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Aquesta publicació és
membre de l’APPEC

(Associació de Publicacions
Periòdiques en Català)

EDITORIAL
AMB COMPROMÍS I IL·LUSIÓ
No ens podem estar de començar un nou curs dient
que l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de
Catalunya (ACCAC) és una entitat amb “co”: compromís, confiança, col·laboració, coordinació, coparticipació, comunicació...
Per l’ACCAC, totes aquestes paraules són valors essencials de les cases de colònies. Són els fonaments
d’aquests indrets. Sense aquestes bases, les convivències (una altra “co”!) no podrien existir.
Des del compromís, la confiança, la col·laboració,
la coordinació, la coparticipació... us animem a arrencar una temporada plena d’oportunitats. I és que un
nou curs és un camí d’experiències potencial per
créixer, per construir, per riure, per
aprendre. Nosaltres posem un instrument per viure aquest itinerari
personal i col·lectiu: les cases de
colònies i albergs.
A les colònies, la persona aprèn
mirant, escoltant, palpant els continguts, en primera persona i no a
través de les experiències d’altres,
d’un llibre de text o d’Internet. Els
infants comprenen millor els conceptes quan els
aprenen per experiència personal i per això les colònies són una bona manera d’ampliar els coneixements adquirits a l’aula. Les emocions i els sentiments són uns dels motors més poderosos que hi
ha per incidir en la construcció dels nostre pensament. I les colònies ens permeten donar als nens i
nenes aquesta oportunitat d’aprendre amb l’experiència i l’emoció.
L’àmbit rural de les cases de colònies, el contacte
amb el medi ambient, el paisatge, la fauna i fins les
mateixes tradicions culturals afavoreixen aquest context per a l’aprenentatge dels continguts de diverses

assignatures a partir de l’experiència. L’escola, les
entitats de lleure i l’entorn natural de les colònies són
escenaris que es complementen en l’acció educativa. En el cas dels centres d’educació formal, els continguts que s’han explicat a classe es tracten a les
colònies de forma vivencial, és a dir, d’una manera
que la implicació dels infants durant l’aprenentatge
pugui ser més propera a allò estudiat.
Vist amb ulls d’infant, les colònies suposen un parèntesi a l’activitat escolar o a l’activitat d’esplai/cau
quotidiana, una mena de treva sense llibres, ni pares, ni deures. Ho viuen com unes vacances i això fa
que les activitats de les colònies siguin especialment
rendibles des del punt de vista formatiu.
La proximitat de les colònies sol
neguitejar els pares i les mares dels
més petits. Per algun d’ells serà la
primera vegada que els infants s’allunyin de casa. Però cal pensar
que, gràcies a aquesta separació,
s’estimulen les competències socials de l’infant i es reforça la seva autonomia personal.
A través del Lleure, la revista de l’ACCAC que tens
a les mans, et volem proposar algunes eines per fer
possible que aquest curs sigui especial i màgic, un
camí per créixer personalment i en col·lectivitat.
Aquest Lleure ha canviat el seu disseny per facilitarte’n la consulta i fer-te-la més amable. Esperem que
t’agradi, ja que està feta de l’única manera que sabem: des del compromís, la confiança, la col·laboració, la coordinació, la coparticipació, la comunicació...
Bon curs!
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Explica’ns

Una experiència amb
les colònies escolars

AQUESTA SECCIÓ QUE OBRIM EN AQUEST LLEURE PRETÉN RECOLLIR LES EXPERIÈNCIES COL·LECTIVES I OPINIONS
PERSONALS AL VOLTANT D’ESPAIS TANT ESPECIALS COM LES CASES DE COLÒNIES I ELS ALBERGS.
El túnel del terror
Lluny del Tibidabo, el túnel del terror és una activitat que fa tremolar, i més si qui l’organitza és la classe de sisè de primària de l’Escola
Guinardó, gestionada per una cooperativa de mestres d’aquest barri barceloní. L’Albert Cecilia n’és
mestre i ens explica que el túnel del
terror fa possible que els estudiants
creïn la seva pròpia activitat.
“És una gran ocasió perquè es muntin el seu propi univers, a partir de
la discussió i el consens de les millors opcions i idees. En definitiva,
aprenen a ser autosuficients per
organitzar-se el lleure”, declara
l’Albert. “És la participació activa.
A més a més, els alumnes descobreixen i aprofiten aquests espais
com antics búnquers per idear autèntics passatges terrorífics per
a les classes dels companys de
cursos inferiors”, afegeix.
L’Albert va ser també monitor de
l’esplai Xiroc, ara des de la visió
de mestre i a partir de la seva ex-

periència, destaca l’excel·lent competència dels educadors de les cases de colònies, que a més a més
dels coneixements tècnics per realitzar, per exemple, una sortida a
la muntanya, saben com connectar amb els infants i fer-los créixer
com a persones.

L’abans i el després
Més enllà de l’estada en una casa
de colònies, és important l’abans
i el després. Tant o més que el durant. Aquest previ i post-colònies
és el que viuen mares i pares d’arreu del país. I el CEIP Sants Abdó
i Senen, d’El Pla del Penedès, petit municipi de l’Alt Penedès, no és
pas cap excepció.
L’Òscar (11 anys) i l’Ismael (7) Muñoz
són dos germans que estudien en
aquest centre i que a principis de
curs gaudeixen de les colònies amb
l’escola. Els seus pares, la Maria
Jesús i el Lluís, celebren la tasca
educativa i sociabilitzadora de les
convivències escolars.

