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LES POSSIBILITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES A LA NATURA

Viure l’hivern a les cases de la 
Fundació Catalana de l’Esplai
Amb itineraris i programes pedagògics per a escolars, famílies i grups

JÚLIA GARCIA

Les sortides de tot un dia, els 
caps de setmana en família o 
en grups d’amics, o les rutes 

a peu, dormint a les cases de co-
lònies, constitueixen un moment 
ideal per acostar-se a la natura i 
per interrelacionar en grup en tots 
els moments del dia. Per això, la 
Fundació Catalana de l’Esplai ha 
preparat tot un seguit d’opcions 
per fer a l’hivern, amb programes 
d’educació ambiental. 

L’apreciació significativa dels ca-
lendaris de la vida és una de les 
millors vies d’aproximació a la na-
tura, i per tant una de les millors 
estratègies educatives. 
Ara és el temps de l’hivern amb 
el fred que compleix una missió 
crucial als cicles vitals. És com 
una neteja a fons: de l’atmosfe-
ra, de les aigües i dels sòls. Per 
això els nostres ulls poden abastar 
més de 10 km de profunditats i de 
sons. Aquesta època de dies curts 
i gelats, és la més apropiada per 
assaborir la “soledat repleta” dels 
nostres camps, i per llegir l’escrip-
tura dels animals.

Plantes, letargies i olors 
Algunes plantes s’atreveixen a 
fructificar generosament, el rusc, 
l’arç blanc, i sobretot el boix-grè-
vol de les nostres muntanyes. I fins 
i tot algunes floreixen, com l’ave-
llaner. L’aire no porta olors que el 
nostre feixuc olfacte pugui iden-
tificar, encara que fures, fagines 
i guineus, busquen les molècules 
oloroses que els guien fins les fe-
melles de la seva pròpia espècie.

D’altres mamífers en canvi, entren 
en letargia, amagats a l’abric de 
coves i forats, dormint amb l’alè 
alentit, amb molts pocs batecs, 
sense menjar durant 4 o 5 mesos. 
A això es dediquen l’os bru i les 
marmotes dels Pirineus, però tam-
bé les rates cellardes, els eriçons i 
els ratpenats de tot el país. 

És l’hora de descobrir la nova fau-
na alada que ha arribat per gaudir 

d’un clima més benigne que no 
pas els dels seus països nòrdics 
d’origen: els ànecs,  els pit-roigs,  
que acompanyaran les excursions, 
els pinsans, els tudons...  Els més 
grans del regne alat, ducs i voltors, 
estaran incubant els seus ous.

I mentre una part del bosc està 
en letargia, n’hi ha tota una altra 
que revifa i entapissa el terra del 
bosc, els marges dels camins i els 

peus dels arbres. Els brots de les 
alzines, roures i castanyers, que 
han germinat de les llavors a ter-
ra, aixequen els seus primers 10 
cm. d’alçada al primer mes, d’una 
vida que pot ser, moltes vegades, 
centenària, i que garanteix la con-
tinuïtat del cicle de la vida.

Excursions des de les cases 
de colònies

A Can Santoi, al mig de la Ser-

Moltes famílies o grups d’amics 
busquen un lloc per celebrar el 
Cap d’Any d’una manera dife-
rent, relaxada, en un lloc que 
tingui incentius per a petits i 
grans i sense traves de mobili-
tat. Afegiu a tot això que esteu 
al mig de la natura. Per això, 
en les cases de colònies de la 
Fundació s’organitza estades 
per celebrar el Cap d’Any que 
inclouen el sopar del dia 31 i el 
dinar del dia 1. Com correspon 
a unes dates tan assenyalades 
els menús inclouen, entre altres 
productes, llagostins, pollastre 

A diverses comarques catalanes

Cap d’Any a les cases de colònies, 
una celebració diferent 

farcit, sopa de galets o els tradi-
cionals torrons i neules. També hi 
ha raïm per al cotilló i cava. En-
tre les cases on es pot fer la festa  
hi ha Can Mateu, Els Porxos,  la 
Cinglera, El Company (Osona); 
Mas Cabàlies i Roques Blanques 
(Pirineu); Can Massaguer i la 
Traüna (Montseny); El Molí (Vallès 
Occidental); Cal Ganxo (Garraf) i 
Can Santoi (Collserola). Un ven-
tall d’opcions a uns preus molt 
ajustats! 

Consulteu-ho
accc@esplai.org / 93 474 46 78

ra de Collserola, es descobreixen 
els encants de l’hivern amb els 
més petits. Per mitjà d’itineraris 
carregats de jocs i experiències 
sensorials, es potencia l’interès i 
la descoberta en el programa ano-
menat “El Bosc dels Sentits”.

Al Montseny, a les cases de La 
Traüna i Can Massaguer, es pot 
gaudir de paisatges hivernals be-
llíssims. La sureda i l’alzinar es 
revelaran com un rebost multico-
lor ple dels rastres dels animals 
que, secretament, hi viuen. 

Ja a les Guilleries, a la vora de 
l’embassament de Sau, a les cases 
dels Porxos, Can Mateu i la Cin-
glera es pot observar com molts 
ocells són atrets pel menjar que 
hi ha a les menjadores, cosa que 
pot permetre fer unes bones fo-
tografies. 

A la Serra de Busa a la Recto-
ria de la Selva, envoltada de les 
atapeïdes pinedes de pi blanc i pi 
roig, on potser d’aquí a un temps 
podrà tornar el llop als territoris 
on vivia fa uns 100 anys. 

Si s’arriba als Pirineus, a Mas 
Cabàlies o a Roques Blanques, 
amb el programa “El poble mun-
tanyenc”, l’hivern sembla encara 
més fred, però encara prou ama-
ble per descobrir la seva riquesa. 
Els prats humits i marronosos, els 
boscos grocs i vermells i els bas-
sals gelats mostren indicis d’una 
activitat rural i ramadera encara 
viva, però més frenètica en altres 
moments de l’any.

La Traüna, al Montseny, amb neu
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