Infraestructures. Suport per a la patrimonialització de locals, obres de millora i adeqüació.
• Facilitar l’accés a espais públics com escoles, centres cívics o hotels d’entitats i
també al medi natural, les cases de colònies i els terrenys d’acampada.
• Plans de suport plurianuals a les entitats per desenvolupar els seus projectes.
• Rebaixa o tractament específic de la
fiscalitat.
• Consideració del lleure associatiu com
un “agent educatiu” i estratègies de coordinació amb l’educació formal.
• Més facilitats en les gestions administratives.
• Suport a la difusió de la tasca de les
associacions a través de canals de difusió públics.
• Participació del CNJC en polítiques
que afectin àmbits relacionats amb
l’associacionisme juvenil de l’educació
en el lleure.
• Suport a les famílies desafavorides perquè puguin accedir a les activitats.

L’àmbit d’associacions educatives del CNJC ha
presentat un seguit de mesures que voldrien
que recollís el text de la llei. L’actual vicepresidenta del consell, Agnès Russiñol, les resumeix
en dos grups: Un de foment, on s’inclouen aspectes com la formació de monitors, finançament, fiscalitat i espais i locals, i un altre grup
de mesures de reconeixement social “perquè
l’educació no formal que fan els esplais i agrupaments és poc coneguda per la societat”. En
aquest sentit, les entitats reivindiquen que
l’educació en el lleure tingui la mateixa acceptació i importància que la formal i sol·liciten més
coordinació amb les escoles. “De quina manera
ha de materialitzar-se aquesta relació és difícil
però creiem que cal establir ponts de diàleg per
trobar entre els dos actors (les escoles i les associacions) la millor manera de sumar esforços i
treballar per la tasca comuna d’educar”, segons
la responsable del CNJC.

Fotos: Arxiu de Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya

Russiñol espera que la Generalitat adopti mesures al llarg d’aquesta legislatura, perquè encara
que admet que s’està rebent més reconeixement per part de l’administració queda camí per
fer. La clau que el reconeixement vingui d’una
llei és, constata Russiñol, la garantia de continuïtat i desenvolupament de l’activitat d’aquestes
associacions i que es defineixin polítiques de suport específiques. Una de les polítiques concretes que genera més expectatives és la que fa
referència a les infraestructures. “Esperem –diuque la llei resolgui la manca d’equipament. Que
la Generalitat estableixi línies de suport perquè
les organitzacions disposin d’edificis i locals i
Lleure
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Els monogràfics de Lleure

que es faciliti l’accés a l’ús d’equipaments públics.” Entre les reivindicacions i demandes per a
la llei de reconeixement, es considera important
no confondre la tasca educativa de les associacions amb accions i serveis educatius professionalitzats, que puguin oferir fins i tot les mateixes organitzacions. La responsable del CNJC
creu que aquesta diferenciació és justa perquè
el lleure professionalitzat i el que es fa des del
voluntariat “són dos coses molt diferents”. Per a
Russiñol “cal tenir en compte que el voluntariat
comporta una transmissió de valors de solidaritat i treball desinteressat a la comunitat”, i per
això, continua, “és important que la figura del
voluntari del lleure educatiu no es perdi.”

Sis entitats de lleure educatiu responen les preguntes del Lleure
Què esperen de l’administració, la societat i d’una llei de reconeixement? Com resoldrien l’endèmica
manca de locals? Quines qüestions els preocupen? Com veuen el seu present i el futur i quins projectes
tenen? El LLEURE ha fet aquestes i altres preguntes a sis entitats associaciatives d’educació en el lleure.

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC)
Mari Àngels Sampedro i Àlex Martínez. Comissària i comissari generals

No tots els nostres interlocutors tenen una visió directa del que fem i sovint ens trobem amb
la idea estereotipada que entretenim nens. L’associacionisme educatiu que neix del voluntariat no
entreté sinó que aporta un munt d’experiències significatives als joves convertint-los en ciutadans
crítics i compromesos. Hi ha empreses que ofereixen serveis i omplen una necessitat social, però
nosaltres fem una feina de formigues tot l’any. Esperem un reconeixement institucional, mediàtic i
social que sigui real. La llei ha de servir per reconèixer institucionalment el paper com a constructors
de ciutadania que l’associacionisme educatiu ha tingut al país des del voluntariat, que tenim i volem
seguir tenint. Cal vetllar per aquesta realitat i no ofegar-la. L’oferta lúdica ara és enorme i el nostre
paper està en risc.
La manca de locals és un tema delicat. No serveix qualsevol lloc. Les escoles i instituts, la majoria en desús el cap de setmana,
reuneixen tots els requisits. Amb una mínima inversió és raonable disposar de locals arreu del territori català. El que cal és voluntat
política i regular. A més de la falta de locals, també ens afecta l’accés al medi natural. Les reglamentacions sensibilitzen la població
però no tenen en compte una realitat que es diu acampada. Ben feta, també és una manera de protegir-lo. Al MEGC treballem perquè la llei de reconeixement faciliti aquest accés al medi natural. El nostre projecte de futur és iniciar el nou centenari i arribar cada
cop a més ciutadans, nens i nenes. Si el lleure i l’escoltisme pretenen educar als nois i noies perquè demà, quan siguin adults, siguin
ciutadans conscients i compromesos, queda clar que tenim un llarg camí per recórrer i molts reptes per assumir.

Lleure
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Els monogràfics de Lleure
Coordinació Catalana de Colònies Casals i
Centres d’Esplai (CCCCCE)
Estrella Segura. Presidenta

Quan demanem reconeixement, reclamem ser en els fòrums de debat de polítiques educatives
i socials, així com l’articulació de polítiques efectives que facin possible el desenvolupament de la
nostra activitat. Com a poder legislatiu l’administració dibuixa els marcs i les condicions de treball,
i hauria de tenir presents les particularitats de les entitats d’iniciativa social.
La resolució de la manca d’espais ha de fer-se a partir d’un pla de patrimonialització dels locals
que són seus socials de les entitats i articulant un sistema eficient perquè les entitats puguin utilitzar
els espais que ja existeixen com escoles, centres cívics, poliesportius... L’accés al medi natural passa
per la consolidació de la xarxa de cases de colònies i l’impuls d’una xarxa de terrenys d’acampada.
El moment actual del lleure és d’oportunitat. Amb la signatura del pacte per a l’educció i la llei de
serveis socials s’ha avançat en un marc sòlid per al creixement del lleure. L’increment d’activitat
fruit de la prestació de nous serveis no és incompatible amb els centres d’esplai i els agrupaments.
Cal aprofitar el moment de demanda per avançar cap a la universalització de l’educació en el lleure. Per al futur, les nostres línies de treball són la difusió, perquè encara avui hi ha moltes persones
que no coneixen l’oferta; que es garanteixin polítiques d’equitat perquè tots els infants i joves puguin accedir al lleure, i innovació, perquè hem d’adequar l’activitat als canvis socials.

