GRUP COLÒNIES A BORREDÀ
DADES BÀSIQUES DE L’ENTITAT
Nom del grup

GRUP COLÒNIES A BORREDÀ

Adreça

C/ Cervantes, 25, baixos

Població

08600 – Berga

Telèfon

93 821 24 69

Web

www.coloniesaborreda.cat

Any d’inici

1976

Cens de D.G. de Joventut

01-027-01108

Cens del Voluntariat

00-1415-000

NIF

G-60875317

Nombre de participants

450 infants i joves

Edats dels participants

De 5 a 18 anys

Nombre de monitors/es

56 monitors i monitores

Edats dels monitors/es

De 18 a 50 anys

Títols de monitors

37 de monitors, 9 sense

Títols de directors

9 de directors i 1 en tràmit

Responsable del grup

Pere Casas Coma

Activitats

4 tandes de colònies a l’estiu ( de 5 a 14 anys)
1 ruta amb els joves (de 15 a 18 anys)
Colònies de pares i mares
Esplai quinzenal durant el curs - 5 grups - (de 5 a 18 anys)
Pastorets Infantils – per Nadal –
Activitats esporàdiques locals
Formació de lleure de monitors i directors
Trobades de monitors/es

Entitat membre de

Federada a MCECC – Moviment de Centres d’Esplai Cristians
Catalans, i aquesta és una entitat membre de Coordinació
Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai

Estatuts de l’entitat

L’entitat té personalitat jurídica pròpia, inscrita al registre de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament
de Justícia, amb núm. de Registre 317 a la Secció 1a del
Registre de Barcelona.
Va adaptar els estatuts al Llibre tercer del Codi Civil Català en
data de Resolució 18/01/2013 del Departament de Justícia.
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L’entitat es defineix com a associació juvenil, sense ànim de lucre, de voluntariat,
confessional i d’educació en el lleure amb infants i joves.
Té una trajectòria de més de 43 anys de vida fent activitats a Berga i comarca durant
tot l’any. Aquest estiu 2018 faran 43 anys les colònies a Borredà. Pel grup hi ha passat
durant tot aquest temps més de 2.500 persones. Actualment al grup hi ha 450 infants i
joves, un equip de monitors de 56 persones i uns 400 socis de l’entitat.
La funció educativa i social ha estat durant aquests anys poder oferir una bona tasca
educativa a tots els infants i joves que han participat de les diferents tandes de colònies,
de les rutes de joves, de les activitats d’esplai durant el curs, dels casals d’estiu o
d’hivern en període de vacances, organitzant els pastorets infantils, etc. També de cara
a les famílies de tots aquests participants s’ha ofert en aquests darrers anys, colònies de
pares i mares, dies d’esplai conjuntament amb els seus fills, etc. Alhora ha potenciat la
formació i ha col·laborat en l’organització de cursos de monitors i directors de lleure
amb infants i joves, per a que els monitors es poguessin formar a la mateixa comarca.
El grup compta amb un bon

reconeixement social a nivell local, ja que la seva

participació en les diferents activitats és alta, activa i amb una bona trajectòria.
Ideari de l’entitat
L’ideari del grup Colònies a Borredà es basa en la proposta educativa i el directori de
pastoral de Coordinació Catalana i es concreta en:
•

Entendre el temps lliure com un moment privilegiat per a l’educació i el
creixement personal. Que aquest temps lliure sigui viscut amb sentit i de manera
personalitzada, en el qual tothom pugui mostrar-se lliurement tal com és i hi sigui
acceptat.

•

Educar comportaments, actituds i valors, amb la intenció que transcendeixin a
totes les altres situacions de la vida, transformant-la. Procurar una participació
activa, voluntària i democràtica per transformar ambients i persones.
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•

Voler acompanyar educativament en el procés de creixement personal a cada
infant, adolescent i jove, de forma integral, humanitzadora i personalitzadora,
activa i transformadora.

•

Actuar des de l’animació, entesa com una qualitat de la nostra relació humana
en les intervencions educatives.

•

Voler viure i fer viure la fe i els valors que l’evangeli ens dóna per mitjà del nostre
comportament i activitats i que ompli de sentit tot el nostre treball.

•

Tenir incidència social, ajudant a vertebrar

el teixit associatiu, sent presència

activa i incidint especialment en els sectors socials més desafavorits.
•

Treballar des de l’opció de la gratuïtat i el voluntariat.

•

Estimar i respectar el nostre país i poble, per arribar a conèixer, comprendre i
valorar les altres cultures.

•

Entendre l’educació com un procés configurat per un conjunt d’elements i fases
que, desplegant-se amb el temps, permeten incidir en el desenvolupament
integral de la personalitat dels qui s’eduquen. Un procés que s’estructura a partir
d’un plantejament, una intervenció educativa i una avaluació.

•

Entendre per relació educativa la mútua influència que es dóna entre persones
educadores i els infants , adolescents i joves. L’equip de monitors, format pels
monitors, el responsable i el consiliari, és el que projecta, duu a terme i avalua
una tasca educativa que cerca en les relacions grupals el marc fonamental per
desenvolupar les activitats.

