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L’estiu és un moment idoni pe fer nous amics/amigues, 
conèixer nous indrets i participar en activitats en les 
quals l’infant i el jove aprèn, conviu i s’enriqueix en 
diferents vessants de la seva vida.  
  
En aquest nou número d’Infocruc, amb el lema “viu 
l’estiu”, es vol remarcar la importància de les activitats 
de lleure i sobretot aquelles plantejades des d’entitats 
locals com les pròpies de Coordinació Rural de 
Catalunya.  
  
Aquestes activitats estan plantejades des de la vessant 
educativa i amb la finalitat que ajudin en el 
desenvolupament de l’infant i el jove, alhora que a 
partir de jocs, tallers i altres metodologies hom pugui 
aprendre a respectar els altres, autonomia, sobre 
l’entorn social i natural que l’envolta, i que siguin 
persones actives i amb valors. Per això, les activitats 
que trobareu en aquest número són activitats molt 
recomanades i potencien els valors i ajuden en el 
desenvolupament integral de la persona. Tant les 
activitats de Coordinació com les de les entitats 
membres de Coordinació, les de l’Agrupament d’esplai 
Riallera i les del Grup d’esplai Vidrerenc.  
  
L’oferta és molt diversa i segur que cadascú podrà 
trobar el que més li interessa o el motiva, i és important 
fruir en el temps lliure d’activitats de lleure i educatives. 
Ja sigui anant al casal, de colònies, campaments, ruta, 
intercanvis juvenils, camps de treball o altres.  
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És un bon moment per estar actiu, viure l’estiu i no 
avorrir-se a més, de poder col·laborar i participar en 
projectes solidaris, comunitaris o d’interrelació amb 
joves europeus i internacionals. L’experiència que es viu 
en aquestes activitats és inesborrable i única i la millor 
manera de sentir-la és sent-ne el protagonista.  
  
 Així doncs,.... Viu l’estiu! 
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La Marató 2010 va mobilitzar el passat 19 de desembre el 
conjunt de la societat catalana i va assolir el resultat de 
7.385.625€, una xifra que es veié incrementada amb els 
donatius que van arribar fins al 31 de març, data de tancament 
de l’edició. 

Paral·lelament al desenvolupament del programa, la societat 
catalana va batre el seu propi rècord de participació popular 
en La Marató, amb l’organització de més de 1.300 iniciatives de 
suport. Si ens aturem un moment i analitzem aquesta xifra 
podem deduir fàcilment que es van fer més actes solidaris que 
pobles hi ha a Catalunya, un fet cal tenir en compte, així com la 
constatació que amb aquestes activitats s’ha ingressat més 
d’1,3 milions d’euros, el 17.5% dels ingressos totals a La 
Marató. 

En aquesta nova edició de La Marató també va ser molt elevat 
el nombre de trucades de donatius ateses pels 2.500 voluntaris 
que van participar en aquesta festa de la solidaritat. Així, es van 
fer 125.439 trucades al 905 11 50 50.  

Carme Basté 
Directora de la Fundació 

La Marató de TV3 

UNA MARATÓ DE RÈCORDS 

A l'estiu, molts infants i joves participen en projectes solidaris però al 
llarg de l'any els ciutadans demostrem la nostra solidaritat en 
diferents actes. Un dels esdeveniments més populars a Catalunya i 
que mobilitza moltes persones i és una gran mostra de solidaritat és 
la Marató de TV3. Per aquesta raó, tot i estar a les portes de l'estiu 
volem recordar que es pot ser solidari al llarg de l'any. Així, Carme 
Basté, ens explica els rècords que es van assumir en la passada 
Marató de TV3. 
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A més, en el primer any de funcionament, les aplicacions de La 
Marató per a iPhone i Android, que permetien fer donatius, 
van tenir més de 4.000 descàrregues per a mòbil. Les 
donacions via internet també van representar un increment 
espectacular. De l’1 al 19 de desembre, es van fer 10.570 
donacions, triplicant les aportacions econòmiques de l’any 
passat. 

