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Vii reunió de la xarxa 
de Custòdia del territori 
a l’Espai d’interès 
natural de gallecs
Els propers 8 i 9 de juny es ce-
lebrarà la VII Reunió de la Xarxa 
de Custòdia del Territori a l’Espai 
d’Interès Natural de Gallecs.
Tindrà com a eix de treball 
l’Economia de la Custòdia del 
Territori, i estarà organitzat per 
la Xarxa de custòdia del Territori 
i el Consorci de Gallecs. Es tre-
ballaran temes com l’Economia 
Verda, el finançament i el mece-
natge, el finançament alternatiu, 
i la comercialització de serveis i 
productes de custòdia.

més informació:
http://www.custodia 

delterritori.org/

Simposi de la  
xarxa d’Escoles 
per la Sostenibilitat 
de Catalunya
Properament, es confirmarà la 
data de realització del Simposi de 
la Xarxa d’Escoles per la Soste-
nibilitat de Catalunya, que se ce-
lebrarà en el tercer trimestre del 
curs. Té per objecte la realització 
de diferents taules rodones on 
participaran tant experts, com els 
mestres dinamitzadors del Pro-
grama Escoles Verdes i Agendes 
21 Escolars de Catalunya. Aquest 
esdeveniment bianual és un es-
pai formatiu i d’intercanvi per 
millorar les pràctiques educati-
ves orientades a la sostenibilitat 
i també la gestió ambiental dels 
centres escolars de Catalunya.

més informació: 
www.xesc.cat

per la biodiversitat
 “Jardins per a la biodiversitat” 
és una iniciativea de SEO-Bird-
life que busca formar i assesso-
rar la ciutadania perquè els seus 
jardins contribueixin a la conser-
vació de la flora i fauna silves-
tre en el marc del seu municipi. 
En aquesta línia, diverses ONG 
conservacionistes han posat en 
marxa projectes similars per tot 
el món. Cal caminar cap a la in-
tegració de la conservació de la 
biodiversitat en l’ordenació i ges-
tió de tot el territori, incloses les 
zones urbanes.

www.seo.org
www.audubon.org/bird/at_home/a

aL tErmE mUniCipaL dE pUig-rEig, aL bErgUEdà

de colònies a la  
Colònia de Cal pons
L’acte d’inauguració del nou Alberg es farà el 22 d’abril

ANDREU SAyó

l’alberg de cal pons  és, des 
finals de l’any 2011, un dels 
nous equipaments que ges-

tiona  la fundació catalana de l’es-
plai. situat al terme municipal de 
puig-reig (Baix Berguedà), forma 
part del conjunt arquitectònic de 
l’antiga colònia tèxtil de cal pons.

Que una antiga colònia industrial 
es transformi en una casa de co-
lònies no deixa de ser un retorn 
als orígens. Quan les classes be-
nestants de principis del segle XX  
enviaven els seus infants i joves 
“a colònies”, és a dir, a passar 
uns dies fora de la gran ciutat i, 
preferentment, cap a comarques 
properes als Pirineus on hi havia 
moltes “colònies” industrials, però 
on podien gaudir d’uns dies de 
convivències en un entorn natural 
i menys viciat que a la gran ciutat, 
no estaven fent res més que posar 
les primeres pedres  del que més 
endavant ha acabat estant un dels 
puntals de l’activitat d’estiu del 
moviment d’esplai a Catalunya.

Colònia industrial  
fins als vuitanta 
El nou equipament es troba situat 
en el marc d’una antiga colònia 
tèxtil com les moltes que es van 
construir al llarg del tram mig-alt 
del riu Llobregat  durant la sego-
na meitat del segle XIX. Després 
de més d’un segle i mig de vida 
les colònies industrials havien 
esdevingut els centres de la vida 
social i econòmica de la comarca i 
la crisis del  tèxtil que va assolar el 
sector als  anys vuitanta i noranta 
van suposar un cop molt dur per a 
aquest territori. 

