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Anuncis de les instal·lacions
associades

editorial
50 NÚMEROS
DE LA REVISTA
LLEURE
En tornar de vacances, una nova revista Lleure surt al carrer, coincidint amb el tret de
sortida d’un nou curs de les escoles i les entitats educatives. Un bon moment per repassar
l’actualitat que va marcar el curs anterior, de fer balanç de les qüestions més destacades
i de programar les properes colònies.
Enguany la revista que teniu a les mans és la número 50. Amb l’objectiu de promoure
el reconeixement de les colònies, el lleure i les activitats educatives a les instal·lacions
juvenils naixia l’any 1993 la publicació, ara fa més de 20 anys. Des de llavors, ha canviat
de format i de periodicitat però ha
mantingut la voluntat de ser un mitjà
de referència quan es parla del món
de les colònies.
Al llarg del temps, ha evolucionat
pel que fa a l’aspecte però també
als continguts per adaptar-se als
nous contextos. Avui la revista és
un anuari de l’educació amb una
anàlisi de l’actualitat més destacada
en aquest àmbit i compta amb una
cronologia del curs anterior amb els
fets més rellevants. Manté, però, un
article d’opinió i una entrevista, que
volen aportar elements de reflexió
a la comunitat educativa sobre la
importància del dret al lleure i de les
colònies com a activitat imprescindible per a la formació integral dels
infants i joves.
La publicació també vol ser un recurs a l’hora d’organitzar les colònies i per això compta
amb una guia visual i un directori de les cases de colònies i albergs juvenils distribuïts
pel territori català. D’aquesta manera, es vol facilitar la cerca d’allotjaments i presentar
l’ampli ventall de propostes de lleure educatiu que ofereixen les instal·lacions juvenils.
L’anuari, editat per l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, arriba a
totes les escoles i entitats catalanes, així com a d’altres organitzacions i institucions, i
està associat a l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català.
Ara fa tres anys, el Sant Jordi 2012, s’estrenava el diari digital e-colònies.cat amb una
bona acollida per part d'escoles, famílies, entitats i el sector de les cases de colònies
i albergs. Difon diàriament l’actualitat informativa a través del portal així com de les
xarxes socials i dels butlletins temàtics que s’envien periòdicament a subscriptors. Una
altra de les apostes del digital són els articles d’opinió per intercanviar punts de vista
sobre el món de les colònies.
Aquest nou mitjà digital es complementa amb la revista Lleure en la difusió d’aquesta
activitat i ha esdevingut un referent amb un servei fins llavors inexistent: aglutinar en un
sol portal l’actualitat més rellevant del lleure educatiu i d’altres temes relacionats amb
aquelles comunitats que són usuàries habituals de les instal·lacions juvenils. Amb l’edició
d’aquestes dues publicacions, l’Associació de la Cases de Colònies i Albergs de Catalunya
vol contribuir al reconeixement de les colònies escolars com a activitat imprescindible i
distintiva del sistema educatiu català.•

La revista Lleure vol
aportar elements
de reflexió sobre la
importància del dret
al lleure i de les
colònies com a activitat
imprescindible per a
la formació integral
dels infants i joves
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FABIAN MOHEDANO,

EXPLICA’NS

TREBALLÒLEG I
EMPRENEDOR SOCIAL.

LES CASES DE COLÒNIES:

PROMOTOR DE LA INICIATIVA
PER A LA REFORMA HORÀRIA

UNA OPORTUNITAT
QUOTIDIANA PER A LA
REFORMA HORÀRIA
Catalunya s’organitza en uns horaris que corresponen a l’època de la societat industrial, agreujats per transformacions sobre l’organització
social del temps patides pel creixement econòmic durant el franquisme. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i
la producció empresarial, en l’augment de riscos
psicosocials de les persones treballadores, en el
manteniment de la desigualtat de les dones, en
els problemes de salut derivats de la manca de
son en adults i infants, en la manca de temps
personal i en una disminució del benestar de la
societat en general.
A Europa, fa algunes dècades que va començar
la substitució del model horari tradicional per
un altre d’adaptat a les necessitats d’igualtat i
productivitat de la ciutadania, i diversos estudis de l’Eurostat (oficina estadística de la Unió
Europea) mostren que estan avançant en el bon
camí, tot i que hi ha diferències entre països
segons els models adoptats. Al nostre país, el
debat tot just s’inicia fa uns anys i ara sembla
que emergeix en un context de crisi en què cal
trobar fórmules d’optimització dels recursos
escassos. En aquest context és en el que s’ha
posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma
horària. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris sostenibles i beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era
industrial a uns que s’adaptin a les necessitats
de la nova societat del coneixement.
A més, Catalunya es troba en un context de
ràpides transformacions socials, econòmiques i
polítiques ocasionades pel canvi d’època en què
ens trobem. La creativitat i la innovació que ha
portat aquesta petita revolució fa que la reforma horària sigui més viable i més a l’abast de
la consciència de cadascun dels individus i de
les organitzacions que l’han de protagonitzar.

La por al canvi i les resistències es poden veure
reduïdes si es canalitza en el marc de l’anhel
majoritari de canvi.
El país requereix de noves estructures que
permetin principalment fer que la ciutadania
millori la qualitat de vida, per això es fa del tot
imprescindible tenir en compte el factor temps.
Els experts que s’agrupen a la Iniciativa per a
la Reforma horària creuen que ha de ser una
variable rellevant en la recerca d’equitat i de benestar davant el desafiament de la crisi econòmica
devastadora. Ens calen nous vectors que ens
permetin reconstruir l’economia productiva i la
política pública.
El Moment Zero s’apropa i a ningú se li escapa
que reformar els horaris per tal d’adaptar-los
a uns més humans és una gran oportunitat.
Aquest proper any esdevindrà clau per a la
definició de les bases que ens retornin a l’organització del temps de vida quotidiana que
havíem tingut sempre, amb excepció dels darrers cinquanta anys, sobretot a les ciutats i, en
menor mesura, en ambients rurals.
La coincidència entre experts i Govern de la
Generalitat de Catalunya és total en el fet que
cal desfer-se de la rèmora que representen
els horaris actuals que tenen el seu origen en
el "desarrollismo" franquista. A gairebé tota
Europa, l'horari laboral és de 9 a 5 h, parant
un màxim d'una hora per dinar a meitat de
la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a
Catalunya-, però, és habitual que els treballadors s’aturin dues hores per dinar i que les
seves jornades s'allarguin fins a les 7 o les 8 h
del vespre. Aquesta jornada poc compactada
provoca sopar a partir de les 9 h en els millors
dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i
gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum de cultura i per

descomptat, baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time s’acomoda a horaris que fan
reduir les hores de son. En definitiva, se solapa
el temps personal i el temps de descans. A més,
els horaris que tenim no tenen l’origen en el
clima, això és un mite que es desmunta viatjant
a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia i comprovant
que tots ells també sopen a les 7 h de la tarda.
I que tampoc és un horari de tota la vida ja que
a les antigues colònies espanyoles també en
tenen un de més racional.•
7 CONSELLS PRÀCTICS PER A LES
CASES DE COLÒNIES PER ARRIBAR AL
MOMENT ZERO:
1. Avançar el dinar a les 12.30-13.30 h i
el sopar a les 19.30-20.30 h.
2. Assegurar que a les 00.00 h es garanteix el respecte al silenci per al temps
de descans.
3. Modificar l’esmorzar, per tal que sigui
més fort del que s’acostuma a oferir
actualment, entre les 8.00 i les 9.30 h.
4. Promoure un respecte absolut a la
puntualitat i una cultura horària que
respecti l’organització de les persones
treballadores i d’entitats i persones
usuàries.
5. Sensibilitzar les persones implicades
sobre la importància d’una convivència
que tendeixi a ser eficient i respectuosa
amb el temps quotidià.
6. Sistematitzar la comunicació interna,
quant als canals existents, els destinataris i la seva formalitat.
7. Desenvolupar competències entre les
persones responsables a les cases de
colònies que permeti gestionar l’equip
per tal de millorar la seva productivitat.
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POBLACIONS AL
SERVEI DE L’EDUCACIÓ
Els moments difícils que estem vivint per la
crisi econòmica, social i de valors que ens afecta demanen que cada ciutat o poble, com a
espai de convivència i intercanvi, desvetlli les
seves potencialitats perquè seguim avançant
cap al futur. El pedagog Francesco Tonucci,
entrevistat en aquest número de la revista
Lleure, critica que “no deixem que els nens i
nenes surtin sols al carrer sols però el carrer és
perillós perquè no hi són ells”. Proposa ciutats
en què puguin exercir una ciutadania activa i
que el paràmetre per de definir les estructures
urbanes siguin els infants, que s’adeqüin a les
seves necessitats.
Avui, les dificultats empenyen les poblacions
a ser proactives, innovadores i solidàries i a
fer una crida a la implicació ciutadana. En
aquest context, les ciutats educadores són
més necessàries que mai: veure en cada carrer, edifici o esdeveniment una oportunitat
educadora. Una població que hi aposta és la
que inverteix en l’educació de cada persona i
conjuga els factors necessaris per tal que es
pugui construir una societat del coneixement
sense exclusions.