L’Òscar és una persona un xic introvertida segons els seus pares, i potser això d’anar de colònies se li fa
una mica complicat perquè implica
marxar de casa i dormir fora durant
unes quantes nits. Però totes les
mandres i pors desapareixen quan
l’Òscar visualitza una munió de motxilles, els companys de classe a punt
per començar l’aventura. “Ens agrada que vagi de colònies perquè està fora de l’ambient familiar, està en
un lloc desconegut i s’ha de buscar
la vida. És bàsic que tingui autonomia”, afirma el seu pare.
En Lluís afegeix la idoneïtat de fer
unes colònies a principis de curs,
de tal manera que les relacions entre alumnes i amb el mestre o mestra s’estreny i es fa més forta: “Així
fan pinya”, diu el pare.
Pel que fa a la tornada de colònies,
tot són històries i experiències gratificants. La casa familiar s’omple
d’aventures que han viscut en
un altre indret, sens dubte, carregat de màgia.

L’Albert

En Lluís
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en petit format
Experiències
de tardor per a
totes les edats

Ja són a punt els diferents programes de tardor de les cases de
colònies i albergs de l’ACCAC. Activitats que no et deixaran indiferent i que complementaran una estada ideal per fomentar la
convivència entre companys i mestres al inici de curs:

“La Verema: la vinya, el vi i el raïm”. Coneix el cicle vegetatiu de la vinya, el raïm del cep a la taula, el pas del raïm a most
i del most a vi, el celler o la bodega. Viu la verema a la manera més tradicional i cull raïm, transporta’l en senalles, trepitja’l,
prova el most, visita un celler... És una bona proposta com a
primera sortida del curs, per estades de dos a cinc dies i crèdits de síntesi. És obert a totes les edats, des d’infantil fins a
cicle superior i ESO.
“L’oli, l’olivera i l’oliva”. El taller d’oli inclou una visita al trull o
molí d’oli en funcionament i una part pràctica de com fer olives
bones per menjar, ben macerades. Es pot fer en una sortida d’un
dia o estades de dos a cinc dies i és obert a totes les edats. La
temporada adient per a fer aquesta activitat és des de principis
de novembre fins a mitjan desembre.
“La Castanyada”. A més a més de fer panellets, els infants
tenen l’oportunitat de recollir castanyes dels mateixos castanyers, fer la torrada de castanyes o conèixer a la Marieta
Castanyera.
“El paisatge a la tardor”. La tardor obre infinitat de rutes de
natura, sacs d’olor, treballs amb herbes remeieres, etc.
“Els bolets als nostres boscos”. Són diferents recorreguts per
copsar els diferents bolets que podem trobar als boscos, saber
recol·lectar-los i diferenciar-ne els comestibles. També s’aprèn a
descobrir les seves possibilitats gastronòmiques i a confitar-los
per tenir bolets fora de temporada.

Can Mas
L'APPEC
fa 25 anys
us obra
de Publicacions
de nou les L'Associació
Periòdiques en Català d'Abast
(APPEC), primer grup
seves portes Nacional
de comunicació en català en suLa casa de colònies de Can Mas
de Torrelles de Llobregat, torna
a posar a la vostra disposició les
seves instal·lacions. Després
d’un període de temps en que la

instal·lació ha estat col·laborant
amb la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència, els
seus propietaris han reprès amb
il·lusions renovades la seva oferta d’activitats a les escoles, així
com els seus serveis habituals
per entitats i estades familiars.

Els espais de benvinguda educativa
acolliran nouvinguts de 8 a 18 anys

port escrit, fa 25 anys. La revista Lleure, associada a l’APPEC,
felicita la institució per aquest
gran aniversari. Ja són més de
140 publicacions en català.
Tot va començar l’any 1983, quan
14 capçaleres van decidir fundar
aquesta entitat. Avui, la mitjana
de difusió conjunta és de 700.000
exemplars mensual, i l’audiència estimada, de més de 2,5 milions de lectors. Entre aquestes
140 capçaleres hi ha publicacions d’informació general,esports, cultura, història, música,
decoració, salut, pensament polític, religió, premsa infantil i juvenil, motor, muntanya, etc.
Exemplifiquen que Catalunya és
“un país de revistes, expressió
de la pluralitat i vitalitat de la
societat civil, així com de la fortalesa de la llengua i forma d’entendre el món catalanes”.

Batejats com a Espai de Benvinguda Educativa (EBE), les aules d’acollida temporal per a escolars immigrants nouvinguts atendran menors de
8 a 18 anys com a pas previ a la seva escolarització o a la realització de programes específics d’accés al món laboral per als majors de 16
anys. Vic i Reus seran els primers municipis en obrir aquest tipus d’aules temporals, que tenen per objectiu facilitar la integració en el sistema educatiu dels alumnes pre-adolescents i adolescents que arriben a Catalunya quan el curs ja està iniciat.
Les aules temporals d'acollida oferiran activitats i tallers de coneixement de l'entorn i la realitat educativa, social i cultural del municipi d'acollida durant quatre hores al matí, al temps que s’incentivarà els nens perquè participin en iniciatives socials, esportives i culturals. Els espais
estaran també oberts a les seves famílies, a les quals se les informarà dels centres, els horaris, els hàbits, les normes de convivència i els drets
i deures com a ciutadans que viuen a Catalunya. Igualment seran informades del calendari escolar, la matriculació, les beques i ajuts i les activitats extraescolars, segons informa Lamalla.net.
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en petit format
La Granja
escola la Manreana,
premi al projecte
emprenedor

La Granja Escola la Manreana de Juneda (Garrigues)
ha estat premiada com a projecte emprenedor turístic, un any després de la seva obertura. Els Premis
del IV Concurs de Projectes Emprenedors, de la Fundació
Gaspar Espuña – CETT, van atorgar el segon Accèssit a La Manreana.
La iniciativa de Jaume Graus Peiró recupera l’autenticitat de la vida
del camp en una comarca amb un escàs desenvolupament turístic,
com és les Garrigues. Durant un any, la Granja escola ha acollit unes
3.000 persones entre escoles bressol, escoles, instituts, entitats esportives, escoles de música, esplais i caus, grups de colònies. El
projecte estimula un creixement sostenible del turisme.