Seguint amb aquesta tendència a l’alça, el web de La Marató va 
experimentar una veritable explosió durant la jornada del 19 de 
desembre, ja que es van registrar 155.286 pàgines vistes i 
35.765 visitants únics, xifres que, comparades amb les del dia 
anterior, representen un increment del 736% i 679%, 
respectivament. Seguint en aquest entorn, el ritme de 
participació per mitjà de Twitter i Facebook va ser trepidant. 
Durant les 15 hores de programa, Facebook va sumar prop de 
23.000 nous fans i segons @TopHashtags, La Marató va ser 
trending topic de Twitter a nivell estatal durant tota la jornada 
del 19 de desembre i en alguns moments del dia va liderar els 
temes twittejats. 

Fins aquí, els veritables protagonistes de La Marató vàreu ser 
els ciutadans d’arreu del territori català, que amb el vostre 
suport actiu, veu fer que La Marató tornés a ser un èxit. Amb 
aquest excel·lent resultat podem dir que La Marató no està en 
crisi, que malgrat la complicada situació econòmica de moltes 
persones, segueix intacte la confiança en aquest projecte 
solidari. Per això, a partir d’ara la Fundació La Marató de TV3 
continuarà aquesta carrera de fons en la qual, al final del camí, 
l’any 2016, hi ha posades moltes esperances. Serà el moment 
en què haurem convertit els milions d’euros recaptats en 
avenços científics.  

Durant aquests sis anys, cadascú farà la seva feina: els 
investigadors tiraran endavant projectes de recerca que tindran 
com a únic objectiu curar o millorar la qualitat de vida dels 
afectats; la Fundació organitzarà la logística perquè la concessió 
de les ajudes sigui la més justa, l’administració dels diners, la 
més transparent, i el seguiment dels projectes, el més rigorós. I 
tot, perquè els ciutadans segueixin il·lusionant-se amb La 
Marató i la seva funció social i científica. 
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Tothom està d’acord que l’educació és necessària, vital, 
imprescindible; que és a través de l’educació que es formen els 
ciutadans del demà, els futurs metges, dirigents, tècnics, 
fusters, mecànics...; que l’educació és l’eina que tenim els 
humans per transmetre els nostres coneixements, els nostres 
valors, els nostres sistemes socials i organitzatius... Aleshores, 
perquè no li donem a l’educació el valor que es mereix? 

Ens emmirallem en països que obtenen excel·lents resultats en 
proves oficials, proporcionem ordinadors a cada alumne 
perquè apostem per les noves tecnologies, augmentem les 
hores lectives d’anglès, afegim hores complementàries per 
treballar els valors com la ciutadania, etc., però els resultats no 
milloren i seguim sent un dels països on la comprensió és 
mínima, on el nivell d’anglès és més baix, on la taxa de fracàs 
escolar és escandalosa... On radica el problema? 

Podria ser que tots els esforços anessin mal encaminats? 
Podria ser que el fet d’estar a mercè del color polític que mana 
sigui negatiu? Sigui com sigui, és clar que hi ha quelcom que 
falla. I qui en té la culpa? els mestres? els governants? el 
sistema? la família? potser una mica entre tots? De vegades no 
es té prou en compte el destinatari de l’acció educativa, o s’és 
massa lluny de les aules per conéixer-ne el dia a dia, o quan 
arriba el remei ja és massa tard. I com es resol això? Tant de bo 
hi hagués una recepta màgica...  

L’EDUCACIÓ, UNA RESPONSABILITAT  
COL·LECTIVA 

Mª Mercè Badia Codina 
Coordinadora Pedagògica  
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Així i tot, hi ha petites premises que de ben segur ajudarien: 
apostar per una millor formació dels professionals; establir una 
estructura organitzativa definida i clara; dotar els centres dels 
recursos materials, humans i econòmics necessaris per facilitar 
els desdoblaments de grups, per exemple... podrien ser unes 
primeres pautes a seguir que de ben segur que millorarien la 
tasca educativa. 