Per això cal projectar ciutats i pobles amb una
mirada àmplia i transversal, que exercitin la
funció educadora paral·lelament a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació
de serveis), amb la mirada posada en l’aprenentatge, promoció i desenvolupament de tots
els seus habitants. Prioritàriament els nens
i joves, però amb la voluntat d’incorporar-hi
persones de totes les edats amb una formació
al llarg de la seva vida.
A la Declaració del XIII Congrés Internacional
de Ciutats Educadores, que es va celebrar el
novembre del 2014 a Barcelona, es fa una
anàlisi de l’estat actual per després assumir
una sèrie de compromisos. Entre d’altres, es
posa de relleu que l’accés desigual al lleure
és una font de discriminació educativa i social
i es planteja la necessitat de democratitzar
l’accés a una oferta de qualitat. Un altre dels
reptes que es planteja, és el de vetllar per una
oferta educativa de qualitat, tant en l’àmbit
formal com no formal, basada en el principi
d’igualtat d’oportunitats. Aquests aspectes
es consideren claus per fomentar la inclusió,
amb resultats a mitjà i llarg termini.•

FRATO ©

Quan ens preguntem si una població és ideal per als infants hem de
tenir en compte múltiples aspectes com l'urbanisme, la mobilitat, els
costums, les noves tecnologies o els horaris laborals dels pares i les
mares. De tots els àmbits, però, un dels més importants és l’educació.
PER MILLORAR LA CIUTAT
ÉS NECESSARI REEDUCAR
LA MIRADA, VEURE EN
CADA CARRER,
EDIFICI O ESDEVENIMENT
UNA OPORTUNITAT
EDUCADORA

Barcelona, capital de
les ciutats educadores
L’any 2014 es va celebrar a Barcelona
el XIII Congrés Internacional de Ciutats
Educadores, sota el lema “Una ciutat
educadora és una ciutat que inclou”.
Durant uns dies, la ciutat va acollir més
de 750 participants de ciutats de tot el
món que que van presentar projectes i
compartir experiències sobre la inclusió,
la participació, el compromís ciutadà, la
innovació i la creativitat.
Barcelona va presentar la idea de ciutat
educadora el 1990, una proposta que
actualment comparteixen les més de
470 ciutats de 36 països que formen
part de l’Associació Internacional de
Ciutats Educadores (AICE), gairebé 25
anys després. L’entitat reuneix les poblacions compromeses amb la construcció conjunta d’un discurs que proclami
l’educació com a eix estructurador de
progrés personal i col·lectiu, de convivència i de solidaritat.
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La signatura d’un nou conveni
laboral i l’impuls acadèmic del
projecte Colònies i educació han
marcat el curs 2014-2015 en
l’àmbit del lleure educatiu. El
sector segueix avançant en el
reconeixement de les colònies
escolars i de la qualitat dels seus
serveis educatius.
El 10 de març va ser un dia destacat per al
sector del lleure educatiu i sociocultural:
Després de quatre anys d’un procés negociador, es va signar el Tercer Conveni Col·lectiu
del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de
Catalunya. Aquest nou acord, que és vigent des
de setembre del 2014 i fins a desembre del
2016, afecta entre 25.000 i 30.000 persones,
en funció de l’època de l’any.
El nou conveni garanteix la continuïtat i la
màxima qualitat dels serveis de lleure educatiu
i sociocultural. Per això, ha estat necessari que
la mesa de negociació, de la qual ha format part
l’ACCAC, fes una revisió d’aspectes com l’organització del treball o els increments salarials per
adaptar-lo a l’actual context social i econòmic.
I és que, des de la signatura del Primer Conveni
(2005-2007), cadascun dels acords firmats ha
implicat un pas important en l’estructuració i
dignificació del sector del lleure. Per això, tot
i que la realitat no és la mateixa que fa una
dècada, l’aprovació del Tercer Conveni significa un compromís fonamental per consolidar
unes condicions laborals justes i dignes per
als treballadors i treballadores del sector així
com l’excel·lència dels serveis.

EL SECTOR DEL
LLEURE EDUCATIU
NO S’ATURA
El projecte Colònies i educació arriba
a les universitats
I és que el sector del lleure educatiu no s’atura. Una altra mostra d’això és l’impuls que
s’ha donat aquest curs al projecte Colònies i
Educació tot arribant a acords amb les universitats d’educació del país. L’objectiu principal
és el d’incentivar i posicionar públicament les
colònies com a element pedagògic insubstuïble
i necessari.
Després de la campanya d’adhesions a la
Declaració per a la promoció de les colònies
escolars, les impulsores de la iniciativa Acellec,
La Confederació i ACCAC, han vist cabdal generar sinèrgies amb altres agents educatius per
garantir la continuïtat d'aquesta activitat educativa fonamental.
Algunes de les propostes de col·laboració amb
les universitats són el foment de la recerca i la
incorporació d'itineraris formatius específics
sobre aquesta activitat en diverses titulacions com Educació Social, Educació Infantil o
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
A banda d’aquestes accions, el projecte
Colònies i Educació preveu concertar amb

Es reivindica
l’alt valor afegit
que suposen les
colònies per al
sistema educatiu
català
l'Administració un reconeixement formal i la
divulgació del benefici de les colònies escolars, així com la promoció de mesures que en
facilitin la participació dels mestres.
D’aquesta manera, les tres associacions reivindiquen l’alt valor afegit que suposen les
colònies per al sistema educatiu català i que
cal garantir que infants i joves puguin accedir
al lleure en condicions d'equitat. Consideren
fonamental la coordinació entre els agents
de la comunitat educativa per aconseguir el
reconeixement del paper rellevant de les cases
de colònies a nivell educatiu, social i econòmic
per al país.•
www.accac.cat • Setembre 2015 •
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LES COLÒNIES,
UNA TRADICIÓ
MOLT ACTUAL
Actualment, el lleure és un pilar fonamental
de la societat i un dret reconegut de totes les
persones ja que aporta una sèrie de coneixements essencials per al creixement i desenvolupament personals i socials. Per això tots
hem de tenir garantits certs espais i vivències
satisfactòries de lleure i cal assegurar que els
infants i les persones més vulnerables també
en gaudeixen.
L’oferta actual en matèria de lleure i d’oci és
molt àmplia ja que són unes de les experiències més desitjades i representatives de la
nostra època gràcies, en part, al desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC) que ens permeten, per
exemple, desplaçar-nos amb facilitat.
Tendències en el lleure i l’educació
La Fundació Bofill i Kid’s Cluster han elaborat
un estudi que vol explicar com les tendències
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Somniem amb les vacances, les colònies,
les excursions per la naturalesa o les activitats culturals i esportives. El lleure incideix
en la qualitat de vida de les persones des
de sempre però la seva percepció ha anat
variant al llarg del temps.

del lleure familiar poden canviar l’escola. Es
constata que retorna la voluntat de viure experiències en família que estimulin la curiositat i
l’aprenentatge de l’infant, moltes vegades amb
activitats a l’aire lliure i esportives.
Així, es detecta que cada cop es trien més
les propostes de lleure a l’exterior per a tota
la família, en les quals se sentin identificats
els diferents membres. L’objectiu és estar en
contacte amb la família gràcies a activitats poc
massificades i més autèntiques, que s’allunyin
de la rutina habitual tant de pares i mares com
de fills i filles.
Una altra de les tendències detectades en
l’estudi és que el joc i la joguina es consoliden com a suport del desenvolupament de
les habilitats, la creativitat i l’aprenentatge,
ja que permeten experimentar, construir i
desenvolupar habilitats.

Retorna la
voluntat de viure
experiències en
família que estimulin la curiositat
i l’aprenentatge
de l’infant, moltes
vegades amb
activitats a l’aire
lliure i esportives

PER MITJÀ DE
L’EXPERIMENTACIÓ
ELS ALUMNES ASSIMILEN
MÉS FÀCILMENT ELS
CONCEPTES TEÒRICS I
S’IMPLIQUEN MÉS
EN L’APRENENTATGE
Pel que fa a l’educació, l’estudi afirma que per
mitjà de l’experimentació els alumnes assimilen més fàcilment els conceptes teòrics i s’impliquen més en l’aprenentatge. Evolucionem
cap a una educació que generarà més implicació vivencial en els alumnes i que incentivarà
la contínua motivació del professorat.
Es posa de relleu, d’altra banda, la tendència
cap a un aprenentatge basat en projectes perquè reforça les aptituds dels alumnes per fer
front a la vida real a través de la col·laboració, la
comunicació i la implicació. Els nens i nenes, a
més, prenen més responsabilitat i consciència
del seu aprenentatge.