L’ACCAC estrena
presència al YouTube

Vols veure com són les cases de
colònies i albergs sòcies de l’associació? No cal que facis tota la
ruta pel territori. Fes una cerca al
YouTube o entra directament a
http://es.youtube.com/user/webaccac: l’ACCAC ja és present
en aquest portal d’imatges en
moviment.
Pel que fa la web oficial, www.accac.cat, cada cop és més visitada, durant l’últim any (de juliol
de 2007 a juny de 2008) s’han
registrat més de 94.000 visites,
amb una mitjana de 250 diàries.
Durant el mes d’abril i maig es
va registrar el pic més alt, amb
més de 12.000 visites mensuals.
La xifra de 830.000 pàgines visitades també denota un bon
temps de navegació pel portal
de l’ACCAC. Gairebé la meitat
de visitants del web cliquen directament l’adreça de l’ACCAC
a la barra de navegació. Quasi
l’altra meitat prové d’una recer-

ca als cercadors virtuals, bàsicament Google, ja que l’ACCAC
té molt bon posicionament a
Internet. Recorda que al portal
de l’ACCAC trobaràs la central
d’informació i reserves on podràs fer la teva sol·licitud. També
tens tot el que busques de les
cases i albergs associades: tours
virtuals i galeria de fotos, informació de l’entorn, cercador d’equipaments, consulta de disponibilitat, notícies, agenda, borsa de treball, etc. Són 20 anys
d’experiència i més de 7.500 places en 27 comarques.

Escoles compromeses
i coordinades

La coordinació de xarxes i projectes per treballar la cooperació internacional i la solidaritat a l’escola de manera contínua i estable. Aquest és
l’objectiu de les III Jornades de les escoles compromeses amb el món,
organitzades per la Xarxa d’escoles compromeses amb el món, els dies
24 i 25 d’octubre de 2008 a la seu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
La Xarxa d’escoles compromeses amb el món aposta per una línia
inclusiva, de caràcter innovador i flexible, en temes d’educació per
la pau, ciutadania global, desenvolupament, cooperació, solidaritat, drets humans... La convocatòria del 2008 està centrada, doncs,
en “Treballar la cooperació internacional i la solidaritat a l’escola”
des de diferents perspectives, estratègies i metodologies.
Cal destacar els següents blocs de continguts a les jornades:
· Sentit i trajectòria de la Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món.
· Xarxes educatives a nivell estatal i internacional que treballen la
solidaritat i la cooperació.
· Construcció conjunta del coneixement en educació per al desenvolupament a partir d’experiències de centre.
· El paper i les possibilitats dels mitjans de comunicació en la transmissió de la informació i la consciència crítica, en relació amb les
desigualtats estructurals Nord-Sud.
· Educació no formal com espai per a treballar la cooperació i solidaritat més enllà de l’escola.
La primera trobada (2004) va apropar a la comunicació i l’intercanvi d’experiències i necessitats percebudes entre escoles, institucions i ONG, en temes de cooperació internacional i solidaritat. Al
2006 es van presentar accions educatives a partir de temàtiques
concretes, i un apropament a la concreció d’aquestes experiències
en xarxa. Les Jornades són gratuïtes i es tenen titulació oficial del
Departament d’Educació com curs de formació de 15 hores.

El CNJC, al Facebook

I tu, ja ets del grup Amics i amigues del CNJC del Facebook? El
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) té el seu espai propi en aquesta xarxa virtual que aglutina milions de pàgines
personals i grups d’usuaris d’arreu del món.
El grup Amics i amigues del CNJC actua com a punt de trobada i intercanvi entre persones que formen part de la xarxa associativa juvenil
catalana. El Facebook et permet crear espais personals on penjar els
teus àlbums de fotos, xatejar, postejar d’altres espais (pots escriure al
“mur” dels altres) o fins i tot enviar regals virtuals a d’altres usuaris
agregats. També fa possible que els usuaris s’organitzin i formin xarxes d’interessos compartits, situació acadèmica o zona geogràfica.
El grup Amics i Amigues del CNJC està enllaçat a www.xarxajove.net
i a l’agenda del CNJC. El Fòrum Europeu de la Joventut (European
Youth Forum), del qual el CNJC és membre, també té el seu grup.
set2008 LLeURE
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BONES PRÀCTIQUES

Un marc de confiança
Impacte ambiental, manipulació
d’aliments, residus, seguretat en
instal·lacions, plans d’emergència, piscines... Els gestors d’instal·lacions juvenils han de treballar amb
un conjunt de requeriments que
els afecten
d’una

t
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s
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manera
o altra. Per això l’ACCAC ha desenvolupat un pla de suport, que ha
permès facilitar de forma personalitzada per a cada casa un informe que recull la legislació general,
els punts d’aplicació de les normatives i actuacions requerides.
Es tracta d’un material que informa i orienta als professionals en
aquests requeriments i en quins
mitjans i protocols cal emprar. El
programa es complementa amb
la revisió i millora de la carpeta de
serveis als associats, que passa
des de l’assessorament, a facilitar els serveis d’empreses especialitzades en totes aquestes matèries. L’objectiu és clar: millorar
les instal·lacions i la seva gestió
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per donar, cada cop més, confiança i seguretat.
Els informes personalitzats volen
ser una eina de suport per facilitar l'adequació, seguiment i manteniment en diferents matèries per
a totes les instal·lacions associades, especialment en higiene
alimentària, medi ambient,
protecció contra incendis, seguretat d’equips i instal·lacions i prevenció.
Empreses
certificades
han elaborat
aquests informes, a través
de visites i entrevistes prèvies amb tots els
responsables de
cada casa.
De la mateixa manera,
des de la perspectiva de tot
el col·lectiu aquests treballs tenen l’objectiu de poder desenvolupar estratègies de negociació,
finançament i suport des de l’associació per assolir aquest pla
d’assessorament i serveis.

