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L'Esplai" compta des de el pas-
sat mes de setembre  amb
dues noves cases de colònies.

D'una banda l'acord assolit amb la
Fundació Torre del Palau i el bisbat
de Terrassa permetrà que l'Associa-
ció Catalana Cases de Colònies del
grup "L'Esplai" gestioni la casa de
Colònies de Viladoms de Baix. 
D'altra banda l'Associació Catalana
Cases de Colònies ha aconseguit per
concurs, promogut per l'Ajunta-
ment de Sabadell, la gestió del nou
Alberg del Molí de Sant Oleguer.

Viladoms de Baix
La casa de colònies de Viladoms
de Baix està situada just en la con-
fluència de les comarques del Ba-
ges, el Vallès Occidental i l'Anoia.
Aquest nou equipament té una si-
tuació privilegiada respecte de zo-
nes d'interès natural com els parcs
de Sant Llorenç de Munt i la Serra
de Montserrat.

S'accedeix a la casa per la carretera
C-58 agafant la sortida que indica
Mas Astarrós, Can Prat, Gall Pigat.
Aquesta es troba entre el punt ki-
lomètric 37 i 38. Si es va en direc-
ció nord, just abans de passar el tú-
nel de la Bauma, cal continuar en
direcció Vacarisses fins a trobar el
cartell d'entrada a la casa. 

És un equipament
proper a Montserrat

Viladoms és una finca amb una su-
perfície de 3 hectàrees integrada en
el bosc de pi roig predominant a la
zona. Antigament, tot l'entorn havia
estat una gran finca agrícola. Distri-
buïts per la finca, hi ha 3 mòduls de
planta baixa, accessibles per a per-
sones amb problemes de mobilitat
reduïda; amb sales d'activitats, 
edifici menjador i edifici amb habi-
tacions. En total, l'equipament
compta amb 90 places, repartides

en 10 estances de 4 places, una de 6
i una de gran de 44 places. La ins-
tal·lació també compta amb pista
poliesportiva i piscina.

Durant el passat estiu la casa ja ha
estat en funcionament acollint les
estades del programa  de la Secre-
taria de Joventud de la Generalitat
"l'Estiu és teu". Ja s'està treballant
per desenvolupar un programa
d'activitats d'educació ambiental
per oferir-lo tant a les entitats de

lleure que vulguin fer ús de la ins-
tal·lació com a les escoles o altres
tipus de clients. 

Molí de Sant Oleguer
El nou alberg i escola de natura està
situat  al municipi de Sabadell, ubi-
cat dins el complex esportiu de Sant
Oleguer. Aquesta proximitat a un
dels complexos esportius més grans
del país, dóna a aquesta casa una
nova dimensió a nivell d’usuaris po-
tencials i possibilitats educatives.

La casa és un antic molí fariner i
paperer del segle XVIII que ha
estat reconstruït i remodelat total-
ment. El resultat, a part de res-
pectar l'estructura original del
molí, preveu un projecte museís-
tic sobre els antics usos del molí
dins del mateix edifici. Tot ell
transmet un aspecte modern i al-
hora acollidor  en totes les seves
estances i la distribució d'espais
que s'ha aconseguit li dóna  una
gran funcionalitat.

La casa està al costat
d'un gran complex

esportiu

L'equipament compta amb un total
de 66 places distribuïdes en 9 habi-
tacions de 6 places, 2 de 4 i 2 de 2
places. A més també hi ha 3 sales
polivalents equipades totalment
amb les últimes tecnologies. A l'ex-
terior una gran esplanada precedeix
l'entrada a l' instal·lació i pot servir
de zona de joc.

L'Àrea d'Educació Ambiental de 
la Fundació, en col·laboració amb
l'Ajuntament de Sabadell, està tre-
ballant per desenvolupar el projecte
educatiu per al nou equipament. 

Les grans possibilitats que ofereix
l'entorn del complex esportiu, i la
demanda que arriba des del sector
educatiu en relació a l'educació per
la salut està movent els esforços
per generar un projecte que treballi
aquests aspectes. 