Amb la iniciativa de l’ajuntament 
de Puig-reig i altres institucions, 

El gra de sorra

Sostenibles a casa nostra

La casa forma part del conjunt d’edificis de la Colònia de Cal Pons 

recursos

la nostra llar, tot i ser el nostre 
espai més personal, és una 
gran desconeguda pel que fa 

a la despesa de recursos i als ma-
terials que la formen.  rebem les 
factures de la llum, el gas, l’aigua, 
fem reformes... però sovint només 
ens fixem en l’import, i no en els 
m3, els kWh o els materials que 
consumim.

Les eco-auditories domèstiques 
consisteixen en que un expert 

diagnostiqui i recomani mesures 
per reduir l’impacte ambiental en 
diferents aspectes de la llar.

El programa “Llars Verdes” és un 
programa de participació ciutadana 
i d’aprenentatge col·lectiu, dirigit 
a persones sensibles per l’impacte 
ambiental i social de la seva llar. A 
través d’aquesta iniciativa s’acom-
panya els participants en un procés 
de canvi cap a una gestió més res-
ponsable dels recursos energètics i 

d’aigua, del consum de productes i 
de la neteja a les seves llars.

Barnamil va implantar el progra-
ma de Llars Verdes a Barcelona 
al 2008 i, a dia d’avui, ja s’ha 
treballat amb més de 30 grups, i 
s’ha ampliat el radi d’actuació a 
Sant Cugat, Mira-Sol, La Floresta, 
Caldes de Montbui, Viladecans, el 
Prat, Cornellà, Barberà del Vallès, i 
a col·lectius d’immigrants de Cata-
lunya. El 2009, Barnamil va rebre 

el premi d’Acció 21 de l’Ajun-
tament de Barcelona per aquesta 
iniciativa.

Podeu participar de forma indivi-
dual en els tallers que s’organitzen 
en diferents poblacions de l’àrea 
metropolitana. ■

trobareu més informació a: 
http://barnamil.net/ 

llars-verdes/

alguns dels edificis de l’antiga co-
lònia industrial s’estan reconvertint 
en equipaments públics per donar 
servei al habitants de la comarca o 
visitants i per reactivar l’activitat 
econòmica de la zona.
Precisament, aquest primer trimes-
tre de 2012, la Fundació Catalana 
de l’Esplai està executant la dar-
rera fase d’obres de remodelació 
i té previst posar en funcionament 
l’alberg de cara a la campanya de 
Setmana Santa. 

dins de la població
L’equipament  té capacitat per a 
62 usuaris. Els dormitoris oscil-
len entre les 4 i les 10 places, i es 
compta amb una cuina totalment 
nova, menjador i 3 sales d’activi-
tats. Serà un alberg accessible  i 

com que està situat dins del nucli 
urbà del municipi de Puig-reig, els 
usuaris tindran al seu abast serveis 
com la piscina municipal, els parcs 
i jardins propers  o el transport pú-
blic que comunica el poble amb la 
resta de la comarca. 

D’altra banda, la situació de l’al-
berg, molt proper al riu Llobregat, 
permetrà als usuaris un accés ràpid 
a l’entorn natural del parc fluvial 
del Riu Llobregat que ofereix un 
gran ventall d’activitats de des-
coberta naturalística, culturals o 
esportives. A cop de pedalada  o 
fent una passejada podem recórrer 
amunt i avall la ruta de les colònies 
tèxtils del Llobregat (senyalitzada 
com a  itinerari de Petit Recorre-
gut) i conèixer a fons com treballa-

ven i vivien els berguedans durant 
el segle passat.

La Colònia,  
centre d’interès
Actualment, l’àrea d’Educació 
Ambiental de la Fundació Catala-
na de l’Esplai està treballant en un 
projecte educatiu adequat a les ca-
racterístiques dels usuaris potenci-
als de l’alberg i basat en els centres 
d’interès de l’entorn on està situat 
l’equipament.

Amb aquest nou equipament, 
doncs, la Fundació Catalana de 
l’Esplai amplia encara més la seva 
oferta d’albergs i cases de colòni-
es i consolida la línia estratègica 
d’implantació arreu del territori 
català. ■