Per altra banda, també caldria tenir més present i amb més 
consideració altres vies educatives que el nostre sistema, a 
vegades massa tancat, no té en compte. Parlo de l’educació no 
formal, aquella que molts infants i joves del nostre país reben 
des de l’educació en el lleure, o sigui dels agrupaments 
d’esplais, des de l’escoltisme, d’associacions o entitats 
esportives... És a dir, una educació en el compromís, pel país, 
en els valors cap al pròxim, una educació que no surt a cap 
llibre de text ni en cap manual de mestres sinó que sorgeix de 
la voluntat, del gust per la feina, de creure en la importància de 
l’educació... o sigui, del cor. 

L’educació no és cosa només de l’escola. A tots ens pertoca 
responsabilitzar-nos d’una petita part d’aquest vast puntal. I 
l’escola, com a ens amb finalitat principalment educativa, cal 
que rebi el suport de tota la resta d’agents educatius i que 
sumi esforços tant de les famílies com de l’administració com 
d’altres entitats educatives 
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El dia 9 d’Abril es va celebrar el 10é aniversari de l’Esplai de 
Peramola, que és el que és gràcies a uns monitors/es que es van 
involucrar molt en tirar endavant aquest projecte i això va ser 
gràcies al jovent de Peramola d’aleshores. 

L’acte de celebració que varem fer va ser amb l’assistència de tots 
aquells monitors/es, pares/mares, nens/es que van confiar amb 
l’Esplai i van ajudar que cada dia anés creixent una mica més. Va 
ser un dia molt emotiu, ja que feia molt temps que no ens 
retrobàvem tots. 

Durant la tarda, es van realitzar diferents activitats, danses i 
cançons on tothom que volia podia participar amb el fi de 
passar-s’ho genial. Tot seguit es va amagar el sol, varem fer un 
sopar a la plaça del poble i a ben acabat el sopar es van repartir 
una sèrie de records a les persones que havien col·laborat més 
en l’Esplai de Peramola. 

Finalment, per acabar aquest dia tan especial, monitors i 
exmonitors varen poder gaudir d’una mica de discomòbil. 

10è ANIVERSARI DE L’ESPLAI DE PERAMOLA 
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L’Agrupament d’Esplai Riallera  de Solsona i el Grup d’esplai 
Vidrerenc, entitats membres de Coordinació Rural organitzen un 
estiu ple d’activitats.  

L’Agrupament d’Esplai Riallera organitza tres torns de 
campaments, segons edat, a la Ribera Salada, Castellar de la 
Ribera, a la comarca del Solsonès. Cada torn gira entorn un centre 
d’interès. Amb un total de 24 places per torn.  

► Els campaments es realitzen durant tot el mes de juliol a la 
Ribera Salada. L'activitat es realitza al costat del riu mateix, on 
s’acampa durant tot el temps que dura l'activitat, i és on es 
queden a dormir. Es realitzen una sèrie d'activitats, des de jocs 
tradicionals de tota la vida, tallers, jocs de pistes, fins a excursions i 
jocs de nit. A més a més cada dia, tant al matí com a la tarda, van a 
banyar-se al riu de la Ribera Salada. Tot això acompanyat d'un 
magnífic espai, rodejat de naturalesa, fa que els nens puguin 
gaudir d'uns campaments diferents als que són habitualment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Incripcions del  28 de maig a l'11 de juny.   
Telèfons de contacte: Marcel: 630 43 31 04 o Maria: 628 65 93 07 
 
►Una altra de les activitats que organitza l’agrupament d’Esplai 
Riallera és una ruta adreçada a joves de 12, 13 ,14 anys. (1r, 2n i 3r 
d'ESO). Consisteix en fer una ruta, començant per Cadaqués, i 
seguint la línia de costa cap al sud. Es faran trossos del camí de 
Ronda. Durant al matí es realitza la etapa del dia, i durant la tarda 
es descansa i es fan activitats vàries. Total: 15 places. 