Escoltes Catalans

Elena González. Coordinadora de Política de Joventut

Existeix un reconeixement social perquè l’escoltisme i l’esplai han estat un motor i molta gent hi
està vinculada. Ara, quan parlem de reconeixement, s’estan demanant recursos i suports reals per
col·locar l’associacionisme educatiu on ha de ser i és en altres països europeus.
Les condicions actualment són cada cop més desfavorables i té relació amb l’enduriment de la
legislació. Si bé és cert que és necessari assegurar la qualitat i la seguretat, no és just posar dins del
mateix sac les associacions voluntàries i les empreses de serveis socioeducatius. Les condicions de
treball amb què juguem no poden comparar-se i l’equiparació és nociva per a nosaltres. La llei ha de
diferenciar aquest tracte i introduir polítiques de foment.
La qüestió de la manca de locals no té una solució única. Hi ha fórmules com l’ús de les escoles i
instituts, que suposen un repte perquè fer-los servir representa establir compromisos. És el que esperem del reconeixement: la capacitat d’arribar a compromisos per reforçar l’estructura de l’escoltisme i
l’esplai. A part dels espais hi ha un cúmul de coses més que ens barren la feina, i dues són cabdals: la
quantitat de tràmits burocràtics que s’enduen un munt d’hores i l’encariment de l’acampada, que va
lligat amb l’enduriment legal. No és equilibrat que l’administració adeqüi els terrenys d’acampada i el
cost de les millores repercuteixi en uns usuaris que provenen de la base associativa.
El futur de l’escoltisme i l’esplai entesos com fins ara és insostenible si la balança està decantada
cap a un model que malmet en major o menor mesura les associacions. D’altra banda, un dels grans
reptes que tenim és una societat cada vegada més diversa. Els moviments hem de fer participar
aquesta nova societat.

Lleure
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Els monogràfics de Lleure
Esplais Catalans (Esplac)
Arcadi Corominas. President

Al meu entendre el reconeixement ha de venir de les institucions públiques, bàsicament amb polítiques de foment: més
recursos per a la formació de monitors i les activitats, més facilitats d’accés al medi natural, les cases de colònies i els terrenys
d’acampada... I no sols així. També necessitem una llei que reconegui l’associacionisme educatiu com una multiplicitat de projectes liderats des del voluntariat i la gratuïtat i de la qualitat que aporta en termes de ciutadania i compromís social. Espero
que el govern i el parlament impulsin el reconeixement i que aquesta llei es noti a les entitats amb més col·laboració de les
administracions, subvencions, formació o amb una difusió millor en els mitjans de comunicació.
La qüestió de la manca de locals es pot resoldre en primer lloc subvencionant l’adquisició, en segon lloc amb més confiança –no
pot ser que a un jove de vint anys amb l’enorme responsabilitat d’endur-se quaranta infants no li confiïn les claus d’un centre cívic-,
i en tercer lloc, no pot ser que equipaments públics estiguin tancats i les associacions, sigui quina sigui, no puguin fer-ne ús.
També ens preocupen, a part dels locals, els problemes de participació o que no es pugui tirar endavant un curs perquè no hi ha prou monitors i monitores. I em preocupa que des de les administracions s’hagi multiplicat l’oferta d’activitats
menystenint els projectes dels esplais i agrupaments.
M’agradaria que d’aquí a deu o vint anys, les entitats no tinguéssim els problemes que ens trobem actualment, perquè
aportem un valor humà i de compromís en una societat cada volta més competitiva i individualista

Per cercar esplai o agrupament
• Per a qualsevol infant o família que estigui interessada
en participar o formar part d’una entitat, la Secretaria
de Joventut ha habilitat un cercador geogràfic per municipi de tots els esplais i agrupaments censats.

www.gencat.net/joventut

Lleure
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Acció Escolta

Miquel López Andrés. Vicepresident

Hi ha un reconeixement de la nostra tasca però és minoritari i en molts casos no compta
amb suport públic. Quan sortim en els mitjans sovint és amb xifres de casals i campaments, però
no es fan ressò de les hores invertides, l’altruisme o les dificultats que tenim. Cal trencar la concepció que som màquines de consum de lleure. En aquest sentit les nostres demandes són clares.
No som empreses de serveis, som associacions, fem una tasca educadora des de l’altruisme i de
transformació social i l’administració ha de reconèixer el nostre paper.
Per la problemàtica dels espais, s’hauria de facilitar l’ús d’equipaments compartits, avalar
l’entrada a les escoles, signar convenis per a l’estabilitat de les entitats a llarg termini o reservar
sòl per a equipaments públics destinats a acollir iniciatives socials com la nostra.
A més del problema de locals, ens afecta la confusió entre la feina dels agrupaments i esplais
i les empreses de serveis. Als nostres centres, la gent dedica el seu temps sense retribució i això
no vol dir que la feina no es faci amb qualitat.
El futur de l’associacionisme en el lleure depèn, d’una banda, que la societat segueixi involucrant-se en projectes de progrés comú, i en aquest sentit hem d’estimular més joves voluntaris.
Per altra banda anhelem un futur on aquesta tasca social tingui el reconeixement que es mereix i
hi hagi més sinergies i complicitats amb altres agents educatius i institucionals.

Federació Catalana de l’Esplai
Merche Garcia. Presidenta

El reconeixement que es demana és institucional, infraestructural i financer. L’important són
polítiques actives i recursos potents que consolidin les entitats i la seva tasca educativa i social
per situar l’educació en el lleure al nivell de l’educació formal.
Per al problema dels espais, caldria dibuixar un mapa local d’infraestructures de lleure i crear
o habilitar equipaments adequats. Correspon a la Generalitat establir i regular les condicions infraestructurals que hagin de tenir per garantir la qualitat i la seguretat.
Ara ens trobem en un moment de canvis socials que ens donen grans oportunitats. A més
el pacte per a l’educació ha destacat la importància de l’educació més enllà de l’horari lectiu. Davant d’aquest futur, els nostres projectes passen per consolidar, ampliar i qualificar la xarxa dels
centres d’esplai a Catalunya, sobretot en els barris i pobles que més ho requereixen, i treballar de
forma conjunta i coordinada amb la resta de la comunitat educativa i les administracions locals.
Per a nosaltres són prioritàries la formació dels monitors i caps, el foment del voluntariat i
l’especialització de professionals per a aquelles situacions que ho requereixin. En el terreny del
finançament, l’establiment d’acords marc i plurianuals que garanteixin recursos i donin estabilitat
als equips de monitors, subvencions per a les famílies, i un marc regulador que garanteixi els
drets dels infants en l’educació en el lleure, la qualitat de les activitats i la seguretat.