Són moltes les escoles que incorporen el lleure
educatiu en el seu projecte pedagògic i organitzen colònies i sortides escolars. Durant uns
dies, s’allunyen de les rutines escolars i l’àmbit
quotidià per gaudir de l’entorn natural i dels
moments de convivència que proporcionen
les cases de colònies amb els companys de
classe i els mestres.
En aquestes estades, els nens i nenes tenen
l’oportunitat de gaudir d’activitats lúdiques
que s’incorporen en el procés d’aprenentatge
d’una forma única. A través de l’experiència i
del joc, descobreixen el món amb experiències
personals i directes.
També són cada vegada més habituals les

famílies que aprofiten l’oferta de lleure educatiu
de qualitat que ofereixen les cases de colònies
distribuïdes per tot el país. Les instal·lacions
juvenils els permeten gaudir d’estades a preus
econòmics i envoltats d'un entorn natural excel·
lent. L'oferta és àmplia i hi ha propostes per a
tots els gustos a cada època de l’any.
Les cases de colònies i albergs compten
amb una oferta integral de recursos de lleure adaptats per tal que tothom pugui gaudir
de l'important patrimoni cultural català, dels
impressionants paisatges de la nostra geografia, de la riquesa gastronòmica i de les diverses
activitats esportives. A més, estan situats en
espais naturals ideals per a la pràctica d’activitats de lleure, d’aventura i observació de
la natura de petits i grans, que casen amb les
noves tendències que planteja l’estudi de la
Fundació Bofill i Kid’s Cluster.•
©Rodolfo Belloli copyrighted

L’estudi apunta l’evolució cap a una educació
sense límits gràcies a les TIC, que comporten
un aprenentatge continu i personalitzat, lluny
dels models educatius tradicionals basats en
l’ús de llibres de text. També s’identifica el rol
creixent de les AMPA a l’hora d’oferir propostes
de lleure educatiu a les famílies.

instal·lacions juvenils a les noves necessitats
i demandes.

Les colònies, una oportunitat
única de lleure educatiu
Així doncs, l’estudi posa de relleu que les tendències actuals en l’àmbit educatiu i de lleure
van en la línia de les propostes que s’ofereixen
a les colònies, un recurs educatiu que manté la
seva vigència amb l’adaptació del sector de les

Per mitjà de
l’experimentació
els alumnes
assimilen més
fàcilment els
conceptes teòrics
i s’impliquen més
en l’aprenentatge
www.accac.cat • Setembre 2015 •
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L’ESCOLTISME CATALÀ
INICIA LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
NOVA I ÚNICA ASSOCIACIÓ
Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya han aprovat
iniciar la construcció d’una nova i única associació d’escoltisme i guiatge oberta i catalana.

A Catalunya, el moviment està format per un
total de 200 agrupaments arreu del territori
català, que es dediquen a l’educació en el lleure
dels infants i joves de Catalunya i treballen
per la transformació social. La seva presència
arriba a 30 comarques i 95 municipis.

10
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La proposta de full de ruta estableix un procés de treball que podria durar entre tres i sis
anys, en el qual es contempla que els caps i
responsables associatius debatin i defineixin

Les bases sobre les quals es vertebrarà
aquesta nova associació única es concreten en tres eixos bàsics: En primer lloc,
la nova entitat compartirà els elements
fonamentals del moviment escolta i guia
mundial. En segon lloc, enfocarà el treball de l’espiritualitat des d’una proposta
oberta, acceptant la diversitat d’opcions per
dur a terme aquest treball i respectant la
llibertat individual i de cada agrupament.
En tercer lloc, es comprometrà a treballar
activament des de l'acció local i nacional
per a la construcció d’una societat catalana més justa, més diversa, més inclusiva i
més cohesionada, que conegui i promogui la
seva pròpia identitat. Els blocs temàtics en
què es treballarà inclouen aspectes com el
marc ideològic, el formatiu, el metodològic,
l’organitzatiu i el de relacions institucionals
i d’àmbit internacional.•

El full de ruta
contempla que els
caps i responsables associatius
debatin i defineixin com hauria de
ser aquesta nova
associació única
MEG ©

Actualment, la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), que és l’entitat que
engloba l’escoltisme i el guiatge catalans, està
formada per tres associacions: Acció Escolta
de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya. Una de les novetats d’aquest curs, però, és la construcció d’una
nova i única associació d’escoltisme i guiatge
oberta i catalana. Així ho han aprovat les tres
associacions en les seves assemblees.

com hauria de ser aquesta nova associació
única. També s’establiran grups de treball en
què hi participaran persones expertes de dins
i de fora de les associacions. Passat aquest
temps, es formalitzarà la creació d’aquesta
nova associació, que agruparà 14.500 infants
i joves i 4.000 voluntaris i voluntàries en 200
agrupaments escoltes (també anomenats
caus) arreu del territori català.

MEG ©

MEG ©

L’escoltisme i el guiatge és un moviment
educatiu mundial amb un mètode pedagògic
propi que compta amb 40 milions de membres arreu del món. A través de l’educació no
formal, associativa, voluntària i liderada per
joves, treballa amb un objectiu clar: millorar
la societat a través de l’educació.

ANUARI DEL LLEURE

COLÒNIES
INCLUSIVES
El dret al lleure s’ha associat cada cop més amb
el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats,
d’acord amb el caràcter educatiu del temps
de lleure. Darrerament, el lleure educatiu ha
anat adquirint cada vegada més reconeixement social, també entre els diferents poders
públics. Hi ha més infants que participen en
activitats de lleure i més oferta que mai.
Tot i aquesta importància creixent, la crisi econòmica ha comportat en els darrers anys un
retrocés en la inversió pública en aquest àmbit
educatiu. Això ha suposat que sigui un dels
més afectats per les desigualtats socials en
l’accés, i amb mancances importants pel que fa
a la protecció jurídica i en el desplegament de
polítiques públiques que garanteixin l’exercici
efectiu per part dels infants.
Així ho constata el Síndic de Greuges en l’Informe sobre el dret dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars (2014).
Destaca les dificultats que tenen els infants
socialment desafavorits a l’hora d’accedir en
igualtat d’oportunitats a les activitats de lleure educatiu, tant en l’entorn escolar com fora
d’aquest. A més, pel que fa a l’oferta de lleure,
detecta que també són causes de desigualtat
les raons de gènere, d’edat i territorials.
Es constata que el capital econòmic i cultural
de la família d’origen són factors importants
de desigualtat en l’accés al lleure. Aquest fet
s’explicaria fonamentalment per raons relacionades amb diferències en la valoració de l’ús
del temps de lleure per part de les famílies en
funció del seu capital educatiu, i també per
raons de caràcter econòmic relacionades amb
els costos d’accés.
Un altre col·lectiu especialment vulnerable en
aquest àmbit són els infants amb discapacitats,
que a vegades necessiten personal de suport
i garantir l’accessibilitat del lloc de la sortida.
Sobre aquesta qüestió, l’associació d’organitzacions de persones amb discapacitat física Ecom

Anar de colònies, participar en un esplai o fer extraescolars són activitats de lleure educatiu que tenen una
importància cabdal en el desenvolupament personal i
social dels infants i joves. Així ho estableix la Convenció
dels Drets dels Infants, que reconeix el dret al lleure i
responsabilitza les administracions de garantir-lo.

ha elaborat la guia Excursions i colònies per a
tothom, que s’adreça a mestres i professionals
del lleure educatiu per ajudar-los a l’hora de
planificar les sortides perquè les persones amb
discapacitat física hi puguin participar.
I és que molts centres consideren les colònies com una activitat complementària perquè
s’han de realitzar fora del centre, en horari
extraescolar i comporten una despesa extraordinària per a les famílies. Així, alguns alumnes deixen de participar-hi i en veuen limitat
el seu accés. Però cal tenir present que les
colònies s’insereixen en el projecte educatiu
dels centres i és una activitat educativa bàsica
reconeguda per la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) a la qual hi han de poder assistir tots els
nens i nenes.
Perquè les colònies siguin inclusives, el Síndic
de Greuges fa una crida a garantir el dret al
lleure dels nens, nenes i joves, sigui quina
sigui la seva condició. Proposa a les escoles facilitar-ne l’accessibilitat amb mesures
com l’establiment de quanties màximes o el
fraccionament de les quotes. D’altra banda,
també suggereix que s’adoptin mesures per
reconèixer els docents que hi participen.

HI HA FORTES DESIGUALTATS
SOCIALS EN L’ACCÉS
AL LLEURE, MANCANCES
PEL QUE FA A LA PROTECCIÓ
JURÍDICA I EN EL
DESPLEGAMENT
DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

En aquesta línia, reclama ajuts per fomentar
l’accés de l’alumnat a aquestes activitats en
igualtat d’oportunitats tant en centres públics
com concertats i garanties que la despesa
pública que s’hi destina s’adreci efectivament a
aquests ajuts per als infants, com dicta la LEC.
I és que si bé és cert que el sector del lleure
educatiu està fortament compromès amb
l’equitat (són nombroses les iniciatives per
compensar les desigualtats i els recursos que
s’hi destinen), és clau que les administracions i
la societat en reconeguin el seu valor educatiu
i la importància per al foment de la inclusió i
la cohesió social. Cal que es despleguin, en
definitiva, mesures de garantia perquè l’accés
al lleure de tots els nens, nenes i joves sigui
en condicions d’igualtat.•
www.accac.cat • Setembre 2015 •
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2014

1/7 El Consell de Ministres
valida el decret d'escolarització
en castellà. El Govern anuncia que el recorrerà davant el
Tribunal Constitucional.
15/7 S’aprova el Pla

Nacional de l’Associacionisme i
el Voluntariat 2014-2015.

compromet a fomentar l’accés igualitari dels infants al
lleure. També acorda ampliar
les partides vinculades a l’alimentació adequada d’infants i
adolescents, i destinar a aquest
col·lectiu el 2,2% del PIB en un
termini de sis anys.