Inscripcions: durant el juny.  
Telèfon de contacte: Marcel: 630 43 31 04 

Grup Centre d’interès Dates Edats Preu 

Petitots “La Lluna i la Bruna” 
Del 8 al 10 

de Juliol 
3, 4 i 5 anys (P3, P4 i 

P5) 
75€ 

Ots “Cul de sac”.  
Del 3 al 10 

de Juliol 
5, 6, 7 i 8 anys (1r, 2n 

i 3r de Primària) 
150€ 

Migjorns “Mai és tard”.  
Del 15 al 24 

de Juliol 
9,10, 11, 12 anys (4t, 
5è i 6è de Primària) 

180€ 

ACTIVITATS D'ESTIU DE LES ENTITATS 
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El Grup d’esplai Vidrerenc organitza diferents casals, cursets de 
natació, tres torns de colònies d’aventura, dos torns d’estades de 
ball, camps de treball a Vidreres, a la comarca de la Selva. 
Activitats dirigides a nois i noies de diferents edats. Activitats 
2011: 
  
► CASAL-CASALET  
Dates: Del 27 de juny al 31 d'agost.  
Edats: de 3 a 15 anys.  
Places: 120  
Lloc: Vidreres  (IES Vidreres ) 
Preus: Segons torns (veure fitxa d’inscripció)  
 
Torns:  - Hora extra de 9h a 10h del matí.  

- Torn de matí de 10h a 13h del matí.  
- Menjador de 13h a 16h de la tarda.  
- Torn de tarda de 16h a 19h de la tarda.  

 
►CASAL MUSICAL  
Dates: del 27 de juny al 29 d juliol 
Horaris: de dilluns a divendres de 10h a 13h  
Edats: de 3 a 14 anys  
Places: 20 (de 3 a 5 anys) i 20 (de 6 a 14 anys)  
Lloc Vidreres (IES Vidreres ) 
Preus: 135 € (possibilitat d’utilitzar l’hora extra i el menjador del 
casal-casalet)  
   
► NATACIÓ  
Aprèn a millorar la teva tècnica o fes el teu primer salt a la piscina.  
Dates: Juliol i agost  
Edats: de 5 a 12 anys  
Places: 20 per torn 
 
Torns:  - Primer torn (de 9’15h a 10h) 

- Segon torn (de 10h a 11’45h) 
- Tercer torn (de 10’45h a 11’30h)  

 
Lloc: Vidreres (piscina municipal)  
Preu: 40 euros/mes   
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►COLÒNIES D'AVENTURA NATUR@VENTUR  
Passa 8 dies gaudint de l'entorn natural del Massís de 
Cadiretes, Zona PEIN, tot fent activitats de natura i aventura 
com: muntar a cavall, rutes d'orientació nocturnes, rocòdrom, 
rutes amb BTT, parc aquàtic, tir amb arc, caiac polo, tallers de 
natura, acampada, jocs de nit, piscina...tot això compartint 
experiències amb companys de tota Catalunya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►ESTADES: BALLA I FES BALLAR  
Ets un amant del ball? Et passes el dia escarxofat al sofà mirant 
els teus programes preferits i pensant com t'agradaria ballar? 
Aixeca't i mou-te! Ara és el teu moment! Tenim el projecte que 
estaves esperant: "Balla i fes ballar!"  

Prepara't per passar una setmana intensa: Una estada 
completament dedicada a aprendre balls de diferents estils, on 
cada dia gravaràs una coreografia en grup, ajudat per experts 
professors de ball. I, encara n'hi ha més! Totes les tardes i nits, 
tu i els teus companys, gaudireu de diferents activitats: 
Sortides, activitats en grup, projectes artístics...  

Prepara't per passar una setmana inoblidable! Salta del sofà i... 
MOU-TE!  

