
JÚLIA GARCÍA 

El Centre d'Activitats Ambien-
tals Cal Ganxo, inaugurat 
l'1 de maig de 1997, és un

equipament municipal, depenent de 
l'Ajuntament de Castelldefels, que
està situat a 113 m sobre el nivell
del mar i dins dels límits del Parc
Natural del Garraf (de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona). La gestió de l'equi-
pament, de titularitat pública, va
sortir a concurs a finals del 2009 i,
finalment, l'Associació Catalana
Cases de Colònies ha estat l'entitat
adjudicatària.

El CAA Cal Ganxo és un equipa-
ment restaurat a partir de la masia de
Cal Ganxo, rehabilitat com a Casa
de colònies amb 42 places.

La seva ubicació a tan sols 1 km
del castell de la ciutat, a 3 km de la
platja i envoltat d'un entorn natural
immillorable, dins dels límits del
Parc Natural del Garraf, juntament
amb les seves característiques:

42 places,
gran aula per a activitats 

educatives,
menjador,
pati tancat,
i un observatori astronòmic,

el converteixen en un lloc ideal per
desenvolupar-hi les activitats que
el mateix centre ofereix. 

Cal Ganxo és una porta d'entrada al
Parc Natural del Garraf; des de da-
vant mateix del centre surten tres
itineraris a peu (recentment senya-
litzats) i, molt a prop, es troben la
deixalleria, el pícnic de Can Roca,
la zona d'escalada de la Roca Negra
i l'hort pedagògic de La Guixera.

Des de Cal Ganxo es desenvolupa
el Programa d'Educació Ambiental
que ofereix l'ajuntament a les 10
escoles del municipi i, també, una
proposta pedagògica per escoles de
la resta de Catalunya. De manera
que, anualment, al votant de 7.300

escolars de la vila participen de la
proposta i més de 4.000 escolars
d'altres ciutats properes.

Es porten a terme actuacions 
d'educació i sensibilització am-
biental, de coneixement de l'en-
torn natural, de ciències naturals i
d'astronomia amb la col·laboració
de l'Agrupació Astronòmica de
Castelldefels.

Aquestes actuacions abasten tant
l'ecologia urbana, amb activitats or-
ganitzades amb el públic general,
com activitats dirigides als centres
educatius. També des de Cal Ganxo
es coordinen les activitats de l'Hora
del Medi Ambient, que es fan els
dimecres a la Biblioteca Ramón
Fdez Jurado de Castelldefels.

PORTA D'ENTRADA AL PARC NATURAL DEL GARRAF 

La Fundació gestiona 
Cal Ganxo, de Castelldefels
Uns 11.000 escolars fan servir aquest Centre d’Activitats Ambientals

Recursos

Estiu al Cosmocaixa
T'atreveixes a reduir, reutilitzar i
reciclar? El Cosmocaixa et pro-
posa una activitat perquè cons-
trueixis aparells meteorològics
utilitzant materials quotidians
dels que s'han convertit en deixa-
lles. Caps de setmana i festius del
24 de juny al 5 de setembre i tots
els dies del mes d'agost, a les 17 h.
http://obrasocial.lacaixa.es/nues
troscentros/cosmocaixabarcelona/
veranoencosmocaixa_ca.html

Espais Naturals Protegits
i Voluntariat Ambiental,
una eina de gestió?
El 30 de setembre, a l'Oficina
del Parc del Garraf La Pleta, se
celebrarà una Jornada organit-
zada per la Xarxa de Voluntariat
Ambiental de Catalunya.
A partir d'un estudi diagnosi
dels projectes de voluntariat
ambiental als Espais Naturals
Protegits es farà una presentació
de Bones Pràctiques de Volunta-
riat Ambiental i s'encetarà un
debat i propostes de treball con-
junt en la línia de foment del
voluntariat als Espais Naturals.
info@xvac.cat