Objectius generals

-

Treballar l’educació en el lleure amb infants, adolescents i joves, organitzant així
activitats infantils i juvenils durant l’any i colònies i rutes a l’estiu.

-

Educar per mitjà d’una formació integral i inclusiva, humana i cristiana dels
infants, adolescents i joves, en el marc de l’esplai i concretament a colònies.
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-

Vetllar per la formació de monitors i monitores vers l’educació en el lleure
mitjançant cursos, monogràfics i xerrades.

-

Educar tant els coneixements com els valors humans i cristians de l’infant,
adolescent i jove, en el marc de l’entorn i amb la convivència que l’esplai i les
colònies proporciona, per mitjà de les activitats i la interrelació de tots cap a tots.

Finalitats educatives
La finalitat més general de l’educació en el temps lliure és oferir una vivència personal
positiva, plena de valors, tenint en compte i treballant les llibertats dels infants,
adolescents i joves.
Aquesta vivència, es tracta de voler viure i realitzar en la nostra convivència valors com
el respecte a la singularitat de cadascú, la solidaritat amb totes les persones humanes,
el compromís amb la comunitat, amb la nació i amb l’entorn natural, l’obertura vers els
creixement de la fe, així com de la interioritat de la persona.
La vivència que comporta l’esplai, les colònies i la relació educativa del grup, passa
fonamentalment o és assolible a partir de:
-

La presència, l’acció i la relació interpersonal amb infants i adolescents i d’un
equip d’educadors (monitors i responsables).

-

La convivència i les relacions interpersonals entre els infants i adolescents i els
educadors, en tots els moments que vivim plegats i també més enllà del propi
grup.

-

Les activitats (jocs, tallers, festes, sortides...) que proposen els monitors o,
progressivament, que suggereixen els mateixos infants i adolescents.

-

La progressiva implicació dels infants i adolescents en la vida sencera del grup.
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Curs 2017/2018
Esplai – S’ha fet el curs d’esplai des de principis d’octubre del 2017, fins a finals d’abril del
2018 per a infants i joves de 5 a 17 anys, repartits en els següents grups d’edats:
•

GRILLS (P5, 1r i 2n)

•

GRANOTES (3r i 4t)

•

ESTRUÇOS (5è i 6è)

•

GIRAFES (1r i 2n d’ESO)

•

CAMELLS (3r i 4t d’ESO i 1r i 2n BAT)

•

I un equip de monitors/es de 31 persones.
Hi ha participat 171 infants, adolescents i joves.

Pastorets Infantils – S’han fet els pastorets infantils per les festes de Nadal, començant
assajar des de mitjans de novembre, vacances de Nadal fins a les representacions que
van ser el 30 i 31 de desembre de 2017, amb un total de 165 infants de 5 a 12 anys, un
grups de joves ajudants i monitors de 45 persones, i els tècnics del teatre municipal.
Cavalcada de Reis – En la cavalcada de Reis de Berga, el grup Colònies a Borredà és
l’encarregada de la comparsa del Rei Negre i el que comporta amb l’organització tant
pel dia de a recollida de les cartes per part dels patges reials, com pel dia de la
cavalcada, com el mateix dia de reis anant a la residències i hospital de Berga.
Colònies d’estiu – S’organitzen 4 tandes de colònies d’estiu a Borredà, a la casa de
colònies Llar del Pare Coll. S’organitzen les tandes per grups d’edat:
•

1a tanda – (P5, 1r i 2n) del 25 de juny al 2 de juliol (8 dies)

•

2a tanda – (3r i 4t) del 3 a l’11 de juliol (9 dies)

•

3a tanda – (5è i 6è) del 12 al 21 de juliol (10 dies)

•

4a tanda – (1r i 2n d’ESO) del 22 al 31de juliol (10 dies)
I amb un equip de monitors/es de 40 persones.
Hi participaran un 290 infants i adolescents.
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Camells (ruta de joves) – S’organitza per als joves de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de BAT, una ruta
de 10 dies, durant els dies 17 al 26 d’agost de 2018. Hi participaran 78 joves de 15 a 18
anys, amb un equip de monitors de 10 persones. Aquest any es va a la Vall d’Aran i a la
Selva, amb dues cases de colònies i dos autocars.
Trobada Extraordinària VERTEX amb infants, joves i monitors/es del Moviment de Centres
d’Esplai Cristians Catalans (MECC) de Coordinació Catalana, a nivell de Catalunya, a
Vilafranca del Penedès els dies 14 i 15 d’abril, amb una participació de 230 persones del
grup de Colònies. A la trobada hi ha una participació de 4.000 persones.
Curs de Directors i Monitors d’educació en el lleure amb infants i joves – S’organitza a la
comarca del Berguedà el curs de Directors i de Monitors. La modalitat és semi intensiva
de caps de setmana i s’inicia els dies 20-21 de gener fins al 24-25 març de 2018. Es fan els
dos cursos alhora a la casa de colònies Llar del Pare Coll a Borredà i es fa per mitjà de
l’Escola de l’Esplai de Lleida – Fundació Verge Blanca.
De moment per aquest curs no s’han fet colònies de pares i mares.
Berga, juny de 2018
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