2/9 El Govern actualitza
la llei de suport a les famílies.
Reconeix les condicions de família nombrosa i monoparental.

UN 25 % DE CASTELLÀ I EL RECURS DE WERT A LA PREINSCRIPCIÓ

18/9 La FAPAC denuncia
que les beques menjador
només arriben a 1 de cada 4
menors vulnerables.
30/9 El Síndic reclama prioritat en l’accés al lleure per a
les rendes baixes. Les desigualtats en la participació a les activitats extraescolars són de més
de 30 punts percentuals.
30/9 S’aprova el Pla d’actu-

ació de la Generalitat. Proposa
vetllar per una educació en el
lleure de qualitat i accessible a
tothom.

1/10 El pressupost estatal
destinat a l'ESO i l'FP augmenta
un 135% per al 2015. La partida
d’Educació Infantil i Primària es
manté i la d’universitats disminueix 1,8 milions d’euros.
4/10 Esplais i caus comencen el curs. Uns 50.000 infants
i joves i 9.000 caps i monitors
participen en les activitats de
les entitats d'educació en el
lleure.

19/11 L’accés al lleure
educatiu en igualtat de condicions és un dels deu reptes
destacats pel Síndic en l’Informe
anual sobre els drets dels infants
2014.
19/11 Es constitueix el
Consell Nacional de la Infància
i l'Adolescència de Catalunya.
20/11 La Convenció dels
Drets de dels Infants compleix
25 anys.
20/11 El TC accepta estudiar si és legal que la Generalitat
hagi de pagar l'escolarització
en castellà.
21/11 La ILP per una educació pública es presenta en
societat. Fixa un finançament
mínim per al sistema educatiu
del 5,4% del PIB, en consonància
amb la mitjana europea.
25/11 S’anuncia un projecte que defininirà les competències digitals requerides als
docents.

11/09 S’activa a Catalunya

8/10 La reforma fiscal reconeix l'exempció d'IVA per als
menjadors escolars.

25/11 S’atorga el Premi
Marta Mata 2014 al pedagog
Francesco Tonucci.

10/9 Més d'un centenar

8/10 Escoltes i guies rebutgen el projecte de llei del voluntariat al Parlament. Opinen que
la norma complica i burocratitza
la seva tasca educativa.

27/11 El Parlament reconeix l’especificitat de l’associacionisme educatiu com a activitat associativa i voluntària
dins l’educació en el lleure.

24/10 Ensenyament impulsa una titulació entre l'ESO i
l'FP. Inclourà un 60% de matèries professionalitzadores i un
40% de secundària obligatòria.

28/11 El professorat
substitut recuperarà el
100% de la jornada i del sou.
L'Administració els havia suprimit el 15% l'any 2012.

28/10 Els ingressos de
les famílies amb fills reculen
una dècada. Segons Unicef, la
taxa d'exclusió infantil a l’Estat
espanyol ha augmentat més de
8 punts.

3/12 La Generalitat no
finançarà les escoles bressol.
Les diputacions n’assumiran la
despesa.

el Pla de Garantia Juvenil.
El programa europeu ofereix
incentius a la contractació de
joves.

d'escoles aproven declaracions
de rebuig a la LOMCE. Govern i
comunitat educativa continuen
buscant estratègies per esquivar-ne l’aplicació.

14/09 Les colònies d’estiu
registren un 9,9% més de participants que l'any passat. És
l’activitat que més ha crescut
durant l’estiu del 2014.
15/9 Inici de curs escolar
2014-2015. Rècord d’alumnes,
més professors, més beques
menjador i més inversió en material escolar per a les famílies.
12

13/11 Se celebra el XIII
Congrés Internacional de
Ciutats Educadores.
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16/12 El Ministeri d’Educació rectifica i proposa un nou
decret d'especialitats docents.

26/12 La llei Wert concreta
els currículums d’ESO i batxillerat. La Generalitat considera
que el nou currículum d’ESO és
segregador i tradicional, envaeix
competències i no respecta l'autonomia de centre.

CRONOLOGIA
CRONOLOGIA
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24/7 El Parlament es

PER L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LOMCE, MÉS INTERLOCUTÒRIES DEMANANT

2015

17/7 El Pacte per a la
Infància es concreta en el Pla
d’atenció integral a la infància
i l’adolescència 2014-2017.
Es proposa facilitar l’accés dels
infants i adolescents a l’educació en el lleure, la cultura i
l’esport.

EL CURS ESCOLAR MÉS NOMBRÓS DE LA HISTÒRIA HA ESTAT MARCAT

6/1 Ensenyament esquiva la
llei Wert amb una doble titulació d'ESO. La conselleria vol evitar que l’alumnat hagi d'escollir
entre FP i batxillerat als 15 anys.
14/1 El Ministeri d’Educació
no pagarà els 3,5 milions d’euros
de l’FP Bàsica a la Generalitat per
no implantar la LOMCE.
16/1 El nombre de joves
graduats en FP amb feina augmenta per primer cop des del
2007.
19/1 El TSJC obliga
Ensenyament a indemnitzar una
nena per no haver-li ofert el castellà com a llengua vehicular.
20/1 El pressupost d’Ensenyament creix un 6,9%.
L’oposició denuncia la manca de
partides per a llars d'infants i
escoles de música i dansa.
23/1 La FEDAIA demana una
renda garantida per a la infància. L’Ajuntament de Barcelona
acorda una Renda Infantil
Garantida de 100€ mensuals
per a uns 7.500 infants de famílies que es troben per sota del
llindar de la pobresa.

23/1 La taxa de fracàs
escolar de l’FP de grau mitjà és
superior al 50%.
24/1 Ensenyament mantin·
drà els llibres de text malgrat
l'aplicació de la llei Wert. Rigau
al·lega motius econòmics i desacord amb el Ministeri per no
canviar el temari el curs que ve.
27/1 Un nou fons social
inclou 28 milions d’euros per
a Ensenyament. Els diners es
destinen a la creació de beques
menjador a les escoles bressol i
al reforç de l’atenció a la diversitat, entre d’altres.
28/1 S’aprova un nou Pla per
a la igualtat de gènere en el sis·
tema educatiu. Es vol acabar amb
els estereotips sexistes a l'aula.
3/2 Ensenyament i els
directors afectats presenten un
recurs contra el TSJC per la reso·
lució que els insta a implantar un
25% de l’horari lectiu en castellà.
5/2 Una trentena d’alcaldes
denuncien la Generalitat per un
deute d’11,1 milions d'euros
a les llars d’infants. Correspon
als cursos 2010-11 i 2011-12.

18/2 Els universitaris hau·
ran d’acreditar el nivell B2.2
d'una tercera llengua per gra·
duar-se.
19/2 El fet d’haver estat
monitor/a de lleure serà un
valor per als aspirants a mes·
tre a partir del 2017.
20/2 Ensenyament rebutja

21/3 El Consell Nacional
dels Infants i Adolescents de
Catalunya celebra la primera
assemblea.

25/2 El nou currículum de
Religió inclou les pregàries a
Primària. El contingut curricular
és titllat d'“adoctrinador, catequitzant i franquista” per part
d’AMPA, pedagogs i sindicats.

13/4 Els metges prescriu·
ran activitats socials i d'oci als
pacients per millorar la seva
salut.

1/3 Inici de la campanya

de colònies escolars. Milers
d’alumnes i mestres marxen de
convivències.

3/3 S’aprova la modificació
del decret de la direcció dels
centres públics per apostar pel
directiu professional docent.

6/2 El TSJC obliga quatre

9/2 L’escoltisme català inicia

5/3 Ensenyament dissenya
una prova pilot per modificar la
selecció dels substituts.

la construcció d’una nova i única
associació. Podria durar entre
tres i sis anys i agruparia 18.500
persones arreu de Catalunya.

14/2 El Col·legi d’Educa·
dores i Educadors Socials de
Catalunya reclama que els seus
professionals s’integrin plena·
ment en l’educació formal.
17/2 Cases de colònies i
albergs celebren l'Assemblea
General de l'ACCAC. Es treballen qüestions com el reglament
d’instal·lacions juvenils que prepara la Generalitat.
18/2 Colònies i Educació
aposta pels acords de col·
laboració amb les universitats
catalanes.
18/2 La Fundació Bofill
detecta un augment de les desi·
gualtats educatives a Catalunya.

15/3 L'OCDE alerta que
Espanya és a la cua en forma·
ció permanent del professorat.

les peticions d’ajut econòmic
per escolaritzar en castellà,
previstes en la llei Wert, per
incomplir les condicions.

4/3 Es publica el decret que
desenvolupa el reglament d’in·
formació sobre els al·lèrgens
en la restauració.

centres més a fer un 25% de les
classes en castellà.

11/3 Ecom publica una
guia d’excursions i colònies
accessibles. El document analitza l’accessibilitat de quaranta
instal·lacions juvenils membres
de l’ACCAC.

5/3 El Constitucional dóna

la raó als impulsors de la ILP
de la sisena hora.

