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Les 6 raons per fer colònies escolars

Inauguració. Assistents a la inauguració, el passat 22 de novembre. FOTO: JOSEp M. VALLS
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 Educació ambiental. Davant la  
davallada en les reserves

La importància 
educativa de les 
colònies escolars

Les colònies es-
colars estan en 
crisi. només a les 

cases de colònies de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai, en el primer 
trimestre d’aquest curs, 
hi ha hagut una davalla-
da de prop del 25% en 
les reserves d’estades 
per part d’escoles. 

Altres entitats i empreses 
gestores han comunicat 
davallades que arriben al 
40%. Aquesta baixada es 

 Educació ambiental. La Fundació gestionarà aquest equipament després d’haver estat 
remodelat per la Diputació de Barcelona

Inauguració de l'Escola de natura
de Les Codines de Montesquiu 

E l gerent de 
Serveis d'Espais 
naturals de la 

Diputació de Barcelo-
na, Jordi Bellpart, i el 
president de la Funda-
ció Catalana de l'Esplai, 
Josep Gassó, acompa-
nyats d’altres represen-
tants de la Diputació, 
del territori i de la Fun-
dació, van inaugurar el 
passat 22 de novembre 
la casa de colònies-Es-
cola de natura de les 
Codines. Aquest equi-
pament, recentment 
restaurat per la Diputa-
ció de Barcelona, està 
situada al bell mig del 
Parc natural del Castell 
Montesquiu. 

Es tracta d'una nova eta-
pa d'aquest equipament, 
que ha estat vuit anys 
tancat i que ara gestio-
narà la Fundació Catala-

ramon Espinach
Cap de l’Oficina de parcs 
Naturals de la Diputació 
de Barcelona

per a una perso
na que no coneix 
aquesta zona, en 
destacaria que està 
estratègicament situ
ada: no està lluny de 
l’àrea metropolitana, 
però, en canvi, està 
en una franja gairebé 
prepirinenca amb una 
diversitat de paisat
ges enorme i proximi
tat a àmbits fluvials. 
És un lloc molt ric, 
des del punt de vista 
natural i patrimonial.

Elisabet Ferreres
Alcaldessa 
de Montesquiu

Jo recomanaria a 
tothom gaudirne pel 
lloc on està ubicada 
la casa, d’una gran 
valor natural, per 
les vistes, la tran
quil·litat, el fet de 
poder gaudir d’unes 
bones instal·lacions 
i perquè ho gestiona 
la Fundació Catalana 
de l’Esplai, que tenen 
molta experiència a 
portar aquests tipus 
d’equipaments.

anna romeu
Vicepresidenta de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai

Després de la re
modelació feta per 
la Diputació, Les 
Codines s’ha conver
tit en un equipament 
molt confortable, 
acollidor i accessible 
per a persones amb 
mobilitat reduïda. És 
ideal tant per grups 
de famílies i amics 
com per a escoles i 
esplais. però el millor 
són els seus atractius 
culturals i paisatgís
tics i l'hospitalitat de 
la gent del territori.

per què 
recomanaríeu  
fer una estada a 
Les Codines?

perquè fomenten l’autonomia 
personal, l’autoconeixement i la 
manifestació de tots els vessants 
de la personalitat dels infants.

perquè afavoreixen la cohesió 
del grup, el treball cooperatiu 
dels infants i tanmateix consolida 
el treball en equip dels mestres.

perquè és una singularitat del 
Model Educatiu català.

perquè és una experiència 
única, emocionant i extraor-
dinariàment significativa en el 
desenvolupament dels infants, i 
deixarla de fer comporta perdre 
una part del nostre patrimoni i 
robar un petit tros de la història 
vital de cadascun dels infants.

perquè donen a conèixer els 
valors del territori, promovent la 
identitat cultural dels infants i el 
sentit d’arrelament.

perquè són una eina educativa que 
posa a disponibilitat dels mestres un 
espai on promoure la curiositat innata 
les infants, la descoberta natura-
lística i l’aproximació científica, 
experimental i vivencial als principals 
ecosistemes naturals del territori cata
là, reforçant totes les àrees curriculars 
del treball a l’aula i ambientalitzant el 
projecte educatiu del centre. 
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na de l'Esplai a través de 
l'Associació Catalana de 
Cases de Colònies.

al cor del parc del 
Castell de Montesquiu
Les Codines, amb una 
capacitat de 48 places, 
és un equipament situat 

té una capacitat 
de 48 places 
i és un punt de 
partida ideal per 
fer excursions 
i descobrir 
l'entorn 

en ple Parc del Castell de 
Montesquiu i conforma 
un punt de partida ideal 
per fer un gran nombre 
d'excursions i descobrir 
el valor històric i natu-
ral de la zona. A partir 
d'ara es reintegra a la 
xarxa d'equipaments 

del Parc del Castell i 
la Fundació Catalana 
de l'Esplai s'encarre-
garà de fer-ne difusió 
per acostar-la de nou 
a les escoles i obrir-la, 
els estius, com a allot-
jament familiar per a 
vacances.

deu a les diferents reper-
cussions que la crisi està 
tenint en l’economia de 
les famílies i en els equips 
docents. Davant aquesta 
situació la Fundació Ca-
talana de l’Esplai està tre-
ballant colze a colze amb 
les escoles perquè les ac-
tivitats estiguin a l’abast 
de tots els alumnes en el 
benentès que els nens i 
joves tenen dret a gaudir 
d’una experiència lúdica 
i educativa molt signifi-
cativa i arrelada al nostre 
país. 

més info a la web:

www.esplai.org