PER A LA TEVA TRANQUIL·LITAT
L’origen d’aquesta iniciativa és a
la mateixa assemblea dels membres de l’ACCAC. Josep Maria
Garcia, president de l’entitat, explica que el benefici immediat i
l’objectiu pràctic del servei és el
d’informar i orientar els socis (els
responsables de les cases de colònies i albergs), amb un objectiu
de fons: “Contribuir a la tranquil·litat necessària per crear i oferir serveis de lleure i per a la relació de

confiança mútua de les instal·lacions i els usuaris”.
Altres accions destacades que han
permès vetllar per la qualitat i
seguretat en el desenvolupament
de la nostra activitat, ha estat la
creació en el 2003 d’una guia pròpia de pràctiques correctes d’higiene alimentària. Aquesta guia
de bones pràctiques ja forma part
d’un cens de la Comissió Europea
sobre aquest tipus de documents
elaborats pels diferents estats
membres.

Té l’objectiu
de poder
desenvolupar
estratègies de
negociació,
finançament i
suport des de
l’associació

TEMA DEL LLEURE

Plats per créixer i aprendre
MILERS D’INFANTS MENGEN CADA DIA AL MENJADOR DE L’ESCOLA, AIXÍ COM A LES SEVES ESTADES A CASA DE
COLÒNIES I ALBERGS. AQUESTS MOMENTS SÓN TAMBÉ UN ESPAI D’EDUCACIÓ, PER APRENDRE I ADQUIRIR HÀBITS
DE VIDA I COMPORTAMENTS SALUDABLES A TAULA. AL MATEIX TEMPS, EL MENÚ HA DE GARANTIR-LOS UNA
ALIMENTACIÓ SANA I EQUILIBRADA QUE AFAVOREIXI LA SEVA SALUT, EL SEU CREIXEMENT I EL SEU DESENVOLUPAMENT COM A PERSONES.
Com tot procés educatiu, l’alimentació de l’infant s’inicia a la llar i
continua a l’escola, cada dia milers d’infants mengen al menjador
escolar. Durant els darrers anys
s’observa com els infants tenen
assolits molt millor aquest hàbits
alimentaris fruit de l’entrada generalitzada dels menjadors a les
escoles.
Els albergs i les cases de colònies
també vetllen per aquesta educació alimentària i formem part activa en aquest procés d’aprenentatge.
Responsables de cases de colònies i albergs coincideixen a destacar que “hi ha un abans i un després de l’entrada dels menjadors
a l’escola”. Ara els infants mengen millor fruit d’un procés educatiu que reben durant tot l’any als
menjadors escolars. Ja no fan es-

carafalls davant gaires aliments.
Les convivències són un bon moment per continuar amb el procés
educatiu alimentari iniciat a casa
i a l’escola, com succeeix també
en molts d’altres aspectes.

DIETA MEDITERRÀNIA
Segons els especialistes, els canvis alimentaris (menjar ràpid, davant de la televisió, sols, fora
d’hores...) i les noves formes de
vida (sedentarisme) són els principals desencadenants de l’obesitat infantil. Els criteris alimentaris i la pressa quotidiana a l’hora
de cuinar són alguns factors que
contribueixen a tenir sobrepès. Cal
predicar amb l’exemple per part
dels adults: beure aigua en comptes de refrescos, fer esport, menjar amb mesura, fer que els extres
siguin extres i no el pa de cada dia...

Malgrat conèixer els gustos dels
infants i saber que un plat de
macarrons desapareixerà al moment i un tall de peix costarà molt
més, les cases de colònies i els
albergs han mantingut les directrius de la dieta mediterrània
proporcionant durant les estades
menús variats i equilibrats.
Darrere cada plat que se
serveix hi ha un equip
de professionals
que ha dissenyat
el menú adequat
per cada grup,
ha valorat i resolt en funció
de l’edat i els
dies que passarà a la casa i ha
combinat els aliments per aconseguir un correcte equi-

L’objectiu és
fomentar
una dieta
equilibrada,
d’arrel
mediterrània
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TEMA DEL LLEURE

Plats per créixer
na que va de colònies farà activitats de granja o natura, jocs de nit,
aprendrà danses i cançons, pararà el sac i dormirà a la llitera de dalt
o de baix i, amb tot, també esmorzarà, dinarà, berenarà i soparà...
Si a tot això li afegim els tallers de
manipulació d’aliments que es realitzen a moltes de les cases i que
els infants tenen la possibilitat
de conèixer al cuiner o cuinera,
trobem que els nens i nenes a més
coneixeran d’on surten, com es
fan alguns dels aliments que consumeixen i qui els ha cuinat, fet
que farà els plats després més
atractius a taula.

GARANTIES DE SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
Des de l’any 1994, el Departament
de Salut ha establert una sèrie de
bases orientatives que han de desenvolupar les empreses per tal d’impulsar la instauració d’autocontrols. L’APPCC és un sistema de
gestió de perills, efectiu i racio-

libri nutricional.
L’infant al menjador escolar fa un
sol àpat diari mentre que a les colònies fa els 4 àpats fet que possibilita el treball de la varietat i l’equilibri nutricional diari.