9/3 Els infants prematurs
que ho necessitin podran
començar més tard l'escola el
proper curs. També es requerirà
un informe mèdic dels infants
de P3 que es matriculin en centres d’alta complexitat.
10/3 Se signa el Tercer
Conveni del Sector del Lleure
Educatiu i Sociocultural. El nou
acord té vigència des de setembre del 2014 i fins a desembre
del 2016.
11/3 Els menors d'edat
no hauran de pagar la taxa
turística. S’amplia l’exempció
establerta en l'impost sobre
les estades en establiments
turístics.

17/4 L’ACCAC engega la
campanya de colònies d’estiu Un
estiu per compartir i conviure.
20/4 Un alumne mata un
professor i fereix quatre per·
sones a l’IES Joan Fuster de
Barcelona.
23/4 El diari digital sobre el
món de les colònies i l’educa·
ció, www.e-colonies.cat, celebra
el tercer aniversari.
24/4 La normativa d'activi·
tats d'educació en el lleure es
modifica. Serà vigent després
de l'estiu.
28/4 Benestar Social i

Família anuncia un Pla d'aten·
ció dels infants i joves de famí·
lies vulnerables durant l'estiu
de 2015.

29/4 El Parlament modifica
la llei de professions de l'esport.
30/4 Algunes de les enti·

tats més petites finalment no
hauran de presentar l’impost
de societats. En un inici, la Llei
27/2014 eliminava l’exempció
de totes les entitats.

4/5 80.000 alumnes de 3r
de primària, citats al primer test
de la LOMCE. Famílies, mestres i
estudiants animen els pares catalans a boicotejar les proves.
5/5 Catalunya, a la cua de
l’Estat espanyol en despesa
pública en educació i salut. Les
diferències entre autonomies
arriben al 60% com a conseqüència del sistema de finançament.

7/5 Wert reclama al
Tribunal Superior que els for·
mularis de preinscripció inclo·
guin l'opció del bilingüisme.
8/5 El Suprem avala el 25%
d'ús del castellà a les escoles
catalanes, que va fixar el TSJC.
14/5 La Xarxa d’Associaci·
onisme de Catalunya reclama
una llei de foment i suport a
l'associacionisme. Demanen
que s'elimini l'excessiva burocràcia i es protegeixi l'activitat
associativa.
27/5 Creix la pobresa
infantil i el sistema de beques
és insuficient, segons un estu·
di de la Fundació Bofill.
2/6 Les escoles rurals
també podran fer de llar d'in·
fants. El Govern posa en marxa
una prova pilot a set centres a
partir del curs que ve.
4/6 El Parlament aprova
la primera llei de formació i
qualificació. Integra en un únic
sistema tant l’FP que es fa als
instituts com la formació ocupacional per a aturats o la que
fan els treballadors.
6/6 Escoltes Catalans cele·
bra el 40è aniversari.
9/6 El TSJC rebutja reobrir
la preinscripció escolar per
demanar més castellà, tal com
havia reclamat Wert.
10/6 La FAPAC reclama que
els menjadors escolars obrin a
l'estiu.
19/6 Més d'un milió i mig
d'alumnes s'acomiaden del
curs escolar.
22/6 Les colònies d'estiu
incrementen els seus partici·
pants. Uns 221.000 infants i
joves participaran aquest estiu
en alguna de les 4.300 activitats
de lleure.
25/6 Relleu del ministre
d’Educació Jose Ingacio Wert
per Íñigo Méndez de Vigo.
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FRANCESCO TONUCCI

PARLEM AMB...

FRANCESCO
TONUCCI

PEDAGOG I IL·LUSTRADOR

(Itàlia, 1941) és un pedagog i il·
lustrador italià que proposa adoptar
el punt de vista de l'infant i donar-li
més llibertat i autonomia, tant a
l'escola com a casa. A través de
les seves vinyetes, que signa amb
el pseudònim de Frato, defensa el
protagonisme dels nens i les nenes i
canviar la visió que se’n té.
Des de 1966, és investigador en psicologia i cognició al Centre Nacional
de Recerca d’Itàlia i ha promogut
diverses iniciatives per fomentar la
participació infantil, com els camins
escolars, el parlament dels nens o
els consells urbans.
És l’impulsor del projecte internacional La ciutat dels nens, que ha creat
una xarxa de més de 200 poblacions
de tot el món que aposten per una
ciutat en què el punt de referència
siguin les nenes i els nens.
També col·labora en diverses publicacions i és autor de nombrosos
llibres, que reivindiquen una escola
que ensenyi a viure i formi persones
més felices.
El 2014 va rebre el premi Marta
Mata que atorga la Fundació Rosa
Sensat en reconeixement a la seva
tasca per visibilitzar els valors positius de l’educació.

I per què afirma que és una llei desconeguda
i que no s’ha complert?
La Convenció diu que els estats que l’assumeixen han de prendre mesures legislatives per
fer-la real i per tant, revisar les lleis i regla14
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ments previs per veure si contenen aspectes
contradictoris amb els drets de la infància.
D’altra banda, també els compromet a fer
conèixer àmpliament la llei a infants i adults.
Així, ha de ser un instrument perquè les nenes
i els nens es puguin defensar. Aquestes dues
feines, però, no s’han fet.
Al nostre país, un dels drets reconegut, però
que en canvi no està garantit, és el del lleure
i el joc. Per què creu, com defensa en les
seves publicacions, que és bàsic aquest dret?
El joc és fonamental ja que segurament és
l’experiència més valuosa de la vida d’un home
i una dona. Com deia, l’etapa més important
de la vida és la primera i el que fa un nen en
aquests anys és jugar. Per això hem d’atribuir
aquest enorme desenvolupament al joc. És
l’instrument principal per construir la relació
que estableix el nen o la nena amb el seu món.
És bàsic perquè després la família i la societat
pugui construir-hi coneixements i habilitats.
Ens trobem escoles en què no poden anar
tots els nens i les nenes de colònies per raons

FRATO ©

El 2014 s’han celebrat els 25 anys de la Convenció
dels Drets dels Infants. Com valora l’evolució del
compliment drets al llarg del temps?
Crec que és una llei revolucionària, desconeguda i que no s’ha complert. Va ser revolucionari
que les persones adultes es reconeguessin
responsables de la situació dels infants i que
es responsabilitzessin de la defensa, protecció
i tutela de la infància. El fet que es reconegués els nens i les nenes com a ciutadans des
del moment de néixer va canviar totalment la
relació entre adults i infants. Ens vam adonar
que la infància no és una etapa de pas i de
preparació per a l’edat adulta, sinó que és la
més important per a la vida d’una dona i d’un
home. És quan es posen els ciments sobre els
quals es construiran tots els coneixements,
les habilitats i les capacitats.

L’educació ha de
tenir recursos per ser
bona i les experiències fora de l’aula
en són un. El dret al
lleure no és menys
important que el
dret a l’escola

econòmiques o per alguna discapacitat. A
més, amb la crisi econòmica, el del lleure
sovint és dels primers drets que es retalla.
Per què creu que les institucions es resisteixen a regular l’accés al lleure en igualtat
d’oportunitats i que sovint es considera un
dret de segona classe?
Per ignorància, els hem d’ajudar a entendre
amb dades científiques el valor que té. El dret
a l’escola i el dret al lleure són igual d’importants. En canvi, les nenes i els nens passen
cinc hores a l’escola, que ja és molt, i després,
a més, se’ls donen deures. Això és un abús,
un error pedagògic.
El temps de la tarda no hauria de ser de l’escola, sinó temps dels infants. Caldria que les
famílies i la ciutat reconeguessin aquest dret
i s’organitzessin perquè els nens i les nenes
puguin aprofitar la tarda per al lleure amb els
seus companys.

El joc és fonamental
ja que segurament
és l’experiència més
valuosa de la vida
d’un home i una
dona

CRISTINA CALDERER- ARA.CAT ©

La nostra associació, juntament amb d’altres, ha posat en marxa el projecte Colònies
i educació perquè es reconegui socialment la
importància d’anar de colònies en l’educació.
Encara hi ha escoles que hi van i d’altres que
no. Com convenceria la comunitat educativa
que el lleure educatiu i el joc són bàsics per
als infants i unes bones eines d’aprenentatge?
Sóc partidari que la vida escolar s’interrompi
per fer una altra cosa que no sigui una prolongació dels llibres de text sinó totalment
diferent. Les nenes i els nens han de sortir
de l’escola i viure una experiència diferent i
coherent amb el que allà es proposa. Cal que
puguin observar la naturalesa i participar en
activitats diverses com, per exemple, les que
ofereixen les granges escola. A través de viure
l’experiència al camp, sembrar un hort o cuidar
els animals, els nens i les nenes coneixen altres
realitats. A més, en aquests entorns els adults
han d’explicar poc i els infants han de fer molt.
Una escola intel·ligent emmagatzema totes
aquestes experiències, les porta a l’escola i allà
les examina i les analitza. Aquestes propostes han d’entrar en relació amb l’escola com

