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L’EQUIPAMENT HA ESTAT TOTALMENT REFORMAT PELS ARQUITECTES CARLES FERRATER I NÚRIA AYALA

S’inaugura l’Alberg-Escola de
natura de Viladoms de Baix
Està integrat a la xarxa de 26 equipaments de natura de la Fundació 

JOSEP Ma. VALLS

El 9 d’abril es va inaugurar la 
reforma integral de l’alberg-
escola de natura de Vila-

doms de Baix, el nou equipament 
de la Fundació Catalana de l’Esplai 
situat al municipi de Castellbell i el 
Vilar, tot just al costat de la mun-
tanya de Montserrat, que destaca 
pel seu disseny auster, futurista i 
funcional i per ser una instal·lació 
mediambientalment sostenible i 
totalment accessible.

La inauguració va comptar amb la 
presència de més de cent perso-
nes, entre les quals Josep Gassó, 
president de la Fundació Catalana 
de l’Esplai; Carles Ferrater i Nú-
ria Ayala, arquitectes autors del 
projecte; Agustí Navalles, alcalde 
de Castellbell i el Vilar, Salvador 
Obiols, Director de Serveis de 
l’Agència Catalana de la Joventut; 
Josep Enric Llebot, Secretari de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya; així 
com d’altres representants de  la 
Fundació, l’administració pública 
i del món educatiu.

Aquesta instal·lació és una refor-
ma integral de l’antic alberg. Per 

això, la Fundació va encarregar 
als arquitectes Carles Ferrater i 
Núria Ayala, de l’estudi OAB, 
aquest projecte. Aquests dos ar-
quitectes ja van ser els autors de 
CENTRE ESPLAI, la seu de la 
Fundació al barri de Sant Cosme, 
al Prat de Llobregat. 

En el transcurs de l’acte d’inau-
guració, els participants van poder 
visitar aquest equipament que es 
caracteritza pel seu disseny aus-
ter i futurista. El nou equipament 
–que s’integra a la xarxa de 26 
equipaments de natura que ges-
tiona la Fundació- està format 
per diversos mòduls-casetes que 
conformen el menjador, les aules 
de natura i els diferents allot-
jaments de 4, 6 i 8 places amb 
bany complet incorporat. L’equi-
pament, situat just davant de la 
muntanya de Montserrat, disposa 
d’una parcel·la de bosc, té piscina 
i està totalment adaptat per a que 
sigui accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

En el moment dels parlaments, 
el president de la Fundació va 
subratllar la importància de la 
col·laboració de tots els agents 
que han fet possible que aquest 

projecte esdevingués una realitat 
i va fer esment a que Viladoms 
de Baix és una obra íntegrament 

finançada a través del 0,7% de 
l’IRPF a fins socials del Ministeri 
de Sanitat, Afers Socials i Igual-
tat, així com per l’Obra Social de 
la Fundació “la Caixa” i la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Sostenible i funcional
Viladoms de Baix és un equipa-
ment que s’ha edificat amb crite-
ris de sostenibilitat, ja que compta 
amb diferents sistemes d’estalvi 
energètic i d’aigua. A més, la 
instal·lació està pensada per donar 
resposta de manera pràctica a les 
diferents necessitats que plantegin 
els infants i els joves, principals 
usuaris. Es tracta d’un projecte 
sostenible econòmicament que 
vol ser un arquetip replicable en 
altres instal·lacions de natura. 

Una proposta educativa
L’equipament neix amb una pro-
posta educativa innovadora sobre 
urbanisme i territori que s’està 
formulant en clau de joc de tau-
lell per a diverses edats i que s’ha 
dissenyat a partir de l’arquetip del 
model constructiu en forma de 
casetes. Aquestes activitats per-
meten treballar l’organització de 
l’espai en diverses societats i al 
propi territori de Viladoms 
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A l’acte d’inauguració hi van anar més de 100 persones Viladoms compta amb una proposta educativa en forma de joc de taula

Josep Gassó en el transcurs dels parlaments Es va plantar una alzina per commemorar la inauguració

Carles Ferrater 
Arquitecte
Estudi OAB

En benefici de la infància
Treballar amb  la Fundació Catala-
na de l’Esplai ens ha donat molta 
satisfacció. Després de 40 anys 
fent projectes per a l’administració 
i per clients pr¡vats, aquesta és la 
vegada que hem gaudit més i que 
hem trobat més clara la funció so-
cial de l’arquitecte. Per a nosaltres 
ha estat molt important fer aquest 
projecte en benefici de la infància, 
que és el que hem de cuidar més 
de la nostra societat. 

Josep Enric Llebot
Secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat

Instal·lacions fonamentals
Com a instal·lació, l’Alberg de Vila-
doms de Baix té en compte aspec-
tes com l’eficiència energètica i de 
consums d’aigua, per tant és una 
instal·lació que ambientalment està 
molt ben dissenyada. 

I pel que fa a la seva funció edu-
cativa, és molt important perquè 
té un efecte multiplicador en els 
nens i nenes. En resum, aquestes 
instal·lacions són fonamentals! 

Salvador Obiols
Director de Serveis de 
l’Agència Cat. Joventut

Afavorir la formació
Aquest nou alberg-escola de 
natura de Viladoms de Baix de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
–així com d’altres instal·lacions 
de la Fundació i d’altres entitats- 
són molt importants perquè ofe-
reixen als infants i joves un marc 
que afavoreix la formació per la 
convivència, l’humanisme, la des-
coberta de la natura i el respecte 
al medi ambient, valors tots im-
portants per a la formació. 

Opinions durant l’acte d’inauguració