INFANTS AMB AUTONOMIA
A TAULA
L’autonomia personal a l’hora dels
àpats és un dels grans objectius
de les colònies. Les colònies permeten també seguir amb el treball
d’uns hàbits relacionats directament amb el fet de menjar.
A les colònies els nens ajuden a
parar i desparar la taula, a escombrar, a servir als companys... En
definitiva, participen activament
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en un fet bàsic com és l’acte social de menjar. Per regla general,
i en especial en aquest marc, els
mestres vetllen especialment pels
correctes hàbits alimentaris i procuren que els infants coneguin bé
els aliments. Al menjador, infants
i mestres comparteixen una situació relacional diferent a l’aula, per
la qual cosa el professor o professora incideix en altres aspectes
educatius i amplia el seu coneixement sobre l’infant. Cal ser conscients que el menjar en grup és un
acte social on es posen de manifest moltes conductes: la higiene personal, el respecte i l’atenció per la resta de la taula, com i
quan es parla, etc.. El nen o la ne-

El menjar en
grup és un
acte social
on es posen
de manifest
moltes
conductes

La clau resideix en la rigorositat, la imaginació, la manipulació estricte i els recursos
d’aliments especials perquè els infants amb
necessitats alimentàries diferents puguin compartir taula i menjar pràcticament el mateix
plat que els seus companys, però amb ingredients adaptats per a ells i amb tota la naturalitat del món.

nal, que en el camp de la seguretat
alimentària té com a objectiu garantir aliments innocus mitjançant
l’anàlisi i el control dels possibles
perills que poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.

Des de les instal·lacions juvenils
es vetlla pel control de tots aquests
possibles perills, tots els professionals han d’estar degudament
formats en manipulació d’aliments,
tots els productes han de comptar amb el número de registre sanitari, s’han de controlar temperatures d’entrades i sortides d’aliments, seguir estrictes protocols
de neteja i desinfecció... per tot això les instal·lacions de l’ACCAC
es doten d’una guia adaptada i dissenyada per ajudar a portar a terme aquests autocontrols i registres que garanteixen la tranquil·litat, tant a professionals com a usuaris, de tot allò que s’està servint,
de tot allò que s’està menjant.
Les persones responsables de la
cuina estan formades i preparades
adequadament: coneixen les diferències alimentàries a fons, són
conscients de la manipulació adequada i l’organització de les comandes i es reciclen constantment davant qualsevol novetat, dotant-se
de la documentació necessària.
Ara ja fa cinc anys que l’ACCAC
va desenvolupar una Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene on

es recopila tota la documentació i
informació
necessària per
a la implantació
del sistema APPCC
per a cases de colònies i albergs i
facilitar així la tasca a tots els
seus associats.
Aquesta guia va
ser validada per
la Generalitat de
Catalunya inclús abans
de constituir-ne l’Agència Catalana
de Seguretat Alimentària.

SOM IGUALS, MENGEM
DIFERENT
Segons el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, en el
90% dels casos els responsables
de les al·lèrgies alimentàries són

cials perquè els infants amb necessitats alimentàries diferents
puguin compartir taula i menjar
pràcticament el mateix plat que els
seus companys, però amb ingredients adaptats per a ells i amb tota la naturalitat del món.
Des de les instal·lacions de l’ACCAC
es contribueix, des d’aquest plantejament de normalitat, a des-

els productes següents: llet, ous,
fruits secs (nous, cacauets, avellanes, ametlles...), fruita, peix i marisc, també n’hi ha molts d’altres.
A banda del disseny del que es podria anomenar menús generals cal
tenir present el tema de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries que cada vegada és més present, junt amb les diferents ideologies o cultures alimentàries. Cal
assessorar-se i prendre les mesures pertinents en cada cas. La
clau resideix en la rigorositat, la
imaginació, la manipulació estricte i els recursos d’aliments espe-

mitificar cer ts
trastorns alimentaris, i com associació es posa en
contacte amb entitats relacionades
amb aquestes
qüestions per tal
d’estar constantment informats i rebre qualsevol guia
que pugui ajudar a les
cases de colònies a
fer els seus menús cada vegada més, amb
rigor i qualitat.

L’autonomia
personal a
l’hora dels
àpats és un
dels grans
objectius de
les colònies
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Entrevista al
president de l’ACCAC,

Josep M. Garcia
i Ginebra
“L’educació en valors i
en les emocions és
indispensable per fer
nens feliços”

E

PARLEM AMB...

L JOSEP M. GARCIA, PRESIDENT DE L’ACCAC, VA
COMENÇAR A TREPITJAR UNA CASA DE COLÒNIES
AMB 12 ANYS: UN PROFESSOR LI VA FER DESCOBRIR PER PRIMERA VEGADA L’EXPERIÈNCIA DE LA CONVIVÈNCIA. ENCARA RECORDA ARA AMB EMOCIÓ ELS
DORMITORIS, LES CORREDISSES, ELS JOCS DE NIT AL
COSTAT DEL CEMENTIRI: “ÉS EVIDENT QUE TOT EL QUE
VIUS EN UNES COLÒNIES ES TRANSFORMA EN UN RECORD ESPECIAL I MÀGIC. PER AIXÒ CREC QUE LA NOSTRA FUNCIÓ COM A ACCAC ÉS AJUDAR A CREAR AQUESTS
ESPAIS ON LA PROXIMITAT FACILITA L’EXPERIÈNCIA DE
COMPARTIR I CONVIURE, VALORS POTSER AVUI MÉS INDISPENSABLES QUE MAI.”
LI DEMANEM QUE TRIÏ UNA IMATGE D’UNES COLÒNIES: “UN
GRUP DE PERSONES DAVANT L’ERA DE LA CASA CANTANT
L’HORA DEL ADÉUS. SÓN UNS INSTANTS MÀGICS ON DE
SOBTE TOTHOM SEMBLA GAUDIR DE LA PAU, LA SERENOR
I LA CONFIANÇA QUE GENERA SENTIR-SE PARTÍCIP D’UN
GRUP AMB EL QUAL HI HA VINCLES D’AMISTAT IMPORTANTS”.
L’ENORGULLEIX QUE AIXÒ PASSI EN UNA CASA DE COLÒNIES: “AIXÒ EM DÓNA UNA CERTA SENSACIÓ DE CATALITZADOR DE TOT PLEGAT I, PER TANT, DE SATISFACCIÓ.”
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Fa 20 anys que Josep M. Garcia,
president de l’ACCAC, gestiona
una casa de colònies i des del primer minut va tenir clar que calia
fer pinya i consolidar l’associació.
Des de l’entitat, té l’oportunitat de
materialitzar idees i projectes només viables des de la col·lectivitat amb la voluntat de que esdevinguin recursos per tothom.

