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Grau i Cal Ganxo. Situa-
da la primera a la locali-
tat d’Olivella i la segona 
a Castelldefels, als dos 
extrems del Parc Natural 
del Garraf, faciliten des-
cobrir aquest entorn na-
tural ple d’avencs, masies 
i petites elevacions des 
de les quals contemplar 
panoràmiques de la cos-
ta central.

com a casa
Aquestes cases són so-
lament algunes de les 
disset instal·lacions de 
natura que Fundesplai 
té en alguns dels millors 
indrets naturals de Ca-
talunya. Llocs ideals per 
gaudir amb la família i 
amics on, per un preu 
molt assequible, podrem 
estar com a casa amb la 
comoditat d’una habita-
ció pròpia i els dinars ca-
solans propis d’aquestes 
instal·lacions.

xarxa esplai 

Una visita al mo-
nestir de Sant 
Joan de les aba-

desses, una excursió 
per la impressionant 
cinglera de Tavertet, 
que envolta el pantà de 
Sau, la pujada al Turó 
de l’Home o una passe-
jada pels prats del pla 
de Busa. aquestes són 
una petita mostra de 
les nombroses acti-
vitats a les quals ens 
obre la porta una esta-
da en una de les cases 
de colònies i albergs de 
natura de Fundesplai.

Durant la tardor, a més, 
qualsevol passejada es 
converteix en un gaudi 
dels sentits: observar la 
increïble gamma de co-
lors dels boscos de fage-
des, castanyers o pins en 
aquesta època de l’any; la 
recerca de bolets o casta-
nyes que podrem cuinar a 
les pròpies cases, el soroll 
dels ocells...

cims, fagedes i 
esglésies romàniques
Les cases situades a l’en-

 Famílies. Les cases de colònies i albergs de Fundesplai són punts d’accés a molts atractius culturals i naturals

cinc propostes per descobrir les serres de 
Guilleries i busa, pirineus, Montseny i Garraf

torn del pantà de Sau 
permeten fer rutes que 
recorren els espectacu-
lars miradors naturals 
que són els cingles que 
envolten el pantà, ca-
minar pels carrers em-
pedrats dels segles XVI 
i XVII de la localitat de 
Rupit i relaxar-se al petit 
poble de Vilanova de Sau.

Mas Cabàlies (Ogassa), 
per exemple, és un lloc 
ideal on podrem gaudir 

Mas cabàlies. Situada a Ogassa, aquesta casa permet gaudir de l'alta muntanya o fer visites més tranquil·les, com les mines de la po-
blació. FOTO: J. M. VALLS
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 primera fase Ja s’han donat d’alta en les noves webs de les escoles 21 centres i 1.257 mares i pares

informació i gestions per a les famílies, a un clic  

A finals de 2015, 
Fundesplai 
llençava la nova 

web de +Escola, una 
plataforma digital dels 
serveis educatius que 
l’entitat ofereix al món 
escolar i les famílies. 
aquest mes de setem-
bre, amb l’inici del 
nou curs 2016-2017, 
aquesta iniciativa es 
complementa i amplia 
amb la posada en mar-
xa de webs pròpies per 
a cada escola i espais 
personalitzats per a les 
famílies.

D’aquesta manera, l’en-
titat aposta per integrar 
plenament les noves tec-
nologies als programes i 
serveis educatius com un 
compromís de qualitat 
amb les famílies. Aquest 
nou pas facilita les dife-
rents gestions de mares 
i pares i agilitza la comu-
nicació amb les escoles i 
la mateixa Fundesplai. 

En aquesta primera fase, 
s’han donat d’alta 21 de 
les més de 50 escoles on 
Fundesplai està present 
amb diferents serveis 
(menjador, extraesco-
lars, acollides, casals...), 
però l’objectiu és que 
progressivament s’hi in-
corporin totes. Pel que 

fer consultes i modifica-
cions.

També inclou un apartat 
sobre l’actualitat de l’es-
cola i un recull dels di-
ferents articles del blog 
de +Escola, que es fa 
ressò de diferents temes 
d’interès pedagògic com 
consells per a la torna-
da a l’escola, l’educació 
emocional dels infants o 
recursos per fer excursi-
ons amb els més petits. 

Conscients de la impor-
tància de la informació 
actualitzada, des de la 
web s’envien diàriament 
les notificacions impor-
tants, com els canvis de 
menús.

fa a les famílies, ja són 
1.257 mares i pares que 
s’han inscrit al seu espai 
personal.

Què hi trobarem
A l’espai de les escoles, 
les famílies de cada cen-
tre tenen a la seva dispo-
sició tota la informació 
pràctica sobre menjador 
(menús, equip de moni-
tors/es i cuiners/es, ho-
raris...), extraescolars 
(tipologia, horaris...) o 
servei d’acollida. A més, 
des d’aquesta platafor-
ma les famílies reben 
un butlletí mensual amb 
les fotos d’activitats, me-
nús, el detall dels seus 
rebuts, donar-se d’alta 
o baixa d’algun servei o 

sionants (i desconeguts) 
paisatges naturals del 
pla de Busa i descobrir la 
talaia natural del Capola-
tell, utilitzada a la Guerra 
del Francès com una pre-
só natural.

Al Montseny es troben les 
cases de Can Massaguer i 
La Traüna. La primera, si-
tuada al municipi de Bre-
da, ens permet acostar-
nos a la fageda de Santa 
Fe del Montseny o visitar 

el castell de Montsoriu 
o l’església romànica de 
Sant Martí de Riells. Des 
de la segona podrem as-
cendir a muntanyes molt 
conegudes i accessibles 
com el Turó de l’Home, 
el punt més elevat del 
Montseny, amb 1.705 
metres, o el Matagalls, de 
1.697 metres, o visitar el 
poble del Montseny.

També al Garraf podrem 
gaudir de dues cases: Can 

de l’alta muntanya amb 
el cim del Taga (2.040 
metres) o, si no volem 
caminar tant, visitar les 
mines d’Ogassa o el mo-
nestir de Ripoll, fundat 
per Guifré el Pilós el 879.

L’alberg de Rectoria de 
la Selva (Navès) està si-
tuat en un entorn natural 
idíl·lic. Des de la matei-
xa casa es poden fer un 
munt d’excursions a peu 
per conèixer els impres-
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informació. Les web de les escoles inclouen dades actualitzades 
sobre canvis de menú, activitats i les darreres entrades del blog 
+Escola. FOTO: J. PASQUIER