Lleure
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Nous a l’esplai i al cau

I

gual que als barris i a l’escola, la immigració ha arribat a la
tradició de l’esplai i l’escoltisme. La diversitat cultural que
representa és vista per les entitats com una oportunitat
d’enriquiment i avenç, “un regal”, segons el MEG. Tant Minyons
Escoltes i Guies com Acció Escolta coincideixen a destacar el
mètode escolta com un instrument de cohesió. A la Federació
Catalana de l’Esplai, on actualment compten amb més de 1000
infants d’origen immigrant, també pensen que l’esplai és un recurs especialment indicat per la socialització dels nouvinguts i
les seves famílies.
La qüestió no és sols rebre els infants immigrants sinó atraure’ls i
també crear mètodes nous per a aquesta realitat. Escoltes Catalans remarca el vessant de repte que els planteja perquè, diuen,
les eines per treballar amb infants d’altres orígens i l’estratègia
per apropar les activitats a aquests col·lectius han de ser per
força innovadores. Per arribar a les famílies nouvingudes, Esplac

Lleure
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ha editat una col·lecció de tríptics informatius traduïts al xinès,
l’àrab i el castellà per explicar què és l’esplai i ha penjat a la seva pàgina web un dossier d’activitats per treballar la diversitat.
També la CCCCCE ha començat a desenvolupar programes pilots en barris amb alts índexs d’immigració i continguts formatius específics per als monitors que “han donat bon resultat”.
L’entrada d’infants immigrants als esplais s’hauria d’acompanyar,
segons la CCCCCE, de polítiques d’equitat amb ajuts a les famílies desafavorides perquè puguin accedir-hi, una petició que les
entitats han inclòs a la sèrie de demandes per a la llei de reconeixement.
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Els monogràfics de Lleure

“Com diu una dita africana es necessita tota
la tribu per educar un infant”

L

luís Amat té una visió esfèrica de l’educació. Ha consagrat la seva vida a
l’ensenyament des de molts flancs. Amb catorze anys i uns amics van fundar el
Grup d’Esplai de Navas de Barcelona, i va compaginar l’educació en el lleure amb
la feina de mestre, des de primària a adults, passant per dirigir una escola taller. Actualment treballa com tècnic de l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, on és responsable del
Consell Escolar Municipal i del Pla Educatiu d’Entorn. A més, des que va ser pare, sempre ha trobat hores per participar a les AMPES dels centres on estudien les seves filles.

Imatge: Lluis Amat

a banda de “deixar” la mainada i que es diverteixi s’alimenta de tot un component educatiu.

- Com es veu el lleure educatiu des d’altres
nivells educatius. Quina valoració se’n fa?
La realitat del lleure educatiu la veig diferent
a comarques que a l’Àrea Metropolitana i, a la
vegada, diferent al poble que a ciutat. Les necessitats i les realitats són, en alguns aspectes,
força diferents. Jo crec que se li dóna valor al
lleure educatiu però a vegades se li dóna una
valor de servei i no el valor educatiu que té.
Penso que les realitats familiars d’horaris, etc..
han canviat molt i que en el primer que es pensa (no tothom ni molt menys) és en “col·locar”
el nen o nena. Després se li dóna o no aquest
valor educatiu; això cal que canviï.

- Hi ha bona disposició de les escoles a
col·laborar amb les entitats de lleure per
exemple cedint-los les instal·lacions per a
activitats?
Els Plans Educatius d’Entorn han ajudat a “regularitzar” aquest aspecte en alguns casos.
Però aquí xoquem amb un altre aspecte, que
si bé no és nou, sí que s’ha “disparat” en els
darrers anys: la “legalitis”. Hi ha centres que
segur que col·laborarien o cedirien espais però
ja hi som amb el tema de les responsabilitats
civils i penals. Ja s’entén tot plegat i cal que les
coses es facin bé, però hi ha qui organitza un
judici per una ungla del dit petit. Ep, no vull ser
superficial en aquest tema perquè és seriós. Jo
mateix no permetria, com a responsable, organitzar segons què i menys amb mainada si no
està tot “com cal”. Però cal facilitar les coses
i que no es deixin de fer res per “por” o pels
costos. De tota manera, avui dia, està assegurat tot.

- Les entitats de lleure denuncien que a
aquesta formació no se li dóna prou importància, fins i tot que no es coneix. Altres agents li donen prou suport?
Les entitats tenen raó, però cal ser autocrític i
veure què cal fer per canviar-ho de forma modesta, i sabent que són molts els factors que
tenen a veure amb tot plegat. Per exemple,
com a pare vas a les reunions on t’expliquen
com serà el casal, l’esplai, les colònies o el que
sigui, i se t’explica la normativa, els horaris, on
aniran, què faran, etc. I està molt bé. És clar
que s’ha d’explicar però tot queda en una qüestió de gestió. Poques, molt poques vegades
es diu “farem això perquè volem que aconseguir aquest objectiu educatiu o volem treballar
aquest valor”. L’educador ha de creure’s que ho
és i ha de fer-ho veure a qui no se n’adona,
de manera que aquells que “no li donen prou
importància”, si més no, vegin o escoltin que
Lleure
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- Com a coordinador de Plans d’Entorn de
l’Institut Municipal d’Olot, ha impulsat alguna experiència de col·laboració amb entitats de lleure?
A Olot tenim la sort que hi ha una certa tradició
de treball en xarxa i la creació dels Plans Educatius d’Entorn ha ajudat, en tot cas, a ordenar
les diferents actuacions que fem i a concretar
els eixos educatius de ciutat, això sí. Per exemple es treballa, junt amb l’Àrea de Joventut,
12
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Els monogràfics de Lleure

res igual o més vàlides o complementàries per
créixer com a persona. Però a mi, sobretot me
les ha aportat fer de monitor; és com un “planter” perfecte, una manera de fer i en una edat
que t’ajuda a créixer contínuament, que et posa reptes i t’acaba omplint de satisfaccions i
que et dóna autoestima que crec que és molt
important perquè primer de tot hem de creure
en nosaltres mateixos. Crec en l’educació com
eina de transformació i d’integració. Quantes
més “tecles” diferents he “tocat” i quants més
anys passen m’hi refermo més. Com diuen
uns, aprenent ens fem lliures, associant-nos
ens fem forts i estimant podem ser feliços. I
com diu aquell altre, cal fer servir els cinc sentits per educar...el sentit de la responsabilitat,
el sentit comú, el sentit ètic, el sentit del ridícul
i molt i molt sentit de l’humor.