Quins objectius us heu marcat
per aquest curs 2008-2009?
L’ACCAC està treballant per tal de
donar el suport i assessorament
necessari per la millora de la gestió de les instal·lacions juvenils.
Aquest treball a les nostres cases
passa també per saber adequarse als nous requeriments normatius que van sorgint. Una altre de
les fites és aconseguir un reconeixement de la nostra activitat per
part dels pares i mares, com d’altres agents vinculats a l’entorn
educatiu i social. Sempre per oferir-nos a col·laborar en la millora
del model educatiu vigent.
Quins reptes teniu a nivell
educatiu?
Avui segurament quan fa més falta que mai aprofundir en valors com
la convivència i la integració, fruit

d’una societat cada vegada més
rica i complexa, és quan precisament que, per diversos factors, l’anar de colònies esdevé en ocasions
una activitat selectiva. Per tant l’objectiu integrador, si més no, es veu
llavors greument afectat fins el punt
de qüestionar-ne de vegades la idoneïtat per part de l’escola. També
la responsabilitat i dedicació afegida que demanen unes colònies
per part del professorat, complica
encara més l’aprofitament d’un recurs de provada eficiència que ha
esdevingut amb els anys indispensable pel divers teixit associatiu i
educatiu del nostre país.
De quina manera contribuïu a
educar els infants?
En el marc d’unes convivències
es potencien un munt de valors,
valors que avui són més necessaris que mai en una societat que
es construeix en la diversitat i que
només té futur a partir de la tolerància i el coneixement mutu. Anar
de colònies suposa aprendre amb
l’experiència directa i en el marc
de la singularitat que dóna un
espai de convivència on les emocions, els sentiments i les reaccions dels nens afloren i despunten més que en qualsevol altre lloc.

Hi ha cada vegada més professors que veuen en la realització de
les colònies a principi de curs una
eina important a l’hora d’aprofundir
en el coneixement dels alumnes i intervenir així en la dinàmica del grup.
Per tant la nostra contribució esdevé una eina valuosa que volem
seguir oferint i potenciant, per aconseguir que l’educació en valors i
en les emocions mantingui un espai significatiu en l’educació dels
infants i joves com a base de la
seva capacitat per esdevenir feliços mentre potencien la seva
intel·ligència.

Què entens per lleure?
El mot lleure és molt ampli i tal vegada, per això segurament, l’hem
volgut utilitzar massa sovint. Avui
els nens potser ja no saben que
és realment participar del Lleure.
De fet ells tenen fins i tot programat, massa sovint, aquest espai.
El records de les meves estones
de lleure a la infantesa estan farcits de cabanes, tardes de juguesca, pals, pedres, etc. Cal deixar
espai als infants, adolescents i joves per tal que s’organitzin també
el seu lleure.

El nostre
objectiu és
contribuir en
la millora de
l’oferta
pedagògica
del país

Les colònies estan de moda?
Les colònies són una tradició que
s’ha anat vestint d’elements d’un
component educatiu important,
ja que les cases de colònies tenen
en compte l’estructura curricular
del model educatiu vigent.
Ara bé, un dels problemes que de
fa temps tenim les cases de colònies és el d’aconseguir equips de
treball el suficientment estables com
per esdevenir altament eficients.
Això es deu bàsicament a l’exageset2008 LLeURE
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rada temporalitat de la feina que se’ls hi pot oferir i que ve determinada per la massificació de les colònies en els mesos d’abril i maig.
D’altra banda ser monitor o educador d’una casa de colònies és encara a hores d’ara una feina que poca gent està disposada a realitzar.
De fet i en primer lloc la jornada de
treball d’aquest col·lectiu té ja d’entrada una disposició que tots defugim (matí, tarda i nit) i que fa que el
perfil de les persones que s’hi puguin comprometre sigui mol especial. També cal tenir en compte
que aquest professionals han d’estar preparats tant per transmetre
coneixements a nens de 3 i 4 anys
com a d’altres de 15 i 16 anys i
que a més seran valorats per professionals del món educatiu formal que com a tals tenen una visió molt clara del que és educar.
La millora de tot aquest context
passa necessàriament per la professionalització, en la qual l’ACCAC
té també una gran responsabilitat
com participant de la taula negociadora del conveni del Lleure, i
també en la regularització d’un mercat que de vegades es defineix més
per la selecció de realitzar les colònies en una temporada massa
exclusiva, fet que va en detriment
d’una valoració més àmplia del que
una casa de colònies pot oferir.

De què et sents més orgullós com
a associació?
Comprovar que la gran majoria d’associats donen suport a aquest compromís de millora de la qualitat i seguretat en les instal·lacions, fet que
ha traspuat en les darreres Assembles
Generals. També el comptar amb
uns professionals compromesos
com ningú al capdavant de l’entitat, em donen l’empenta necessària malgrat els contratemps que
tota activitat comporta.
Una idea que m’agradaria transmetre a tots els gestors de cases
de colònies i albergs és que si algú té un problema és un problema
de tots. Per tant, ens correspon a
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Josep M. García
Mantenim el
compromís
de millora de
la qualitat i
la seguretat
de les
instal·lacions

