
w w w . e s p l a i . o r g     d i a r i  d e  l a  f u n d a c i ó  c ata l a n a  d e  l ’ e s p l a i  j u l i o l  2 0 1 1  n ú m e r o  6 4

e d u c a c i ó  a m b i e n t a l  13

la fundació 
presideix la Xarxa de 
Voluntariat ambiental 
de catalunya
A l’Assemblea de la Xarxa de 
Voluntariat Ambiental de Cata-
lunya (XVAC), celebrada l’abril 
passat, es va constituir la nova 
junta, en la qual Asun Gil, de la 
Fundació Catalana de l’esplai, 
en va assumir la presidència per 
als propers dos anys.

Alguns dels  objectius de la XVAC 
són la consolidació del grups de 
treball temàtics, la diversificació 
del finançament de la Xarxa i el 
foment de la participació de les 
entitats. Actualment, la XVAC 
gestiona el portal ambiental de 
Xarxanet  www.xvac.cat; http://
xarxanet.org/ambiental.

incorporació al 
consell de membres 
de la Xarxa de 
custòdia del territori
la Fundació Catalana de l’es-
plai s’ha incorporat al Consell 
de membres (junta de govern) 
de la Xarxa de Custòdia del Ter-
ritori. 

Fa un any i mig que la Fundació 
es va adherir a la XCT, forma part 
del Grup de Treball “Custòdia i 
lleure” i a partir de la proposta 
educativa de la federació treba-
llarà la custòdia del territori amb 
els joves dels esplais al llarg del 
proper curs. 

als equipaments de la fundació catalana de l’esplai 

de colònies en família, 
vivint la natura i descansant
una proposta d’estiu amb activitats participatives i força econòmica 

redACCió

Tots sabem que els infants i 
joves poden anar de colònies. 
Però ja des de fa uns anys, 

pels caps de setmana i durant tot el 
mes d’agost, els pares, mares i els 
seus fills i filles poden també gaudir 
de l’experiència d’anar de colònies 
junts als equipaments de natura de la 
Fundació Catalana de l’Esplai i parti-
cipar de les activitats lúdiques, lliga-
des a la descoberta de l’entorn que 
organitzen els monitors i monitores 
especialitzats d’aquesta entitat.

Es tracta d’una manera diferent de 
passar les vacances en família on 
tot són avantatges, com ara descan-
sar en família en cases perfecta-
ment equipades enmig de la natura 
en racons tan privilegiats com la 
riba del pantà de Sau a les Guille-
ries, la Vall d’Ogassa al Ripollès o 
als peus de Montserrat al Bages és 
tota una experiència.

Les famílies són rebudes en cada 
escola de natura i s’incorporen a 
una dinàmica molt semblant a la 
que es troben els infants en les se-
ves colònies.

Un educador ambiental experi-
mentat i coneixedor de l’entorn 
s’encarrega de la dinamització del 
grup. Es propicia la relació amb 
d’altres famílies i nens i nenes, i 
prepara un programa d’activitats 
en funció dels interessos de les di-
ferents famílies que conviuen a la 
casa durant l’estada. 

activitats esportives
Excursions de tota mena, acti-
vitats esportives com passeigs 

recursos

amb caiac o BTT, jocs, gimca-
nes, tallers, descobertes en cotxe 
pels voltants... totes les activitats 
són a l’abast de la mà: des d’una 
excursió a Montserrat en crema-
llera o una sortida en caiac per 
tocar la punta del campanar de 
Sau, a pujar al Taga havent passat 
per les antigues mines de carbó 
d’Ogassa. La oferta és variada i 
atractiva.

intervenció activa
Aquesta proposta d’activitats 
està pensada no només direc-
tament per als infants sinó que, 
sobretot, es tracta d’activitats per 
realitzar en família amb el suport 
de l’educador i també activitats 
totalment autònomes per tal que 
els pares -prèviament assessorats 
pel monitor- es converteixin en 
els facilitadors de la relació dels 
seus fills i filles amb l’entorn.

Aquest és un dels principis més 
interessants d’aquest format de 
colònies: Els pares i mares inter-
venen activament en les activi-
tats organitzades conjuntament 
amb els seus fills.

Hi ha pares i mares que s’ho passen 
d’allò més bé descobrint els anima-
lons de la bassa ells tots sols amb 
els fills i filles, convertint-se en im-
provisats monitors dels seus propis 
fills i filles simplement amb el su-
port de les indicacions i el material 
prèviament facilitat per un especia-
lista en descobrir la natura.

L’experiència s’ho val i les famí-
lies que s’acosten un estiu a les 
colònies, acostumen a repetir. Es 
tracta d’una proposta de vacan-
ces molt econòmica: una setma-
na a pensió completa  (set nits, a 
pensió completa, activitats diri-

gides i piscina inclosa) costa des 
de  215 € (adults) i 156€ (infants 
fins a 12 anys).

cases adaptades
Totes les cases estan adaptades 
per a persones amb problemes 
de mobilitat, les  habitacions són 
d’us exclusiu per a cada unitat fa-
miliar i la majoria compten amb 
un bany propi i d’ús per a la uni-
tat familiar i el menjar és casolà 
i segueix els criteris de la dieta 
mediterrània, només caldrà que 
us serviu i que, com a qualsevol 
colònia (o com a casa), us pareu 
i despareu la taula. ■
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les cases de colònies també acullen grups familiars

l’alberg de Viladoms de baix, finalista dels premis fad 2011

L’alberg i escola de natura de 
Viladoms de Baix (Castellbel 
i el Vilar), de la Fundació Ca-

talana de l’Esplai, ha estat escollida 
finalista dels 53a edició dels Premis 
FAD d’Arquitectura Interiorisme, 
que es van fallar el passat 14 de 
juliol, reconeixent així l’equip tèc-
nic, els arquitectes Carlos Ferrater 
i Núria Ayala i l’aparellador Alexan-
dre Pararols. En l’edició d’enguany 
s’han presentat als premis FAD un 
total de 498 obres, de les quals 282 
corresponen a la categoria d’Arqui-
tectura i, entre aquestes, l’Alberg de 
Viladoms de Baix n’ha estat escolli-
da com una de les 13 finalistes.

Els membres del Jurat dels Pre-
mis FAD en la seva valoració 
han destacat  “Una extraordinària 
simplicitat i austeritat constructiva 
converteix el projecte en un assaig 

tipològic repetible i adaptable molt 
fàcilment a realitats diverses. Les 
referències a l’imaginari de les co-
lònies com a campaments en la na-
tura converteixen el projecte en un 
lloc memorable per als usuaris.”
 
menció especial en els premis 
construmat 2011
Igualment, l’alberg i escola de na-
tura de Viladoms de Baix  també 
va rebre menció especial en la ca-
tegoria d’edificació a la 14a edició 
dels Premis Construmat 2011 ator-
gats el 19 de maig a Barcelona. En 
aquesta categoría es van presentar 
129 obres en total. En aquest cas, 
s’ha reconegut, a més de l’equip 
tècnic, l’entitat promotora, Funda-
ció Catalana de l’Esplai; l’equip 
constructor, Aces - Assessorament 
i Construccions d’Equipaments 
Sostenibles. ■