amb Esplais de la Garrotxa per seguir endavant
amb l’Esplai Garbuix, un esplai diari que a banda de la pròpia activitat, manté tot un sistema
de beques per afavorir la participació en activitats extraescolars de tot tipus i de totes les
entitats de la ciutat per aquella mainada amb
dificultats socieconòmiques.
De fet és de sentit comú, encara que sigui el
menys comú dels sentits. Com diu una dita
africana “es necessita tota la tribu per educar
un infant”.
- Quins aprenentatges s’adquireixen amb
una formació en el lleure continuada durant la infancia i l’adolescència? Què és el
que perdura quan s’arriba a adult?
Més que aprenentatges ajuda a refermar valors. El compromís, la responsabilitat (corresponsabilitat, participació) , l’autonomia (capacitat de decidir, de pensar, d’actuar lliurement)
i el respecte (cap a un mateix, cap els altres i
cap a l’entorn). Crec sincerament que des del
lleure com a espai educatiu es potencien i s’han
de potenciar aquests valors.
- Com ha de ser un monitor, qui pot serne?
De vegades he sentit “qualsevol pot fer de monitor”. Doncs no, qualsevol no. El monitor o
monitora ha de ser molt conscient que educa
i ha de tenir clar, junt amb l’equip, cap a on es
va, què es pretén. Vull dir que, per a mi, un
monitor d’educació en el lleure, no només ha
de ser divertit i enrotllat o “és que m’agrada la
mainada”. D’acord, perfecte, això està bé, però
no ens quedem aquí. I hi ha molts joves que ho
tenen clar i fan la seva tasca amb compromís,
responsabilitat, autonomia i respecte; davant
d’aquests joves un s’ha de treure el barret. Són
molt importants per a la societat, molt.

LLITERA METÀL·LICA
REFORÇADA AMB
SOMIERS DE LÀMINES

- Què aporta fer de monitor? Marca com a
persona al cap dels anys?
Sense cap mena de dubte. Jo no seria el mateix si no hagués fet de monitor. T’aporta tot
això que he comentat: sentit del compromís,
de la responsabilitat, de l’autonomia i del respecte. Si no fas de monitor no ho trobes? Ni
molt menys. Sortosament hi ha d’altres maneLleure
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Fabricació i distribució de somiers i matalassos,
mobles, taules, cadires, bancs, coixins, fundes, etc.
Fàbrica: Ctra. Sant Joan, 18.
Ap. de Correus 26 - Tel/fax 972 74 03 22
17867 CAMPRODON (Girona)
13

Gener 2008

22/1/08 11:33:17

LES COMARQUES. UNA VISIÓ DES DE LES CASES DE COLÒNIES

La comarca del Berguedà

E

El Berguedà, dins de Catalunya.

La muntanya d’El Pedraforca

l Berguedà es reparteix entre les muntanyes prepirinenques de l’Alt Berguedà
i les terres de la depressió central, el
Baix Berguedà, amb Berga, la capital, al punt
mig.

Fígols. També hi ha algunes indústries com la
central tèrmica de Cercs i el ciment. Recentment el turisme ha anat creixent en importància i poc a poc agafa el relleu de les activitats tradicionals.

El Llobregat forma, d’alguna manera, l’eix de
la comarca. A l’Alt Berguedà hi ha la capçalera i la vall alta del riu, amb els seus afluents:
el Bastareny i el riu de Saldes. Són les aigues
que es recullen del vessant meridional de les
serres prepirinenques del Cadí-Moixeró, Tossa
d’Alp i serra de Montgrony, les que separen la
comarca de la Cerdanya i el Ripollès.

Després de l’embassament de la Baells, les
aigües del Llobregat deixen les muntanyes
i segueixen encaixonades entre els terrenys
constituïts per gresos i argiles del Baix Berguedà. En aquest tram el Llobregat ha estat
extremadament aprofitat per la indústria.
Les colònies industrials on es reunien les fàbriques tèxtils i els habitatges dels obrers
que hi treballaven constituïen uns característics conjunts urbans situats al costat del riu.
De la Colònia Rosal, a tocar de Berga, fins a
l’Ametlla de Merola, al límit amb la comarca
del Bages, hi ha un seguit d’aquests nuclis.

Més avall trobem altres serralades com les de
Gisclareny i Catllaràs, la d’Ensitja, els Rasos
de Peguera… i la imponent enforcadura del
Pedraforca que sembla presidir-ho tot des de
l’àngle nord-occidental de la comarca. Aquesta zona muntanyosa forma un territori accidentat, amb poca població i una economia
basada en la ramaderia, l’aprofitament forestal i, fins no fa gaire, la mineria a Saldes i a

Gironella i Puig-Reig són els municipis més
importants del Baix Berguedà i també els
més industrials i poblats. En aquesta zona
l’agricultura és molt més important que a la
zona de muntanya.
Berga, la capital, ocupa un punt mitjà entre
l’Alt i el Baix Berguedà i per aquesta seva situació té alhora característiques de muntanya
i industrials. La comarca i la seva capital –les
dues amb un passat important- pel fet d’estar
tancada fins a l’obertura del túnel del Cadí i
per la llunyania de Barcelona, ha anat perdent pes demogràfic fins al punt que Berga és
l’únic municipi que no perd població. El túnel
del Cadí, que va obrir el Berguedà a la Cerdanya, i la construcció de l’eix del Llobregat
que en millorarà les comunicacions -tot i que
més lentament del que es preveia- comencen
a invertir aquesta dinàmica, comencen a invertir a aquesta dinàmica i fan presagiar un
futur millor.

Lleure
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Enfonsar-se en la natura del Berguedà
aïllada i no del tot coneguda. Respecte a les
altres comarques, les pistes d’esquí són a la
Cerdanya; Osona i el Ripollès tenien més bones comunicacions; el Bages, és força més
industrial, i el Solsonès no té un paisatge tan
muntanyós.

Després de deixar el Llobregat a la capçalera,
agafem alçada entre boscos i muralles rocoses
naturals, fins a arribar davant de l’espectacular
i màgica muntanya del Pedraforca. A tocar
d’aquest monumental decorat, la Carme, de la
casa de colònies Pedraforca (no es podria dir
d’altra manera) ens obre les portes.

- Es coneix prou la comarca?
Els punts més turístics, com les fonts del Llobregat, Bagà, la Pobla de Lillet i Guardiola, sí.
Però la comarca en general fa poc que s’ha començat a conèixer.

- Quina relació teniu amb les colònies i per què
vàreu escollir aquest indret del Berguedà?
La casa era del meu avi, i el meu pare va
néixer aquí. Vivíem a Blanes fins que al 1994
vàrem venir i vam començar activitats hípiques. Tant el meu germà com jo teníem relació amb la canalla fent de monitors i amb les
activitats d’hípica. A poc a poc vam adaptar la
casa per a colònies. Després de superar totes
les exigències normatives, el 2003 vam poder
començar-les. Des de llavors ho fem tot en família i alguna persona de reforç.