tots el vetllar pel col·lectiu, estem
tots dins del mateix sac. Això és
una invitació als responsables
d’instal·lacions juvenils a formar
part de l’ACCAC per tal d’aconseguir que aquest sac estigui ben lligat, perquè el nostre sector mantingui una identitat forta i definida
que ens posicioni clarament com
a recurs complementari cada
dia més preparat i compromès davant de la comunitat educativa.
Tal vegada també cal no perdre de
vista els nostres valors i trets identitaris que ens han por tat on
som i que fan de les cases de colònies uns entorns tant especials.
És per això que hem de vetllar tots
plegats per seguir millorant i continuar adequant les nostres infraestructures per tal de que els nostres clients habituals (escoles, entitats juvenils, culturals, esportives, grups, etc...) segueixen trobant a les cases de colònies tot
allò que necessiten malgrat en ocasions les condicions de mercat
ens poden fer apuntar altres objectius.
Una idea que m’agradaria transmetre a tots els gestors de cases de colònies i albergs és que
si algú té un problema és un problema de tots. Per tant, ens correspon a tots el vetllar pel col·lec-

tiu, estem tots dins del mateix sac.
Conscients de que hi ha molta feina per endavant us convido a formar part de la nostra entitat que
en aquestes qüestions té també
com a objectius la defensa d’aquest nostre intrínsec mercat davant de greuges importants com
poden ser algunes de les estades
esportives que s’organitzen arreu
del territori i que amb el suport de
l’administració es fan en llocs
no massa aptes (instituts, escoles, etc..) en detriment de les nostres instal·lacions. Per això però
cal esdevenir un col·lectiu prou
fort i cohesionat.

Per què mestres, professors,
monitors i famílies escullen un
equipament de l’ACCAC per conviure-hi?
Les cases de l’ACCAC traspuen
aquesta voluntat de participació i
construcció d’un futur millor pel
nostre sector, cosa que es pot palpar en la constant millora de les
nostres instal·lacions. També tenim majorment un caràcter familiar, ja que moltes instal·lacions
estan gestionades directament
pels seus propietaris. Això dóna
un contrapunt que és capaç de
deixar aquell bon regust que et fa
sentir quasi com a casa.

ECOLOGIA PRÀCTICA

Avui canvio la bombeta
EN UN TERMINI DE TRES ANYS, ELS 350 MILIONS DE BOMBETES POC EFICIENTS QUE ACTUALMENT IL·LUMINEN LES
LLARS ESPANYOLES SERAN SUBSTITUÏDES PER UNES ALTRES DE BAIX CONSUM.
Així ho ha aprovat la Comissió de
Medi Ambient del Congrés dels
Diputats. La llei buscarà seguir
una iniciativa ja desenvolupada en
altres països, com Austràlia, que
permetria estalviar més d’un 3%
de l’electricitat que es consumeix
a Espanya.

Segons els càlculs, ajudarà a les
famílies espanyoles a estalviar un
20% en la factura elèctrica. I és
que aquestes bombetes gasten
fins a 10 vegades menys que les
incandescents.

L’invent del segle
Sens dubte la bombeta elèctrica
incandescent inventada per Edison
és una de les millores més destacades del segle passat. Tanmateix,
amb l'evolució tecnològica que
hem assolit, la persistència d'aquesta tecnologia altament ineficient és com si encara ens comuniquéssim amb tam-tam.
A www.hoycambiomibombilla.com
ens informen que el 95 % de l’electricitat que consumeix una
bombeta convencional es converteix en calor. El 5% restant és
la llum visible. Fa temps que existeixen bombetes que no són estufes i que ens proporcionen exclusivament llum. És el moment
del canvi: estalvia en la factura
de la llum i contamina menys.
Avui existeixen bombetes estalviadores amb llum càlida i preparades per a tot tipus d'usos.
No hi ha excusa per continuar
il·luminant-se malversant energia de forma tan alarmant.

Escassa implementació
Però les bombetes fluorescents
compactes o bombetes de baix
consum només són un 15 % del
mercat de la venda de bombetes. Aquest és el repte, apel·lant
a l'eficiència energètica en el camp
de la il·luminació i no només en
l'àmbit domèstic sinó també en
la indústria i en l'enllumenat públic. És molt més assenyat tendir cap a una il·luminació eficient
que instal·lar nous sistemes de
generació d'electricitat.

Aquestes
bombetes
gasten fins a
10 vegades
menys que
les incandescents
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SORTIM

Una hora als núvols
EL MONTSENY, EL BAGES, L’ANOIA, OSONA, L’EMPORDÀ, EL PREPIRINEU (CAMARASA), EL PIRINEU (LA SEU D’URGELL),
EL MONTSEC (ÀGER), LLEIDA CIUTAT, LA SEGARRA, EL SOLSONÈS, EL BERGUEDÀ, EL PLA D’URGELL... HI HA MÉS
DE 15 RUTES PER PASSEJAR-SE PELS NÚVOLS. LA REVISTA LLEURE HA FET LA CERDANYA EN GLOBUS. SI TENS
MÉS DE 6 ANYS, JA POTS PUJAR-HI DE PEUS!
INFLEM VELES!
8 h: Ens trobem a primera hora del
matí, a la sortida del sol, per participar en el muntatge i inflat del
globus. Som a Bellver de Cerdanya,
en un prat, i ja veiem arribar el vehicle amb el remolc que carrega
la cistella i la vela.
La cistella fa 1,5 m d’alt i 2,5 m
de llarg. És de jonc i va ser feta
en una fàbrica d’Igualada (Anoia)
especialitzada en la fabricació
de globus aerostàtics. Se subjecte a la vela gràcies a uns cables d’acer. N’hi ha entre 24 i
36. A més a més, portem un cremador alimentat per gas propà industrial. Tenim unes ampolles amb més de 100 kg per
poder fer un vol estàndard d’una hora i mitja. La crema escalfa l’aire de la vela (210.000 peus
cúbics d’aire, o, el que és el mateix, un volum de 7.000 metres
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cúbics). Estenem la vela, encenem el ventilador i el globus agafa forma. Quan agafa volum, el
globus s’aixeca.
Quan pesa un globus? Un globus
pesa uns 1.500 kg, entre la cistella, el cremador, el ventilador, la
vela, els 10 passatgers i el pilot.

