
                                                                                                                                             
Agraïment a l’Ajuntament de Borredà 

L'any 1976 el P. Jordi Grau i la Gna. Montse Sala, començaven una experiència nova a Berga, portant una 
trentena de nens i nenes a fer colònies a Borredà. 

S'escollí a ca les Monges com a marc per iniciar les primeres tandes. La casa no reunia les condicions 
desitjades: la cuina era petita i vella, gairebé no hi havia lavabos i els pocs que hi havia s'embussaven 
sovint... però fou ben útil en aquells primers tres anys de colònies. Uns quants matalassos del convent de 
Sant Francesc i unes olles i tupins de les Dominiques de Berga, que pujava la germana Inès Arisa, la primera 
cuinera, acabaven de complementar el lloc. 

La casa de colònies era l'antiga escola de les Germanes Dominiques, que en aquell moment havia deixat de 
fer col·legi a Borredà. 

Als anys 1979 i 1980 retornà una petita comunitat de Germanes Dominiques a Borredà.  

En aquesta època s'adequà la casa i es consolidà el nostre "niu" de colònies. El sentiment de lligam amb els 
paratges de Borredà ja era sòlid: el bosc i la font de la Llosada, el camí del Pare Coll... i la mai prou agraïda 
riera amb el regal del gorg del Salt i els altres gorgs. Quedà ben clar que les nostres colònies eren i serien a 
Borredà. Colònies a Borredà, un nom ben poc original si voleu, però que de fet, per a nosaltres diu molt. 

I així ja des del principi, amb uns infants engrescats per anar de colònies, amb uns monitors de casa 
carregats d'il·lusió, la Llar del Pare Coll (que és com fou batejada la casa un cop restaurada com a casa de 
colònies) i el cel de Borredà per sostre, posaven en aquells primers cinc anys els fonaments de les nostres 
colònies,  per poder celebrar aquest estiu el 40è aniversari de Colònies a Borredà. 

A la tardor del 2014 van marxar les Germanes, un buit per a tot el poble i també nosaltres les trobem a 
faltar, però ara estan més ben ateses per l’edat que tenen, en diferents indrets. 

De ben segur que si un juliol els borredanencs no sentissin brogit a ca les Monges ho enyorarien. 

La història de la nostra entitat ha estat sempre lligada a un lloc físic, la casa de colònies Llar del Pare Coll. 
Un grup d'infants i monitors que durant 40 estius hem vingut a la mateixa casa del poble de Borredà. 

Moltes gràcies per tot Ajuntament de Borredà, com a representats de tot el poble, per la vostra paciència, 
la vostra estima, la vostra ajuda, el vostre acolliment en fer-nos sentir part del poble i, com ens va dir 
l’alcalde, “els de colònies a Borredà, ja formem part del paisatge de Borredà”.  

Hem viscut moltes coses, bons records en aquest bonic poble i els seus diferents indrets. Hem celebrat 
diferents aniversaris de colònies, ens hem sentit estimats i volguts per tots els borredanencs i 
borredanenques i per tant, us ho volem agrair amb aquest senzill obsequi per part del grup. 

En nom dels nens i nenes que han passat per les colònies i dels monitors i monitores, MOLTES GRÀCIES amb 
majúscules per tot, poble de Borredà, ens agrada molt de venir i poder compartir amb vosaltres la nostra 
estada cada estiu i ara la celebració dels 40 anys de colònies. 

 

GRUP COLÒNIES A BORREDÀ 

Borredà, 22 de juliol de 2015 

  