- Quina època de l’any és la millor per visitar-la?
Qualsevol. La tardor, pels colors, la temperatura i els bolets. L’hivern, per veure les cingleres
nevades. La primavera perquè hi ha un canvi
radical i es veu l’esclat de vida, amb les flors i
papallones, i els ocells. I l’estiu per les temperatures més fresques i els paisatges.
- Les cases de colònies, què ofereixen de
diferent respecte d’altres llocs d’acollida?
Bàsicament les activitats i el coneixement
més aprofundit de l’entorn comarcal. També
l’adaptació dels espais, pensats per als nens i
també per als grans, per estar junts. Crec que es
valora poc tot el que oferim. Hauria de canviar.

- Coneixeu i teniu contacte amb altres cases de colònies de la comarca?
Per aquí no hi gaires cases. En tenim amb la
Closa, de Castellar de n’Hug, que ens queda a
prop. Però és que entre les cases hi ha diferències. L’alt Berguedà, que és on som nosaltres,
és més muntanyos i força diferent del baix Berguedà, al voltant de Berga. Les cases de colònies que hi ha en un entorn i en l’altre són diferents i les activitats que s’hi poden fer també.

- S’haurien de potenciar?
De fet es fa. Cada vegada la gent que ve a les
cases de colònies es més variada i amb demandes diferents i ens hi adaptem. Però poc
sovint tenim el reconeixement d’organismes
oficials per l’esforç i pel servei que fem.

- Així, aquesta diferència seria una característica del Berguedà?
Podriem dir que sí. S’hi troben diferents ambients i diferents centres d’interès per a les
colònies. Aquí, la natura verge de l’alta muntanya, amb muntanyes espectaculars, aigua,
parcs naturals... en altres llocs, hi ha paisatges
més tranquils, zones industrials i més població. I a Berga hi ha els mercats i la Patum, que
està reconeguda a nivell mundial.

- Esperem que canviï, doncs... Ara, però,
continua servint la teva comarca i imagina una frase per definir el Berguedà
No ho sé... Encara queden llocs verges, descobreix la natura naturalment, enfonsa’t en la
natura...
Gràcies i que segueixi sent així.

- Com diferenciaries el Berguedà de les
comarques de l’entorn?
Potser per aquest contrast, i perquè durant
molt temps, sense el túnel, estés una mica
Lleure
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Fotografia superior:
Les Valls de l’Alt Berguedà
Fotografia inferior:
El poble de Castellar de
n’Hug
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A PEU PER...

La Pobla de Lillet - Roca de la Lluna

S

ituats a la carretera, travessem l’Arija pel Pont Vell i ens
enfilem per dins del laberint de carrers, cap al barri de
les Coromines. A la part superior d’aquest raval, hi ha la
capelleta de Sant Antoni (10 min) i el camí que porta al monestir de Santa Maria de Lillet (E). Nosaltres prenem la pista
encimentada que s’origina a la dreta, però la deixem de seguida, tot just quan tomba. Llavors ens enfilem per un bon
camí, de dret amunt, que passa a frec de la casa del Prat (20
min). En deixar enrere la casa, se surt a una ampla pista travessera que du al monestir de Santa Maria. A l’altre costat, el
corriol continua remuntant la costa (costa de l’Agoit), cada cop
més dreturera, primer revinclant de feixa en feixa i després
per dins del bosc.
En guanyar el cap de la Costa (50 min), es travessa un collet,
es revolta una coma i s’assoleix la carena principal per on puja el camí del monestir de Santa Maria (PR C-52). Cal seguir
aquest nou camí, fressat i senyalitzat, carena amunt (SW). Tot
d’un plegat, el camí talla la carena i es transforma en una pista
de desemboscament, que continua guanyant altitud pel solell
de la serra. Finalment s’arriba a una collada, coneguda per Terra Negra. Aquí es troba una cruïlla de pistes de desemboscament: que segueix amunt (S). Abans de sortir a la pista principal –que em deixat només sortir de les Coromines–, preneu
una drecera que puja directament al refugi Xalet del Catllaràs
(1h 20min). Aquesta edificació modernista, amb aspecte de
quilla de vaixell, fou creada per Gaudí, per hostatjar els enginyers de mines que explotaven el mineral del Catllaràs.

Itinerari directe a aquest pintoresc mirador, un dels millors de la vall de
Lillet. En la segona meitat de l’excursió se segueix el PR C-52. Si disposeu
de temps, val la pena deixar-se emportar més enllà de la Roca de la
Lluna, per tal de descobrir altres indrets encisadors del Catllaràs, com el
Joc de Pilota, el Prat Xispador o el pla del Catllaràs.

FITXA TÈCNICA
Alçada: 1.494 m
Durada: 1h 10min
Dificultat: mitjana
Desnivell: 640 m

El camí passa per sota i pel costat del Xalet, de cara al mirador Roca de la Lluna, que ja és visible. Poc més enllà, mor
en un racó, on hi havia hagut antigues instal·lacions mineres.
Aquí es pren un bon camí que puja de dret per l’obaga i guanya el Collet Fred (1h 35min), on hi ha un camí ben urbanitzat que puja a la immediata Roca de la Lluna (1h 40min).
Dalt d’aquesta agulla hi ha erigit un mirador suspès damunt
la timba, des d’on es domina un
extens panorama, que abraça des
de la Serra d’Ensija fins al Puigmal
i el Taga (pel costat del Collet Fred
passa de llarg la pista del Catllaràs,
ara senyalitzada amb les marques
del PR C-52).

Els itineraris i els mapes
han estat faciltats per
Editorial Alpina.
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SABIES QUE…?

Dies bons per al programari lliure

L

des o tenir una xarxa important d’equipaments informàtics. Per a les escoles, per exemple, l’estalvi
que suposa el cost de la llicència per cada ordinador a més dels servidors és molt considerable.

a ratificació el passat octubre de la sanció
que la Unió Europea va imposar a Microsoft
el 2004 per pràctiques monopolístiques,
obliga al gegant informàtic a posar en coneixement d’altres fabricants les seccions de codi del
Windows que fan referència a la compatibilitat
entre sistemes operatius. Amb l’acatament de la
sentència que ha anunciat Microsoft, i si no sorgeixen altres impediments, és d’esperar que augmentin les aplicacions de programari, lliure o no,
dirigides als usuaris de Windows, que és tant com
dir pràcticament tots.