EL PILOT
Ah, encara no te l’hem presentat! El pilot es diu Alber t López
Solé, té 25 anys i pilota per
Catalunya i Europa, amb diferents competicions i també en
vols de plaer com aquest nostre
de la revista Lleure.
Ens explica que per navegar porta un GPS, un altímetre, una brúixola i un variòmetre, un aparell
que mesura la velocitat d’ascens
i de descens.

SEMPRE AMUNT
8:30 h: La vela ja s’ha aixecat del
terra i podem pujar a la cistella.
L’Albert ens explica que per enlairar-nos cal escalfar l’aire de dintre la vela, per guanyar diferència
de temperatura amb l’exterior. Com
més calent sigui l’aire de la vela respecte l’aire de l’ambient, més ràpid pujarem. Per baixar, es refreda

El més
importat
és gaudir
del viatge

l’aire de la vela perquè agafi menys
graus que els presents a l’exterior.
L’Albert es posa seriós i ens dóna
les instruccions del vol. Primer,
cal gaudir-ne. Segon, i tant o més
important, és la posició d’aterratge. Cal que flexionem les cames, posem l’esquena arrenglerada amb les parets verticals de
la cistella, ben recte, i braços i càmeres recollides dins de la cistella. Ens agafem a les nanses que
hi ha al perímetre de la cistella i no
sortim fins que no ho indiqui el pilot. Si baixem abans d’hora podríem tornar a agafar altura!
Volarem durant una hora i mitja,
aproximadament: l’itinerari i la durada del vol depèn del vent.
SUPORT TERRESTRE
9 h: Un cotxe tot terreny fa el seguiment per terra del nostre vol i
ens recollirà al prat d’aterratge. Els
més petits van al 4x4, a punt per
recollir-nos. Ens hi comuniquen
per ràdio i ens trobarem on ens
porti el vent.

PAISATGE D’ESCÀNDOL
9 h: El dia és clar i veiem el
Pedraforca, Montserrat, la Vall de
la Seu d’Urgell, França i la Serra
del Cadí. L’itinerari de la Cerdanya
ens permet pujar molt amunt, fins
a 3.000 metres, més amunt que
la Molina i la Masella.

Li preguntem al nostre pilot, l’Albert,
per un altre tipus de globus: “Els
Zèppelin? Eren molt perillosos perquè s’enlairaven amb hidrogen i a
la mínima espurna explotaven!” Els
Zèppelin, nom en honor al Comte
von Zèppelin, que va experimentar
amb dissenys de dirigibles rígids
en la dècada de 1890, van debutar
com a armes en la Primera Guerra
Mundial i van quedar descartats
per fins bèl·lics i de transport de
passatgers després de nombroses
catàstrofes. Sort que el nostre globus és més que segur! Res de
Zèppelin. Ja són història.
TOTS A TERRA
10 h: Aterrem i tothom surt més
que content de l’experiència. Ja
hem volat en globus! Ens sentim
com Willy Fox! És el nostre primer
viatge en un globus d’aire calent.
Però... quin va ser el primer del

Aviat, però, els globus d’aire calent
van ser reemplaçats
per globus d’hidrogen
(els Zèppelin), i no van tornar fins
als anys 1960, quan se’n va millorar la seguretat en el disseny, utilitzant el nylon per al globus i propà
com a combustible pel cremador.
També hi ha globus d’heli (els de les
fires) però és un gas molt car.

BRINDIS AMB CAVA
10: 30 h: Mmmmmm, això de volar obre la gana: anem a esmorzar. A taula, trinxat de Cerdanya i
botifarra amb mongetes. Brindem
amb cava. Per què? “A París van
brindar amb xampany després del
primer vol de la història”, ens explica el pilot. Entrega de diplomes
i un CD amb les fotos de la jornada. Instantànies d’una hora als
núvols!

L’itinerari i
la durada del
vol depèn
del vent

món? “Els germans Montgolfier
(per això en francès es coneixen
els globus com a montgolfiers)
van inventar el globus aerostàtic
conegut”, ens relata l’Albert.
Els germans Montgolfier eren fills
d’un fabricant de paper. Mentre jugaven amb bosses de paper invertides sobre el foc, van descobrir que les bosses pujaven fins al
sostre. Això els va portar a experimentar amb bosses més grans
i materials més lleugers. El 1782
van fer proves a cobert amb seda
i lli. Un any més tard i després de
fer volar una ovella, un ànec i un
pollastre, dos pilots francesos van
fer el primer vol tripulat per humans, durant 25 minuts i a una altura d’uns 100 metres sobre París.
Van recórrer 9 kilòmetres.
set2008 LLeURE
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ANOIA

ALT URGELL

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ
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BAIX EMPORDÀ
ALT PENEDÈS

BAGES

BAGES

BAIX EMPORDÀ

BAGES

ALT PENEDÈS

BAIX CAMP

BAIX CAMP

BAIX CAMP
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BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BAIX LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT

BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

BERGUEDÀ
BAIX PENEDÉS
CERDANYA

www.accac.cat
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GARRAF

GARRAF

CONCA DE BARBERÀ

CONCA DE BARBERÀ

www.accac.cat

set2008 LLeURE

25

CERDANYA

CERDANYA
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GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

GARRIGUES

GARROTXA

GARRIGUES

OSONA

MARESME

MARESME

GIRONÈS

www.accac.cat
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GIRONÈS

GARROTXA

GARROTXA
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PLA DE L’ESTANY

PLA DE L’ESTANY

PALLARS JUSSÀ

OSONA

OSONA

OSONA

OSONA

OSONA

SOLSONÈS

SOLSONÈS

SOLSONÈS

SOLSONÈS

www.accac.cat
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RIPOLLÈS

RIPOLLÈS

RIPOLLÈS
RIBERA D’EBRE
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VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

TARRAGONÈS

set2008 LLeURE

31

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