>>>
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a eines necessàries i de ruptura del dia a dia.
L’educació ha de tenir recursos per ser bona i
aquest n’és un. El dret al lleure no és menys
important que el dret a l’escola.
Com ha de ser una escola bona?
Una escola és bona si és per a tots. L’escola
encara té una malaltia, que és el fet que és
una proposta selectiva, d’uns pocs. Que l’escola passés a ser obligatòria fins els 14 anys va
suposar un canvi democràtic molt important.
Però llavors no es va qüestionar com havia de
canviar per ser per a tothom. La majoria de nens
i nenes no encaixen en una escola que pretén
formar literats o matemàtics i per això hauria
d’oferir diferents alternatives, com dicta l’article
de la Convenció sobre la llibertat d’expressió.
Actualment es proposa l’expressió a través
de la llengua, els números o les fórmules
científiques. Això fa que els infants ballarins
o artistes fracassin perquè se senten exclosos
i no aprenen.
I quines virtuts ha de tenir un bon mestre?
Un bon mestre és el que sap ser-ne de tots
els nens i les nenes, que coneix les capacitats
de cadascun. Hauria d’avaluar només en positiu, de descobrir quina és l’excel·lència de cada
alumne i treballar sobre això. Seria molt més
estimulant per als infants que es poguessin
dedicar a allò que els agrada i això, a més, els
faria millorar l’autoestima i voler treballar les
mancances que puguin tenir. En canvi, ara es
pretén que se centrin tot el dia en les seves
dificultats per tal de superar-les.
Quines assignatures creu que sobren i quines
falten en els currículums educatius perquè
les nenes i els nens siguin feliços?
La felicitat és sentir-se realitzat i per això cal
que a l’escola hi hagi la possibilitat de realitzar-se en allò pel què naixem, siguem artistes
o científics.
També cal tenir present que l’escola no ha de
ser un lloc de joc, sinó que aquest àmbit ha de
ser de l’infant. Li hem de donar temps, autonomia i possibilitats perquè jugui.
16
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Vostè és molt crític amb els deures que posen
els mestres.
Els deures augmenten les desigualtats i no
ajuden a aprendre: si poso deures, els infants
que tenen famílies sensibles i competents
els podran ajudar i, segurament, són als que
menys els cal. En canvi, els que necessiten
assistència no la tenen. Això fa vigent que els
bons siguin els rics i els dolents, el pobres, i
sabem que la intel·ligència no es distribueix així.
Només un mestre sap les carències escolars
d’un alumne i el pot ajudar, és la seva responsabilitat i cal incloure-ho dins l’horari escolar.
Demanar la consolidació dels aprenentatges
fora de l’escola és una equivocació.
A l’estat espanyol, cada nou govern estrena
una nova llei d’educació. Ara s’ha aprovat la
LOMCE del PP amb tota la comunitat educativa en contra. Què opina d’aquests canvis
de llei cada quatre anys?
Hi ha un problema profund i és que els governs
segueixen creient que l’escola es pot pensar
amb lleis i fent retallades. Si mirem la seva
evolució en els últims anys, sembla que hagi
canviat tot (programes educatius, arquitectura
de les escoles, llibres de text,...) però l’educació,
és la mateixa. Perquè l’escola sigui bona, cal
que es formin mestres bons i per a tots els
nens i les nenes.
Els governs han de treballar per tenir mestres

bons a les aules i deixar, en canvi, el tema dels
currículums educatius als mestres, que són
els que saben què han d’ensenyar.
El novembre, a Barcelona es va celebrar el XIII
Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
Com ha de ser una ciutat o poble perquè sigui
per als infants?
A mi no m’agrada parlar de ciutats educadores sinó democràtiques. Les ciutats han d’estar
pensades per als vianants i no per als cotxes.
Per això cal canviar les jerarquies que existeixen
actualment perquè hi hagi més gent al carrer
i buscar alternatives perquè els nens i nenes
surtin de casa. Sóc partidari que s’han de moure
sols pel carrer i que el barri els ha de cuidar.
I per acabar, hi ha alguna manera de continuar veient-hi “amb ulls de nen” a mesura
que creixem?
Sí, però no significa tornar a ser infants sinó
no oblidar-se’n, observar els nens i les nenes
i tenir un interès cap a ells. És important el fet
de conservar la memòria de la nostra infantesa
i en canvi, sembla que per arribar a ser adults
ens n’haguem d’oblidar.
Per això, cal tenir respecte cap a la infància
i estudiar la Convenció sobre els Drets dels
Infants perquè és un compromís que hem
assumit els adults. És una gimnàstica democràtica viure amb la sensibilitat dels infants i
cap als infants. •

A casa som colla i anem de bòlit,
però també tenim temps per reciclar.
Amb una mica d’organització és fàcil!
Eduard Farelo

Recorda que el groc és
per als envasos lleugers:
els de plàstic, els brics i
les llaunes.
#pqreciclem

Amb la col·laboració de:

ANEM DE COLÒNIES

COLÒNIES
TENYIDES DE BLANC

Les activitats de neu, en les seves diferents variants, han experimentat un salt tant a nivell quantitatiu com qualitatiu en el nostre
país durant les últimes dècades. Aquest fet les ha convertit en una
pràctica molt popular i amb una gran influència en l'àmbit escolar.
Per aquest motiu, avui en dia són moltes les escoles i instituts que
organitzen colònies a la neu.

A Catalunya, la geografia, el clima i l'afició per
l'esport s'alien per fer de la neu un element
clau en l'oferta de lleure. El Pirineu català és
una destinació ideal per a les activitats de neu
amb l’escola, l’entitat de lleure, la família o els
amics. Per gaudir de la neu i altres peculiaritats
de l'hivern, algunes cases de colònies i albergs
de l’ACCAC fan activitats específiques, que en
alguns casos són per a grups escolars i en d'altres, per a famílies o grups d'amics.
Excursions amb raquetes, construcció d’iglús
o activitats d’orientació, són algunes de les
propostes per viure tota una aventura tenyida
de blanc. En aquest entorn privilegiat, menuts
i grans poden descobrir el paisatge hivernal i
aprofitar els avantatges de la neu amb estades de qualitat a preus econòmics a les instal·
lacions juvenils.
A més, per als qui apostin per l'exercici físic, el
Pirineu de Catalunya acull diverses estacions
d’esquí alpí i esquí nòrdic, que figuren entre les

més visitades de l’Estat durant la temporada
d'hivern. En els darrers anys, aquestes estacions han ampliat la seva oferta amb noves
modalitats d’esquí i molts esports de neu.
Algunes propostes s’adrecen als esquiadors
més intrèpids, que busquen noves emocions.
D’altres, en canvi, estan pensades per als qui
no saben o no els agrada esquiar, però volen
passar un dia divertit a la muntanya.
A la neu amb l’escola
Ensenyar i practicar amb l'alumnat els esports
de neu els ofereix la possibilitat d'interactuar
amb l'entorn natural mentre fan exercici físic.
Gràcies a les seves possibilitats pedagògiques,
els esports de neu no només són una activitat
lúdica, sinó també un mitjà per poder treballar
de forma interdisciplinària i aconseguir un aprenentatge global dels alumnes. Els infants i joves
aprenen a respectar el medi ambient alhora
que posen en pràctica diverses competències de l'educació primària i secundària com el
coneixement del medi natural, social o cultural.

servei de prevenció aliè

Vetllem per les persones,
donem valor a les empreses
Tel. 902 101 151 - www.previntegral.com
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Els esports de neu
són un mitjà per
poder treballar de
forma interdisciplinària i aconseguir un
aprenentatge global
dels alumnes

www.kidsnews.ro ©

ES COMBINA EL DESENVOLUPAMENT
FÍSIC AMB EMOCIÓ,
DIVERSIÓ I LLIBERTAT EN
UN ENTORN NATURAL
Per l’ampli ventall de possibilitats en el pla
educatiu, cada cop són més els docents que
aposten per integrar el treball dels esports en
un context natural i diferent com és el de la
neu. Es tracta d’activitats molt completes, que
combinen el desenvolupament i benestar físic
amb les sensacions d'emoció, diversió i llibertat en un entorn natural. A més, l’especialitat
esportiva de l’esquí permet la participació de
tots els infants i joves, ja que algunes pistes
estan adaptades per a persones amb necessitats educatives especials o amb alguna discapacitat: ofereixen professors especialitzats,
remuntadors acomodats i el material necessari,
com ara esquís, cadires i material didàctic.
A més, les colònies són moments fantàstics
per dur a terme una gran varietat de jocs d'exterior. A part del vessant pedagògic, la neu és
també un material de joc fabulós, amb el qual
es poden dur a terme una infinitat de propostes
lúdiques. La facilitat amb què es modela o la
possibilitat de lliscar damunt seu serveixen
de base per practicar un munt de jocs de què
només es pot gaudir durant l’hivern.
I és que l'entorn en què es desenvolupen les
activitats brinden nombroses oportunitats
com, per exemple, l’aprenentatge dels nens
i nenes en les excursions pel medi natural.
Els condueixen a un context aliè al de la seva
vida quotidiana, proporcionant-los situacions
idònies per conviure amb els seus companys,
obtenir autonomia i practicar activitats noves.
Fer un ninot de neu, lliscar amb un trineu
improvisat o les guerres de neu amb els amics,
seran moments de diversió inoblidables tant
per als menuts com per als ja més joves.•

Programes
d’activitats
a la neu
CONSTRUCCIÓ D’IGLÚS: Aquesta activitat en grup ensenya com viuen els
esquimals a través de la construcció
amb blocs de gel de diferents formes
de refugi en funció del tipus de neu.
DESCENSOS AMB TRINEU: Improvisar
un trineu amb un plàstic és una de les
activitats més divertides per a infants i
joves. Però hi ha altres tipus de trineus
que també poden ser un bon i divertit
mitjà de transport per gaudir de la neu,
com per exemple, els tirats per gossos.
Aquest esport, per la seva facilitat, s'ha
generalitzat a les pistes d'esquí catalanes.
Una modalitat esportiva en la qual s’uneixen aventura, convivència amb la natura
i possibilitat de gaudir d’entorns únics.
ORIENTACIÓ I TÈCNIQUES DE RESCAT
A LA NEU: Amb aquesta activitat els
infants i joves aprendran a guiar-se en
el medi natural i les tècniques de rescat
a la neu amb l’aparell de recerca de víctimes d’allaus (ARVA), la sonda i la pala.