Precisament el camp educatiu és un dels més
beneficiats pels sistemes de software lliure. Els
principis de llibertat per crear i modificar codi, utilitzar i distribuir els programes, encaixen com un
guant amb la finalitat i les necessitats educatives.
El premiat projecte Linex, a Extremadura, ha estat pioner i model per a altres comunitats. Amb
la implantació de la versió per a les escoles s’ha
aconseguit que hi hagi un ordinador per cada dos
alumnes. L’equivalent català de distribucions Linux per a escoles és el Linkat (http://linkat.xtec.
net/portal/).

Mentre Microsoft s’ha obcecat durant anys en la
guerra legal, els moviments de software lliure i
de codi obert han anat guanyant batalles per altres vies. Han sumat més suports de la comunitat científica i universitària, de la pròpia indústria
i d’institucions que s’han agafat a l’opció lliure per
reduir l’escletxa digital. A més, en el terreny social, els últims anys han coincidit factors que augmenten les simpaties per una filosofia més lliure i
assequible de la informàtica i la xarxa. El gir participatiu de la web 2.0, les llicències compartides o
l’èxit d’aplicacions gratuïtes com el Firefox, les de
Google o l’iTunes han deixat clar que als usuaris
no els agraden els peatges. Sense baixar la guàrdia, podem dir que el vent bufa a favor del programari lliure.

Mentre cada cop hi ha més empreses i organismes
que s’apunten als servidors Linux, la migració a
aquest sistema operatiu planteja més complicacions als usuaris finals. Si es vol començar, el més
còmode és provar l’ús de paquets i programes
com l’Openoffice, el Gimp o el Firefox que també
funcionen amb Windows. Per iniciar-se en el sistema operatiu hi ha la possibilitat de descarregar-se
una iso (una imatge) gravar-la en un cd i arrencar-la des del mateix suport (és el que s’anomena
Live-CD) sense instal·lar-lo ni alterar el sistema
operatiu que s’utilitza normalment. Actualment,
Ubuntu Linux és un dels distribuïdors amb més
tirada en edicions d’escriptori per a l’ús en ordinadors personals, i amb iniciatives curioses com
la Freedom Toaster, una màquina expenedora de
programari lliure. Fet això el següent pas és el de
canviar definitivament. La compensació de l’esforç
és l’estabilitat i l’actualització freqüent del sistema
així com l’accés de programes amb funcionalitats
similars als seus homòlegs privats i, sovint, privatius.

Cal distingir, però, entre el que és gratuït i lliure. El sistema lliure pot no sortir completament
de franc: No eximeix de contractar un servei de
manteniment segons la complexitat dels sistemes
d’una organització, i tampoc tots els programes
gratuïts són lliures. La definició que fa la fundació
GNU, referència històrica del moviment, és aclaridora: és lliure el programari que es pot modificar,
és de codi obert (open source) el que es pot veure
però posar restriccions a la modificació i és gratuït el que no es paga, sigui de codi lliure, obert
o privat.

José Manuel Gutiérrez Caballero
Miquel Serrabassa Lafont
Sobrevia.net

En tot cas el Linux (principal sistema operatiu lliure) representa la informàtica de baix cost per a
moltes empreses i organitzacions que han d’usar
servidors per manegar una gran quantitat de daLleure
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Per als que la lectura
d’aquest article
us hagi engrescat
a provar-ho, us
donem una sèrie
de referències i
terminologia que,
cercant-les a Google,
us ampliarà, i molt,
aquesta informació:
Firefox, Thunderbird,
Ubuntu, Linkat,
Picasa, iTunes, GIMP,
Songbird, Sunbird,
OpenOffice, Google
Earth, Frets on Fire,
TempsEscriptori,
Google Desktop,
Avast, Filezilla...
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Vine a les cases
de l’ACCAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Can Tallada
Ca n’Oliver Vell
Ca n’Oliver - Nou
Casal de L’Albera
Els Estanys
La Perdiu
Molí Nou de Calabuig
Cal Diable
L’Estol
Els Falcons
Cal Mata
La Censada
Can Vilalta
La Figuera
El Xaloc
La Marinada
Verd Natura Prades
Can Pau
Escola del Mar
Mas Gorgoll
L’Adric

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

El Ginebró
Can Mas
Can Rigol
Els Oms
Camps de Vilarrassa
El Pedraforca
La Closa
Alberg La Bruna
Colònies Cadí
Ridolaina
Finca La Capella
Vallclara
Can Pere
El Pinar
Cal Gort
La Manreana
La Cadamont
La Cànova
Les Preses
Mas Colltort
Mas Gircós
Lleure
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Mas Coromina
Can Sans de Fellines
Mas Suro
Can Brugarola
Eurostage
Claverol
Ca Manxol
Curtius
El Molí de la Riera
Les Àmfores-Mas Can Pic
Les Tallades
L’Aliberch
Mas Pujolar
Can Qué
El Xalió
Alberg Marista
Les Coromines
Casa Portavella
Mas Muxach
Ramió
Can Bajona

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Can Joval
El Mirador
La Carral
Finca Tamarit
Ca n’Oriol
Flor de Maig
Can Clarens
Can Girona
Can Montcau
Can Putxet
Can Ribas
Can Saleta
La Farga del Montseny
La Granja
Mogent
Riera de Ciuret
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Vine a les cases de l’ACCAC
Som 79 cases, amb més de 7.500 places, en 28 comarques
INFORMACIÓ DETALLADA CASA PER CASA A INTERNET: www.accac.cat

Central de reserves

Av. Portal de l’Àngel, 7, M / N - 08002 Barcelona
Tel. 93 412 14 37 - Fax. 93 318 04 45 - E-mail: accac@accac.cat

CASA

TELÈFONS

MUNICIPI

COMARCA

PLACES P.*

ALBERG MARISTA

972736067 - 608737864

PLANOLES

EL RIPOLLÈS

97

ALBERG LA BRUNA

937510876

BELLVER DE CERDANYA

CERDANYA

260 8

CAL DIABLE

609312244 - 938987043

PONTONS

ALT PENEDÈS

98

CAL GORT

973175132

LA POBLA DE CÉRVOLES

LES GARRIGUES

CAL MATA

977677065

SAIFORES

BAIX PENEDÈS

96

CAMPS DE VILARRASA

938238313 - 938238195

VILADA

EL BERGUEDÀ

94

ESPORTS A LA NAT. - ITINERARIS - TALLERS

CAN BAJONA

973299363 - 608191255

CLARIANA DE CARDENER

EL SOLSONÈS

220

GRANJA ESCOLA - MEDIAMB. - TALLERS

CAN BRUGAROLA

934121437

CANET DE MAR

EL MARESME

60 10

ESCOLA DEL MAR - RUTA DEL MODERNISME

CAN CLARENS

938679195 - 600585990

VALLGORGUINA

EL VALLÈS ORIENTAL

78

EDUCACIÓ AMB. - GRANJA - HORT - TALLERS

CAN GIRONA (nou soci)

935932165

STA. MARIA DE MARTORELLES EL VALLÈS ORIENTAL

92

GRANJA - NATURA - TRADIC. - EQUITACIÓ

CAN JOVAL

973499020 - 648045364

CLARIANA DE CARDENER

EL SOLSONÈS

ACTIVITATS

1 EXCURSIONS - ESQUÍ - NATURA - ACAMPADA
AVENTURA - EXCURSIONS - ESQUÍ - ACT. MUNTANYA

20 GRANJA ESCOLA - IT. NATURA - TALLERS

112

ESCOLA DEL CAMP - L’OLIVERA
3

120

ACT. TEMÀTIQUES - CONTES - CULTURA - TRADICIONS - ENTORN

GRANJA - HORT - ACCIÓ ECOL. - MULTICULT.