SCEA celebrarà 
el Fòrum 2010
La Societat Catalana d’Educa-
ció Ambiental celebrarà al no-
vembre el IX Fòrum d'Educació
Ambiental 2000+10. Es tracta
d'unes jornades que s'organit-
zen bianualment i són un espai
de trobada per seguir renovant
l'educació ambiental davant els
nous reptes de la sostenibilitat.
Després de tres edicions, en-
guany es vol fer una trobada al
voltant de l'eix educació-comu-
nicació-acció. S'iniciarà amb un
treball de debat i participació
virtual obert a tothom i una tro-
bada final. L'espai web per al
debat romandrà obert de juny a
octubre. www.scea.cat

A Catalunya es recull de
forma selectiva l'oli de
cuina domèstic i dels esta-

bliments de restauració. Aquest oli
es pot transformar en el que ano-
menem biodièsel, un combustible
alternatiu als derivats del petroli,
que es pot utilitzar com a substitut
del gasoil, i s’aprofita de forma
ecològica i econòmica el residu. 

Qualsevol vehicle homologat pot fer
servir el biodièsel barrejat sense cap
efecte nociu per al motor. 

El tractament d'olis per produir bio-
dièsel necessita unes instal·lacions
adequades i, sobretot, una bona
xarxa de recollida de l'oli usat.
Aquest és un dels punts clau per tal
que sigui factible la seva fabricació, i

depèn, doncs, del compromís del
sector de la restauració i d'una acti-
tud de col·laboració activa per part
de la població, que separi l'oli usat a
les seves cuines i el porti a les deixa-
lleries, on l'any 2007 es van recollir
658 tones d'olis de cuina usat.

Un litre d'oli abocat a l'aigüera pot
contaminar fins a 100.000 litres d'ai-

gua potable. Però, cadascú de nosal-
tres pot fer que els residus generats a
la cuina en fregir aliments es conver-
teixin en noves matèries primeres. A
més, la recuperació de l'oli usat mi-
llora el funcionament de les plantes
depuradores d'aigua i en disminueix
la producció de residus. Raons per
no llençar l'oli de fregir calamars o
patates no ens en falten!
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L'oli dels calamars a la romana, al teu cotxe!  

El gra de sorra

L'equipament està a deu minuts de la platja en cotxe
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La Fundació Catalana de l'Esplai inicia la Gestió del
CAA Cal Ganxo desenvolupant el Casal d'Estiu de
Cal Ganxo 2010, que impulsa i subvenciona, des de
fa més de 8 anys, la Regidoria de Cultura i Políti-
ques Transversals Ambientals de l'Ajuntament de
Castelldefels. Aquests casals tenen, com a objectiu
fonamental, oferir una proposta en el lleure es-
tiuenc per als nens i nenes de 3 a 12 anys, centrada
en un eix principal que és l'educació mediambiental
i la sostenibilitat. 
S'organitza al llarg de 5 setmanes, del 28 de juny
fins al 30 de juliol amb 70 places per cada tanda
setmanal. El casal acull 350 infants distribuïts en
les diferents tandes.
El lema del casal d'enguany, en honor a l'any Inter-
nacional de la Biodiversitat, és “Aquest Any biodi-
verteix-te!”, sent el centre d'Interès del Casal la
Biodiversitat al Garraf, acostant-nos a la descoberta
sensorial de l'entorn natural del Garraf amb dife-
rents propostes d'itineraris, activitats a l'hort de la
Guixera, sortides a la platja i tallers, activitats i
dinàmiques al voltant de la sostenibilitat. 

El Casal d'Estiu de Cal Ganxo: “Aquest Any biodiverteix-te!”

CENTRE D'ACTIVITATS AMBIENTALS CAL GANXO 
Eco-Alberg, Escola de Natura i 

Centre d'Informació Ambiental de Castelldefels

www.castelldefels.org/calganxo

Reserva d’estades i consultes: 93 474 76 78 o infoaccc@esplai.org

La sargantana cuallarga és un dels rèptils fre-
qüents al Parc Natural del Garraf, i la llargada
de la cua, que sempre supera la llargària del
cos, li dóna el seu nom.
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