Les instal·lacions juvenils ofereixen
una varietat de propostes de qualitat
que combinen la pràctica de l’exercici
físic amb el vessant més lúdic del
lleure:
ESQUÍ DE FONS: Aquesta modalitat
d’esquí és la més econòmica i senzilla.
Els seus orígens es troben als països
nòrdics, d'aquí que també rebi el nom
d'esquí nòrdic. És com caminar o córrer, segons l'experiència de l'esquiador,
per camins forestals nevats. Per això,
més que equilibri, es necessita una gran
resistència física. Per facilitar el desplaçament, els esquís són més estrets
i llargs que els de l'esquí alpí i les botes
són flexibles i lleugeres.
SNOWBOARD O SURF DE NEU: S’utilitza una taula de surf de neu per lliscar
sobre un pendent parcialment o totalment cobert de neu. L’equip bàsic es
compon de la taula, les fixacions de surf
de neu i les botes.
ESQUÍ ALPÍ: Aquest esport es practica
amb esquís, botes i casc. L’objectiu és
fer descensos per les pistes de muntanya habilitades, que es pugen amb
remuntadors. La principal dificultat
tècnica a la qual s'han d'enfrontar els
esquiadors és com controlar la direcció
i velocitat del descens.

EXCURSIONS AMB RAQUETES DE NEU:
És un esport molt fàcil i divertit que es
pot practicar en grup o per lliure. Avui
dia s’han convertit en una manera de fer ESQUÍ DE MUNTANYA: Apte només per
desplaçaments més ràpids i fàcils per a esquiadors molt experimentats i amb
la neu, sobretot per als qui
bona forma física, que domino estan acostumats
nen tant l'esquí alpí
a moure’s amb escom l'esquí de fons
quís. Les raquetes
i coneixen tècnisón una mena
ques d'alpinisme
de pales que
i muntanyisme.
es posen als
Els recorrepeus, perfecguts es fan
tes per camiper terrenys
nar sobre neu
verges i fora
verge sense
de pista, per
enfonsar-se.
la qual cosa
Amb elles es
és una pràctica
poden descobrir
que presenta un
paratges on no
cert risc.
ww
w.i
es pot arribar amb
ce g
rip pe
r.co.uk ©
esquís.
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DIRECTORI D’INSTAL·LACIONS ASSOCIADES
INSTAL·LACIONS DE 12 A 60 PLACES
CASA

TELÈFON

ALBERG BELLAVISTA
ALBERG TORRE DEL BARÓ
BORDA VIDAL
CA LA SANTA
CA N'OLIVER
CAN BRUGAROLA
CAN MASÓ
CAN MONTCAU
CAN RABASSA
CAN ROVIRALTA
CLAVEROL
COLÒNIES CADÍ
EL PUIG DE BALENYÀ
ELS FALCONS
ILLOT GRAN
L'ESTOL
LES COROMINES
MAS COLLTORT
MAS PUJOLAR
QUEROL
RAMIÓ
SOMIANATURA
VERGE BLANCA

 97 268 05 12
 97 349 26 36
 619 601 978
 659 203 239
 97 256 02 55
 670 341 631
 97 217 84 21
 93 744 50 55
 93 572 81 61
 93 771 28 17
 696 48 05 39
 97 329 30 02
 646 33 47 49
 658 81 42 66
 93 878 75 87
 93 899 16 94
 97 273 03 52
 97 244 43 18
 93 302 61 62
 97 760 03 49
 97 286 55 00
 97 786 82 27
 663 263 494

INSTAL·LACIONS DE 61 A 80 PLACES

MUNICIPI

COMARCA

P

CASA

Santa Pau
Sant Llorenç de Morunys
Erill la Vall
Vilallonga de Ter
Pontós
Canet de Mar
Sils
La Roca del Vallès
Vilanova del Vallès
Hostalets de Pierola
Claverol
Bellver de Cerdanya
Balenyà
Cornellana
Font-Rubí
Sant Martí Sarroca
Campdevànol
Sant Iscle de Colltort
Viladrau
Querol
Fogars de la Selva
Capafonts
Llesp

Garrotxa
Solsonès
Alta Ribagorça
Ripollès
Alt Empordà
Maresme
Selva
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Anoia
Pallars Jussà
Cerdanya
Osona
Alt Urgell
Alt Penedès
Alt Penedès
Ripollès
Garrotxa
Osona
Alt Camp
Selva
Baix Camp
Alta Ribagorça

24
50
60
12
56
60
23
55
42
52
30
50
55
52
49
40
45
56
54
38
58
20
60

ALBERG CAN RIBALS
CAN CLARENS
CAN FOIX
CAN FONT
CAN PERE
CAN PUTXET
CAN TALLADA
CASAL DE L'ALBERA
EL PEDRAFORCA
ELS OMS
EUROSTAGE
LA CADAMONT
LA CANOVA
LA FARGA DEL MONTSENY
MAS CAN PIC
MAS COLL DE DALT
MAS SURO
MIRAVALL
RIDOLAINA

MUNICIPI

COMARCA

P

CASA

Planoles
Rasquera
Pontons
La Pobla de Cérvoles
Saifores
Vilada
Clariana del Cardener
Torrelles de Llobregat
Begues
Viladasens
Moià
Arenys de Mar
Capmany
Sant Pere de Torelló
Romanyà de la Selva
Santa Margarida de M.
Castellar de N'Hug
Castellnou del Bages
La Guàrdia Lada
Cambrils
Vall de Bianya
Sant Ferriol
Bàscara
Fogars de Montclús
Ribes de Freser
Sant Julià de Vilatorta
Vallclara

Ripollès
Ribera d'Ebre
Alt Penedès
Garrigues
Baix Penedès
Berguedà
Solsonès
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Gironès
Moianès
Maresme
Alt Empordà
Osona
Baix Empordà
Anoia
Berguedà
Bages
Segarra
Baix Camp
Garrotxa
Garrotxa
Alt Empordà
Vallès Oriental
Ripollès
Osona
Conca de Barberà

97
82
98
112
120
94
120
90
100
109
100
110
105
84
99
86
114
106
86
110
88
120
83
120
107
87
112

CAMPUS HERNANDO FIERRO
CAN BAJONA
CAN PAU
CAN QUÈ
CAN RIBAS
CASTELLNOU-DOM BOSCO
EL GINEBRÓ
EL MIRADOR
EL PINAR
EL PINATAR
EL XALIÓ
EL XALOC
FINCA TAMARIT
FINCA PRADES
FLOR DE NEU
LA CAPELLA
LA CARRAL
LA GRANJA
LA MANREANA
LES TALLADES
MAS GORGOLL
MAS PAGÈS
MOGENT
SANT CARLES DE LA RÀPITA

INSTAL·LACIONS DE 81 A 120 PLACES
CASA

TELÈFON

ALBERG MARISTA
CA MANXOL
CAL DIABLE
CAL GORT
CAL MATA
CAMPS DE VILARRASA
CAN JOVAL
CAN MAS
CAN RIGOL
CAN SANS DE FELLINES
CAN VILALTA
CASAL SANT VICENÇ
ELS ESTANYS
EL MOLÍ DE LA RIERA
L'ALDRIC
LA CENSADA
LA CLOSA
LA FIGUERA
LA GUÀRDIA LADA
LA MARINADA
MAS COROMINA
MAS GIRCÓS
MOLÍ NOU DE CALABUIG
RIERA DE CIURET
ROQUES BLANQUES
SANT JULIÀ
VALLCLARA
20

 97 273 60 67
 97 709 80 03
 609 31 22 44
 97 317 51 32
 93 814 95 42
 93 823 83 13
 97 305 91 04
 93 689 02 54
 93 639 06 65
 97 249 70 60
 93 846 81 01
 93 792 38 51
 97 219 31 54
 93 858 45 00
 97 220 52 02
 93 804 63 33
 93 825 70 16
 93 431 21 39
 677 71 97 92
 97 779 46 80
 97 229 00 67
 97 259 05 07
 97 256 02 18
 93 847 51 29
 93 846 81 01
 675 08 66 62
 97 786 92 97
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TELÈFON
 97 351 52 14
 93 867 91 95
 93 814 95 42
 646 976 101
 93 896 08 27
 93 867 08 50
 97 256 82 83
 97 255 50 62
 93 744 10 29
 93 823 91 03
 93 791 24 51
 97 219 51 36
 97 268 03 39
 93 847 51 55
 93 880 12 26
 619 628 919
 97 242 82 78
 97 315 06 50
 97 329 30 03