CA MANXOL

977409414 - 690849296

RASQUERA

RIBERA D’EBRE

82

OFICIS - T. ALIM.- CS - EBRE MULTIAV.

CAN MAS

936890254 - 647733239

TORRELLES DEL LLOBREGAT

EL BAIX LLOBREGAT

90 15

COLÒNIES - TALLERS DE TRANSF.- GRANJA

CAN MONTCAU

937445055 - 938420299

LA ROCA

EL VALLÈS ORIENTAL

55

GRANJA - NAT. - TALLERS - ESTADES 1 DIA

CA N’OLIVER (nou soci)

972560255 - 610293453

PONTÓS

ALT EMPORDÀ

56 28

PREHIST. - IBERS-HIST. MEDIEVAL - CREDITS SINTESI

CA N’OLIVER VELL

972560255 - 610293453

PONTÓS

ALT EMPORDÀ

120

PREHIST. - IBERS-HIST. MEDIEVAL - CREDITS SINTESI

CA N’ORIOL

936990222

RUBÍ

EL VALLÈS OCCID.

76

TALLERS- JOCS TRADICIONALS

CAN PAU

972634033 - 609736094

PERATALLADA-CANAPOST

EL BAIX EMPORDÀ

CAN PERE

938960827- 938961179

ST. PERE DE RIBES

EL GARRAF

130 15 GRANJA ESCOLA - RUTES - BTT - TALLERS
80

GRANJA ESCOLA - HORTA - APICULUTURA

40 15

ESTADES AVENT. - TALLERS - GRANJA - E. DIA

CAN PUTXET

938670850 - 639215692

SANT CELONI

EL VALLÈS ORIENT.

CAN QUÉ

972597056

ESPONELLÀ

EL PLA DE L’ESTANY

100

IT. DE NATURA - PASSEIG HISTÒRIC - TALL.

CAN RIBAS

938656330

BIGUES I RIELLS

EL VALLÈS ORIENTAL

160

HÍPICA - GRANJA - NAT. - HORTA - TALLERS

CAN RIGOL

936390665 - 936390490

BEGUES

EL BAIX LLOBREGAT

96 10

ESCOLA DE NATURA - GRANJA ESCOLA

20

GRANJA - CARBONERA - CASTANYADA - TALL.

CAN SALETA

938475006 - 676099576

LA COSTA DEL MONTSENY

EL VALLÈS ORIENT.

CAN SANS DE FELLINES

972497060 - 670671167

VILADESENS

EL GIRONÈS

CAN TALLADA

972568283 - 619181500

GARRIGÀS

ALT EMPORDÀ

CAN VILALTA

934121437

MOIÀ

EL BAGES

CASAL DE L’ALBERA

972556062 - 972555605

LA JONQUERA

ALT EMPORDÀ

64

CASA PORTAVELLA

972198006 - 608637935

LES LLOSES

EL RIPOLLÈS

50

CLAVEROL

696480539

CLAVEROL

PALLARS JUSSÀ

32

COLÒNIES CADÍ

973293002 - 636195113

BELLVER DE CERDANYA

LA CERDANYA

50

109
74
100

52

7

AULA DE NAT.- MEDI AMB. - ACTV. AGR.
AULA DE NATURA
ESCOLA BRUIXOTS - ESCOLA DEL CEL
AULA DE NATURA

10 TALLERS NAT. - BESTIAR - FORMATGE - PA
ESQUÍ - ESPORTS AVENTURA - EXCURSIONS CULTURALS
5 AULA DE NATURA - ESQUÍ

CURTIUS

938530013 - 687036273

LLUÇÀ

OSONA

ELS ESTANYS

972193154 - 666917662

CAPMANY

ALT EMPORDÀ

ELS FALCONS

973298217 - 658814266

LA VANSA-FÒRNOLS CORNELLANA

ALT URGELL

52

EXCURS. - RUTES MUNTANYA - ESQUÍ

EL GINEBRÓ

972768101

VILOPRIU

EL BAIX EMPORDÀ

72

2 GRANJA ESCOLA-NUCLI ZOOLÒGIC-TALLERS

EL MIRADOR

608191255 - 973484038

LA COMA I LA PEDRA

EL SOLSONÈS

EL MOLÍ DE LA RIERA

938584500 - 619794543

ST. PERE DE TORELLÓ

OSONA

Lleure
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ESTADES DRET A CUINA

105 45 CRÈDITS DE S. - TURISME RURAL

214 16 ESQUÍ - CREDITS S.- AVENTURA - ENERGIES
56

MOLÍ FARINER - OFICIS ARTES. - NATURA
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RN

ALS

CASA

TELÈFONS

MUNICIPI

COMARCA

PLACES P.*

EL PEDRAFORCA

937441029 - 678563649

SALDES

EL BERGUEDÀ

EL PINAR

902636749

CANYELLES

EL GARRAF

ELS OMS

938239103 - 639679677

SANT JAUME DE FRONTANYÀ

EL BERGUEDÀ

EL XALIÓ

972570105 - 629766086

ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR

EL PLA DE L’ESTANY

162 47
140 30

73
180

ACTIVITATS

7 SÓC MINER - EQUITACIÓ - CRÈDITS S.
5

70

ASTRONOMIA - AVENT. - TALLERS MAN.
ROMÀNIC-EXCURS. - ACTIV. NATURA - IOGA
ARQUEOLOGIA - VOLCÀ - NATURA - PREHIST.

EL XALOC

938309292

CALDERS

EL BAGES

ESCOLA DEL MAR

972660061 - 629206387

PLATJA D’ARO

EL BAIX EMPORDÀ

68 16

ESCOLA DEL MAR - ESCOLA CREATIVA

TALLERS - COLÒNIES

EUROSTAGE

937912451

ARENYS DE MAR

EL MARESME

70

MULTIAV/ACTIV. NÀUTIQ./ESC.MAR/CRÈDITS

FINCA LA CAPELLA

977870057 - 977234508

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

LA CONCA DE BARB.