D'altra banda, l'aprofitament del
projecte museístic que incorpora el
centre també ha de ser un dels pi-
lars en l'oferta d'activitat educativa
del nou centre. 

NOVES ESCOLES DE NATURA EN ENTORNS RURAL I URBÀ

Es gestionen dos nous
espais d’educació ambiental 
Es tracta de Viladoms de Baix i el Molí de Sant Oleguer

Recursos

ComunicARC 2009
El passat 15 d'octubre va tenir lloc
a CENTRE ESPLAI la II jornada
ComunicARC organitzada per
l'Agència de Residus de Catalunya
(ARC). El seu eix central va ser
l'anàlisi del paper de les
instal·lacions de gestió de residus
en les activitats d'educació
ambiental. 
Durant el transcurs de la jornada
es van exposar els diferents ele-
ments de divulgació dels que
disposa l'Agència per a la comuni-
cació ambiental.
Amb l'assistència d'unes 240 per-
sones a les ponències i amb mes
de 200 nens i nenes participant
d'activitats educatives entorn 
als elements de comunicació, la
jornada va resultar tot un èxit.

I Trobada territorial
de voluntariat ambiental
La Xarxa de Voluntariat Ambien-
tal de Catalunya, actualment
presidida per la Fundació Catala-
na de l'Esplai, ha organitzat la I
Trobada Territorial de Voluntariat
Ambiental. S’ha fet a la Demar-
cació de Barcelona, el 28 de
novembre.
http://www.xvac.cat

Conferència de Canvi
Climàtic Barcelona 2009
Del 2 al 6 de novembre s'ha cele-
brat la Conferència Canvi Climà-
tic Barcelona 2009, que ha
reunit mes 4.000 representants
de diferents països i observadors
internacionals.
Ha estat la darrera reunió de pre-
paració de la Conferencia del
COP15 (Copenhaguen, desem-
bre 2009) on s'ha d’acordar un
text internacional sobre el canvi
climàtic que ha de substituir el
Protocol de Kyoto que perd la
seva vigència al 2012.
http://www.bcn.cat/
climatechange/es/welcome.html

Molts de nosaltres no haurí-
em pensat mai que els
correus no desitjats (també

anomenats spam), produeixen una
despesa enorme d'energia i com a
conseqüència, altes emissions de
C02. En general, la despesa és inútil
perquè el 80% d'aquests correus
mai no arriba a obrir-se sinó que es
rebutja directament.

Però, quant C02 produeix un correu
no desitjat (producció, enviament i
eliminació)? Segons un estudi realit-
zat per la companyia de seguretat in-
formàtica McAffe (“La petjada del
carboni de l'spam”), s'estima que
per cada spam, s'emet a l'atmosfera
0,3 grams de C02, la qual cosa equi-
val a les emissions de carboni d’un
automòbil en un metre. 

Si és té en compte que en el 2008
es van enviar 62 bilions de correus
spam, l'emissió de CO2 provocada
pel correu escombraria seria la
mateixa que si donéssim la volta al
món conduint 1.6 milions de vega-
des. Una altra de les xifres revela-
dores és que la tramesa global de
spam produeix una despesa total
de 33.000 milions de KWh., una

quantitat d'energia amb la qual es
podria proveir d'electricitat 2,4
milions de llars.

Per tant, potser és el moment d'ins-
tal·lar un filtre anti-spam a l'ordina-
dor personal. Si totes les bústies de
correu tinguessin instal·lat un filtre
anti-spam, es podria aconseguir fins
i tot un 75% d'estalvi energètic! 

LAIA OLIVARES

Guerra als spam!

El gra de sorra
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Ja podeu fer les reserves per anar
a aquests nous equipament!

93 474 74 74

Viladoms de Baix (Castellbell i El Vilar)

Molí de Sant Oleguer (Sabadell)

F
O

TO
S

: 
A

C
C

C

Diari 59-primera part.qxd  01/12/2009  15:21  PÆgina 11