Torn Dates Edats Places Lloc Preu 

1r 
Del 3 al 10 de 

juliol 
De 14 anys 

24 (ampliable 

fins a 30) 

Vidreres (IES 

Vidreres) 
210€ 

2n 
Del 10 al 17 

de juliol 
De 11 anys 24 

Vidreres (IES 

Vidreres) 
210€ 

3r 
Del 24 al 31 

de juliol  
De 17 anys 24 

Vidreres (IES 

Vidreres) 
210€ 

Torn Dates Edats Places Lloc Preu 

1r 
Del 31 de juliol al 

7 d’agost 
De 11 anys 20 

Vidreres (IES 

Vidreres) 
185€ 

2n Del 7 al 14 d’agost De 16 anys 20 
Vidreres (IES 

Vidreres) 
185€ 
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► CAMP DE TREBALL: castell de St. Iscle: buscant un passat.  
15 dies per conèixer i explorar el castell de Vidreres tot aprenent 
nocions d'arqueologia. 15 dies compartint experiències amb joves 
de la teva edat i de diferents indrets de Catalunya, Espanya o el 
món sencer. 15 dies plens d'activitats, sortides, aventures, amics, 
visites culturals, etc. 15 dies per viure i per no oblidar!  
 

Tipologia 

camp 
Dates Edats Places Lloc Incripcions 

Joves 

catalans 

Del 3 al 17 

de juliol 

De 17 

anys 
24 

Vidreres (IES 

Vidreres) 

012 o 

www.gencat.cat 

Joves de les 

diverses 

comunitats 

autònomes 

de l'estat 

espanyol 

Del 18 al 

31 de juliol 

De 17 

anys 

24 ( 2 

reservades 

per joves 

catalans) 

Vidreres (IES 

Vidreres) 

012 o 

www.gencat.cat 

Internacional 

Del 31 de 

juliol al 14 

d’agost 

De 30 

anys 

24 ( 2 

reservades 

per joves 

catalans) 

Vidreres (IES 

Vidreres) 
www.cocat.org 
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TÈCNICS DE COORDINACIÓ RURAL PARTICIPEN AL 
VITAL VILLAGES DEVELOPMENT PLANS A HOLANDA 

Dos tècnics de Coordinació Rural de 
Catalunya van participar al 
workshop Villages Development 
Plans (VDP) organitzat a Sneek, 
Holanda. 

Un workshop del programa 
Grundvitg de la Unió Europea on hi 
van participar un total de 10 països 
diferents, sent un total de 21 
participants, procedents d'àmbits 
rurals. 

 
La finalitat del workshop era compartir les experiències i 
iniciatives que es duen a terme en l'àmbit rural. Al llarg del 
seminari les organitzacions van explicar el seus projectes, a més 
van visitar experiències pràctiques del VDP, van conèixer més 
sobre la metodologia i estratègies del VDP i es va iniciar xarxa 
entre nous interlocutors per iniciar nous projectes comuns. 

Els tècnics de CRUC van explicar el projecte i van fer difusió del 
magazine Proeurope1. Una molt bona experiència i oportunitat 
per interactuar amb persones i responsables d’organitzacions 
que també treballen pel territori i un gran pas per la creació de 
xarxa i treball amb nous partners.  
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COORDINACIÓ RURAL ES REUNEIX AMB 
EL DIRECTOR GENERAL DE JOVENTUT 

Coordinació Rural presenta el projecte i les necessitats de 
l'organització al nou Director General de Joventut, Toni Reig, 
reunió celebrada el febrer a Barcelona. 

I el dia 3 de març, el Director General de Joventut , Toni Reig, el 
director territorial de Benestar Social i Família, el Sr. Joan 
Saura  juntament amb el coordinador de joventut de Barcelona, 
tècnics territorials de joventut  de Lleida i la tècnica de joventut 
del Solsonès van visitar la seu social de l'entitat, ubicada a 
Solsona i es parlà del projecte de l'àrea de formació de 
Coordinació Rural com a un dels instruments importants a tenir 
en compte i a prioritzar davant la situació que viu la societat en 
general. 

És important que la gent del món rural pugui gaudir de 
formació contínua i de formacions específiques, segons les 
necessitats del territori, i així poder estar més ben preparada. 
Amb la finalitat que sobretot els joves tinguin l'oportunitat de 
desenvolupar projectes emprenedors en l'àmbit rural 
i coneguin opcions per diversificar les tasques en aquest àmbit.  