210

6

CONVIVÈNCIES - NATURA.MEDI AMBIENT

6

AULA MAR - TARRAGONA ROM. - AULA DE NAT.

FINCA TAMARIT

977651227 - 977656073

TARRAGONA

EL TARRAGONÈS

200

FLOR DE MAIG

934020751

CERDANYOLA DEL V.

EL VALLÈS OCCID.

104 50 NATURA - JOCS COOP. - ESTADES ESPORTIV.

L’ALDRIC

972205202 - 972833030

ROMANYÀ DE LA SELVA

EL BAIX EMPORDÀ

80

ESCOLA NATURA - EXPER. NATURALS I SOC.

L’ALIBERCH

938832229 - 616174267

MUNTANYOLA

OSONA

76

PESCA-CRÈDIT SÍNTESI-ESTADES ESPORT-TALLERS

L’ESTOL

938991694 - 647472442

ST MARTÍ SARROCA

ALT PENEDÈS

40

LA CADAMONT

972195136 - 616751757

ST. JOAN LES FONTS

LA GARROTXA

76

TALLERS - EXCURS. - SORTIDES DIA

LA CÀNOVA

972680339 - 972195158

BATET

LA GARROTXA

77 31 VULCANISME- VEGETACIÓ - IT. NATURA

LA CARRAL

973480890 - 938691292

EL MIRACLE

EL SOLSONÈS

4 VULCANISME - CRÈDITS S.

247

HORT-NATURA-ESPLAI-ARTESANIA-GRANJA

LA CENSADA

938080325 - 937446059

STA. MARGARIDA DE MONTBUI

L’ANOIA

86

COLÒNIES - TALLERS - EXCURSIONS

LA CLOSA

938257016 - 938257057

CASTELLAR DE N’HUG

EL BERGUEDÀ

97

ACTIV. MUNTANYA-ESCOLA NATURA-ESQUÍ

LA FARGA DEL MONTSENY 938475155

FOGARS DE MONTCLÚS

EL VALLÈS ORIENTAL

LA FIGUERA

902222191 - 938272865

CASTELLNOU DE BAGES

EL BAGES

106
240

80

GRANJA - NATURA - HORT
1

CRÈDITS DE S. - ENTORN - TÈCNICA I COM.

LA GRANJA

938479528 - 938481125

STA. M. PALAUTORDERA

EL VALLÈS ORIENTAL

LA MANREANA

973150650

JUNEDA

LES GARRIGUES

GRANJA - BOSC MÀGIC - AVENT. - ARQUEOL

LA MARINADA

977794680

CAMBRILS

EL BAIX CAMP

110

LA PERDIU (nou soci)

606383430

CABANES

ALT EMPORDÀ

60

LES ÀMFORES-MAS CAN PIC

938801226

TARADELL

OSONA

70

LES COROMINES

972730352 - 626302651

CAMPDEVÀNOL

EL RIPOLLÈS

45

LES PRESES

972692023 - 972692112

LES PRESES

LA GARROTXA

47

6 VULCANISME - ACTIV. NAT.- CRÈDITS S.

LES TALLADES

902222191 - 938847012

VILANOVA DE SAU

OSONA

160

ENTORN - AVENT.DE MOURE’S - BANDOLERS

MAS COLLTORT

972444318

ST. ISCLE DE COLLTORT

LA GARROTXA

56

VULCANISME - APICULTURA - CARBONERA

MAS COROMINA

972290067 - 649090331

VALL DE BIANYA

LA GARROTXA

86

3 VULCANISME - RIERA- BOSC- ORIENTACIÓ

MAS GIRCÓS

667521655

ST. FERRIOL

LA GARROTXA

120

VULCANISME - MULTIAVENT. - MEDI AMB.

MAS GORGOLL

972602163

PALAMÓS

EL BAIX EMPORDÀ

134 50 ESCOLA DEL MAR

130 2
8

COLÒNIES ESTIU - GRANJA ESCOLA - TURISME FAMILIAR
ESCOLA DEL MAR - EDUCACIÓ AMBIENTAL

1 GRANJA - HORT - NATURA - TALLERS - TRANSF. ALIM.
6 ENERGIES RENOV.- HORT - RECICLATGE
IT. DE NAT. - RIERA - AVENTURA - TALLERS

MAS MUXACH

902222191 - 972190248

BRUNYOLA

LA SELVA

MAS PUJOLAR

937430149

VILADRAU

OSONA

54

7 RECICLATGE - IT. NAT. - RUTA DE LES FONTS

MAS SURO

972428278

CARTELLÀ

EL GIRONÈS

78

8 APICULT. - TALLERS TRANSFOR - MEDI AMB.

MOGENT

938412600

LLINARS

EL VALLÈS ORIENTAL

MOLÍ NOU DE CALABUIG

972560218

BÀSCARA

ALT EMPORDÀ

RAMIÓ (nou soci)

972874395

FOGARS DE LA SELVA

LA SELVA

58

RIDOLAINA

973293003 - 619018604

BELLVER DE CERDANYA

LA CERDANYA

80

5 ACTIV. LUDICOESPORTIVES I NAT.- DANSES

RIERA DE CIURET

938475129 - 938475355

FOGARS DE MONTCLÚS

EL VALLÈS ORIENTAL

73

4

112

VALLCLARA

977869297

VALLCLARA

LA CONCA DE BARB.

VERD NATURA DE PRADES

977868389

PRADES

EL BAIX CAMP

Lleure
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80

ASTRONOMIA - ESCOLA DEL CEL

56

CIRC- AVENT. - ASTROL. - MITES - TALL.

83

GRANJA ESCOLA
GRANJA - HORT - NATURA - ALIM. TRADIC. TALLERS

70 35

RECICLATGE-NAT. - GIMCANES - RIERA
CONVIVÈNCIES - NATURA - VIDA RURAL
TALLERS - IT. NATURA - ESPORTS D’AV.
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www.accac.cat
Associació de Cases de Colònies
i Albergs de Catalunya

w

Al web de l’ACCAC trobareu:
aTota la informació de les instal·lacions
associades

aTours virtuals i galeria de fotos

aMés informació sobre tot el que pots fer a
l’entorn de les nostres cases

aPoder fer la recerca de la instal·lació

que necessites amb cerques avançades

aSol·licitar informació i disponibilitat de dates,

w

tant d’una casa en concret com de totes en
general a través de la Central de Reserves

aL’opció de registrar-te i conèixer en tot

moment l’evolució de la teva sol·licitud

aI també: notícies, agenda, borsa de treball

w

i molts més serveis de l’ACCAC que creiem
que són del vostre interès
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