MUNICIPI

COMARCA

P

Lles de Cerdanya
Vallgorguina
Cubelles
Brunyola
Sant Pere de Ribes
Sant Celoni
Garrigàs
La Jonquera
Saldes
Sant Jaume de Frontanyà
Arenys de Mar
Sant Joan les Fonts
Batet
Fogars de Montclús
Taradell
Sant Feliu de Pallerols
Cartellà
Juneda
Bellver de Cerdanya

Ripollés
Vallès Oriental
Garraf
Selva
Garraf
Vallès Oriental
Alt Empordà
Alt Empordà
Berguedà
Berguedà
Maresme
Garrotxa
Garrotxa
Vallès Oriental
Osona
Garrotxa
Gironès
Garrigues
Cerdanya

80
78
80
70
80
80
74
64
73
80
70
76
77
80
70
64
70
63
80

INSTAL·LACIONS DE 121 A 290 PLACES
TELÈFON
 97 259 05 07
 97 329 93 63
 97 263 40 33
 97 259 70 56
 93 865 63 30
 93 832 01 40
 97 276 81 01
 97 348 40 38
 902 63 67 49
 93 848 73 27
 93 846 81 01
 93 830 92 92
 97 765 12 27
 97 786 82 87
 93 823 82 29
 97 787 00 57
 97 348 08 90
 93 847 95 28
 97 315 06 50
 93 431 21 39
 97 260 21 63
 97 256 10 01
 93 841 26 00
 97 774 17 88

MUNICIPI

COMARCA

P

Porqueres
Clariana del Cardener
Peratallada
Esponellà
Bigues i Riells
Castellnou de Bages
Vilopriu
La Coma i la Pedra
Canyelles
Gualba de Dalt
Sant Miquel de Campmajor
Calders
Tarragona
Prades
Castell de l'Areny
L' Espluga de Francolí
El Miracle
Santa M. de Palautordera
Juneda
Vilanova de Sau
Palamós
Sant Esteve de Guialbes
Llinars del Vallès
Sant Carles de la Ràpita

Pla de l'Estany
Solsonès
Baix Empordà
Pla de l’Estany
Vallès Oriental
Bages
Baix Empordà
Solsonès
Garraf
Vallès Oriental
Pla de l'Estany
Moianès
Tarragonès
Baix Camp
Berguedà
Conca de Barberà
Solsonès
Vallès Oriental
Garrigues
Osona
Baix Empordà
Pla de l'Estany
Vallès Oriental
Montsià

210
214
130
122
190
150
150
187
180
175
162
134
200
284
142
210
247
240
130
184
134
124
212
169

VALL D'ARAN
PALLARS
SOBIRÀ

ALTA
RIBAGORÇA

CERDANYA
ALT URGELL

RIPOLLÈS

PALLARS JUSSÀ

ALT EMPORDÀ

BERGUEDÀ
GARROTXA

SOLSONÈS

PLA DE
L'ESTANY

OSONA
NOGUERA

GIRONÈS

PLA
D'URGELL

SEGRIÀ

SEGARRA
BAGES

MOIANÈS

URGELL
ANOIA

CONCA DE
BARBERÀ

GARRIGUES

ALT CAMP

PRIORAT
BAIX CAMP

TERRA ALTA

BAIX
PENEDÈS

TARRAGONÈS

VALLÈS
ORIENTAL

VALLÈS
OCCIDENTAL

ALT PENEDÈS

BAIX
EMPORDÀ

SELVA

MARESME

BARCELONÈS
BAIX
LLOBREGAT

GARRAF

RIBERA
D'EBRE
BAIX EBRE

BAGES
Castellnou-Dom Bosco
La Figuera

BAIX CAMP

MONTSIÀ

Finca Prades
La Marinada
Somianatura

ALT EMPORDÀ
Can Tallada
Ca n’Oliver
Casal de l’Albera
Els Estanys
Molí Nou de Calabuig

ALT PENEDÈS
Cal Diable
Illot Gran
L'Estol

ALT CAMP
Querol

ALT URGELL
Els Falcons

ALTA RIBAGORÇA
Borda Vidal
Verge Blanca

ANOIA
Can Roviralta
La Censada

BAIX EMPORDÀ
Can Pau
El Ginebró
L’Aldric
Mas Gorgoll

BAIX LLOBREGAT
Can Mas
Can Rigol

BAIX PENEDÈS
Cal Mata

BERGUEDÀ
Camps de Vilarrasa
El Pedraforca
Els Oms
Flor de Neu
La Closa

CERDANYA
Alberg Can Ribals
Colònies Cadí
Ridolaina

CONCA DE BARBERÀ
La Capella
Vallclara

GARRAF
Can Pere
Can Foix
El Pinar

GARRIGUES
Cal Gort
La Manreana
Miravall

GARROTXA
Alberg Bellavista
La Cadamont
La Canova
Mas Colltort
Mas Coll de Dalt
Mas Coromina
Mas Gircós

GIRONÈS
Can Sans de Fellines
Mas Suro

MARESME
Can Brugarola
Eurostage
Casal Sant Vicenç

MONTSIÀ
Sant Carles de la Ràpita

OSONA
El Molí de la Riera
El Puig de Balenyà
Les Tallades
Mas Can Pic
Mas Pujolar
Sant Julià

PALLARS JUSSÀ
Claverol

PLA DE L'ESTANY
Can Què
Campus Hdo. Fierro
El Xalió
Mas Pagès

RIBERA D'EBRE
Ca Manxol

RIPOLLÈS
Alberg Marista
Ca la Santa
Les Coromines
Roques Blanques

SEGARRA
La Guàrdia Lada

SELVA
Can Font
Can Masó
Ramió

SOLSONÈS
Can Bajona
Can Joval
El Mirador
La Carral
Torre del Baró

TARRAGONÈS
Finca Tamarit

VALLÈS ORIENTAL
Can Clarens
Can Rabassa
Can Montcau
Can Putxet
Can Ribas
El Pinatar
La Farga del Montseny
La Granja
Mogent
Riera de Ciuret

MOIANÈS
Can Vilalta
El Xaloc

www.accac.cat • Setembre 2015 •

21

Modernitza el teu negoci. Canvia
de caldera i passa’t a gas!

Primagas fa possible una solució energètica eficient i
neta que t’ajudarà a estalviar un 20% en despeses
energètiques! Treballem amb gas propà i calderes
que rendeixen un 108% sense perdre potencial, tot
respectant el medi ambient: amb el consum de gas
ajudaràs a reduir els nivells de CO2 i la destrucció
dels boscos.
Modernitzar el teu negoci, estalviar diners i
contribuir al teu entorn a la vegada només és
possible amb gas! A què estàs esperant?
Aprofita les condicions especials de ser soci de
l’ACCAC i passa’t a gas!

22
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Aprofita els avantatges de
ser soci de l’ACCAC
Contacta amb nosaltres:

(+34) 902 300 322

www.primagasenergia.es
ww

OSONA

OSONA

OSONA
OSONA
OSONA
OSONA
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RIPOLLÈS

RIBERA D'EBRE

PLA DE L'ESTANY

PLA DE L'ESTANY

PLA DE L'ESTANY

PLA DE L'ESTANY

PALLARS JUSSÀ
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RIPOLLÈS

RIPOLLÈS

SEGARRA

SOLSONÈS

SELVA

RIPOLLÈS

SELVA

SOLSONÈS

SELVA
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VALLÈS ORIENTAL

TARRAGONÈS

VALLÈS ORIENTAL
VALLÈS ORIENTAL

SOLSONÈS

SOLSONÈS

SOLSONÈS

www.accac.cat • Setembre 2015 •

27

ALTA RIBAGORÇA

ALTA RIBAGORÇA

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL
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ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT PENEDÈS

ALT EMPORDÀ

ALT PENEDÈS

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ
ALT CAMP

www.accac.cat • Setembre 2015 •

29

BAGES

ANOIA

ALT URGELL

ANOIA
ALT PENEDÈS
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BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

BAIX CAMP

www.accac.cat

BAIX CAMP

BAIX CAMP
BAGES
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BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BAIX PENEDÈS

BAIX LLOBREGAT
BAIX LLOBREGAT

BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ
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CONCA DE BARBERÀ

CERDANYA

BERGUEDÀ

CERDANYA

CERDANYA

BERGUEDÀ

www.accac.cat • Setembre 2015 •

33

GARROTXA

GARRIGUES

GARRIGUES

GARRIGUES

GARRAF

GARRAF

GARRAF

CONCA DE BARBERÀ
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GIRONÈS

GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA

www.accac.cat • Setembre 2015 •

35

MONTSIÀ

MOIANÈS
MOIANÈS

MARESME

MARESME

MARESME

GIRONÈS

Especialistes en col·lectivitats
Respectuosos amb el medi ambient

Perquè no els falti mai un lloc
per gaudir de la natura.
Paper Natural, amb cel·lulosa
ecològica, sense blanquejants
ni colorants. Amb garantia
ecolabel i apte per a contacte
alimentari.

Fes les teves comandes a:

www.serhsdistribucio.com

Detergents i
desinfectants
ecològics per a
rentavaixelles i
superfícies amb
garantia Ecolabel i
envasos sostenibles.

