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Des de primers d'enguany,
“L'Esplai” gestiona l'Alberg
de la Rectoria de la Selva,

situat a Navès, al Solsonès, segons
l'acord subscrit amb el Bisbat de
Solsona i la Fundació Torre del
Palau.  

La Rectoria de la Selva té una loca-

lització privilegiada als peus de la

cinglera sud de Busa, un altiplà

prepirinenc situat entre Solsona i

Berga. L'accés es realitza des de

Cardona per la carretera que con-

dueix a Navès i que un cop deixat

enrere el nucli d'aquesta localitat

s'endinsa cap a la Vall d'Ora. 

La casa és un antic edifici de

pedra, ubicat en una finca de més

de 25.000 m2 i situat en un punt

enlairat d'alta muntanya, a 1.059 m

d'altitud, sota els cingles de Busa. 

L'equipament compta amb 111 pla-

ces a la casa (amb una habitació de

8 places adaptada per a persones

amb discapacitats) i amb un terreny

d'acampada per a 85 persones.

També hi ha un espai equipat com a

aula de natura, piscina, instal·lació

esportiva amb rocòdrom, tirolina,

pista poliesportiva i taules de ping-

pong, a més d'una sala d'audiovi-

suals, sales de tallers, espais exte-

riors amplis, l'església de Sant

Climent de La Selva i un menjador

de 270 places.

Programa d'educació
ambiental 
S’ha elaborat el programa d'activi-

tats d'educació ambiental per ofe-

rir-lo a les entitats de lleure que

vulguin fer ús de la instal·lació

aquest estiu i que inclourà tallers,

descobertes i excursions pel medi

proper a la casa.

La zona ofereix innombrables pos-

sibilitats per a les activitats en el

medi natural i l'excursionisme i un

ric llegat patrimonial i històric vin-

culat a ambientacions medievals o 

la Guerra del Francès. Conta la lle-

genda que va ser precisament a la

Vall d'Ora, a Sant Lleïr, on Guifré

el Pilós va ser ferit en un enfronta-

ment i va deixar la empremta de

les quatre barres de sang en el seu

escut daurat. Entre les possibilitats

d'activitats, destaca la proximitat

al bosc de pi roig de La Selva que

cobreix gairebé la totalitat de la

finca. A més es compta amb un

gran prat central, el torrent de la

Rasa de Fornells i el Riu Aigua

d'Ora pròxims a la casa. 

NOVA INCORPORACIÓ A LA XARXA DE “L’ESPLAI” 

En marxa una nova Escola
de Natura al Solsonès 
La Rectoria de la Selva a la serra de Busa disposa de 111 places

Recursos

Escoles Verdes 
desenvolupa els 
Fòrums Territorials
El programa d'Escoles Verdes
ha celebrat durant el mes de
març els Fòrums Territorials
arreu de Catalunya. Els Fòrums
són espais participatius on els
mestres i els alumnes dels cen-
tres adherits al programa, inter-
canvien experiències positives,
dificultats i reptes de l'educació
per a la sostenibilitat.
http://mediambient.gencat.net/
cat/ciutadans/educacio_ambien
tal/escoles_verdes/

Projecte Rius i “L'Esplai”
signen un nou conveni
El Projecte Rius i la Fundació
Catalana de l'Esplai han signat
un nou conveni de col·laboració
per reincorporar al Projecte Rius
els torrents i rieres propers als
equipaments de “L'Esplai”. El
conveni implica la implementació
dels protocols d'inspecció de rius
per a la monitorització de la qua-
litat dels ecosistemes fluvials
propers a les escoles de natura.
www.projecterius.cat

Nou Pla Especial
del Parc del Montseny
A partir de febrer de 2009 ha
entrat en vigor el nou instrument
d'ordenació del Parc Natural del
Montseny. Redactat per les dipu-
tacions de Barcelona i de Girona,
ha estat consensuat per ajunta-
ments i agents implicats i supo-
sarà l'increment de més de 1.700
hectàrees de superfície del parc i
una inversió anual de prop de 4
milions d'euros.
www.diba.es/parcsn/parcs/

El degoteig lent, sovint inapre-
ciable, d'una aixeta represen-
ta el malbaratament de 30

litres d'aigua cada dia. És a dir, de
més de 10.000 litres/any.

Per detectar les pèrdues d'aigua i
també estalviar-nos diners a la fac-
tura, ens caldrà llegir el comptador
de l'aigua mentre no hi hagi consum

a la casa. Anotem la xifra del comp-
tador i la tornem a llegir a l'endemà
al matí per comparar-les. 

Si detectem pèrdues, podem intentar
localitzar-les:
Pèrdues al vàter
Una fuga en un vàter representa
un malbaratament de 200.000
litres/any. Si la fuga d'aigua és

important, sentirem soroll, però
per a petites pèrdues, podem
seguir aquests passos:

Col·locar un colorant alimentari a
la cisterna.

Esperar 15 minuts i comprovar el
drenatge del colorant.

Les pèrdues poden ser degudes a
un mal estat de la goma, a la calç 

o al trencament del sistema de
descàrrega.
Pèrdues a les aixetes
Una fuga en una aixeta representa un
malbaratament de 10.000 litres/any.
Canviar les anelles de goma i netejar
la calç acumulada en els filtres i aire-
jadors, són operacions molt senzilles
que ens poden permetre arreglar el
problema.
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A casa, cap degoteig

El gra de sorra

A més de la casa, hi ha un terreny d’acampada
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L'Altiplà de Busa i els seus entorns
són destins privilegiats per a l'ex-
cursionisme amb rutes per llocs tan
interessants com:

La Presó del Capolatell (agulla a la
paret de roca de l'altiplà de Busa
que s'utilitzava com a presó natural
durant la guerra del francès), 

Sant Cristòfor o el Rial de Busa,
església i antic mas de muntanya a
la plana elevada.

La Ruta dels molins medievals (a
la vall hi ha un ecomuseu amb una
serradora i molí medieval)

Sant Pere de Graudescales, esglé-
sia romànica amb una perfecta
zona de bivac aigües amunt del riu
Aigua d'Ora.

Bòfia de Sant Jaume, cova que
es pot visitar a la vall contigua de
Tentellatge.
La novetat del lloc i els elements
patrimonials propers a la casa obren
possibilitats futures de formular pro-
jectes d'Aprenentatge-Servei interes-
sants com per exemple la restauració
de l'Ecomuseu de la Vall d'Ora,
malmès per les riuades i l'aïllament.

Rutes i projectes C2

Ja podeu fer les reserves per anar
a aquest nou equipament!
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