 

COORDINACIÓ RURAL ES REUNEIX AMB 
LA DIPUTADA MIREIA CANALS 
 
El 14 de març la Diputada del Parlament, Mireia Canals, es va 
reunir amb la Directora de Coordinació Rural en la seu social de 
l'entitat. 

La reunió serví per presentar l'organització i els projectes que es 
duen a terme durant aquest any i alhora per conèixer les línies 
prioritàries que la Diputada hi dóna suport com són les accions 
a nivell comarcal, projecció a nivell català i projecció a nivell 
europeu i internacional. 
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4 MEMBRES DE LA JOVESNET PARTICIPEN 
EN UN INTERCANVI JUVENIL A FRANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre membres catalans i de pobles petits de la xarxa 
Jovesnet/Youthnet  van participar de l'1 al 8 de maig en 
l’intercanvi multilateral  "Promoció itinerant de la mobilitat en 
joves de zones rurals" celebrat a  França, concretament 
a Ardèche, un dels set departaments de Rhone-Alps. 

En aquest intercanvi hi van participar joves de 17 a 25 anys 
d’Itàlia, Bèlgica, Alemanya, França i Catalunya. Eren 4 joves i un 
monitor, per país. 
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Una de les finalitats de l’intercanvi va ser que els joves del món 
rural poguessin veure les possibilitats que ofereix la mobilitat, 
es motivessin a participar en projectes europeus i 
internacionals i que poguessin accedir a la informació. Per això, 
durant l’intercanvi, de l’1 al 8 de maig, els joves participants 
del projecte van visitar 4 pobles de la regió d’Ardèche: 
Montpezat-sous-bauzon; Les Vans; Coucouron i Quintenas. En 
cada poble es realitzava un taller o activitat amb joves locals, 
preparada prèviament pel grup de joves d’un dels països 
participants. Així, es van dur a terme activitats artístiques, 
culinàries, comunicatives i jocs, activitat preparada pels joves 
catalans.  

Els joves catalans que van gaudir d’aquest projecte són de 
Ponts, la Seu d'Urgell i Solsona.  

Una experiència molt positiva per tots els joves, amb records 
inoblidables i una gran xarxa de contactes europeus. 
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COORDINACIÓ RURAL VISITA LA UNIVERSIDAD 
PAULO FREIRE 
 
El 16 de març, els tècnics de l'organització van reunir-se amb la 
vicepresidenta de la Universidad Rural Paulo Freire amb seu a 
Segovia. La Universidad Paulo Freire és una organització 
educativa preocupada per la recuperació de la cultura agrícola 
i per un desenvolupament rural equilibrat amb el seu medi 
ambient i també per l'alimentació sana. 

Treballa en cinc eixos: investigació; economia rural 
sostenible;dinamització social;formació permanent i 
observatori de la realitat rural. Es desenvolupa en nou 
comarques de diferents punts de la geografia de l'estat 
espanyol i cada una és especialista en una càtedra. La càtedra 
és una àrea de coneixement definida per cada comarca. 

La reunió serví per tal de conèixer més a fons aquesta 
estructura i alhora donar a conèixer el projecte de Coordinació 
Rural i definir possibles col·laboracions. 

 

COORDINACIÓ RURAL ES REUNEIX AMB EL 
DIRECTOR GENERAL DE DESENVOLUPAMENT 
RURAL 
 
Tècnics de l'organització es van reunir amb el Director General 
de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, per tal de presentar-li 
l'organització i els diferents projectes que desenvolupa 
Coordinació Rural. 

El Sr. Sala va estar molt interessat en el projecte formatiu de 
l'organització perquè una de les línies del Departament i en 
concret de la seva àrea , apostar per la formació, ja que és 
important per fixar gent al territori i poder tenir persones 
preparades en l'àmbit rural. 

Es va acordar establir col·laboracions entre Coordinació Rural i 
l'àrea de Desenvolupament Rural del Departament.  
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