
 

 

Casa de Colònies  - Llar del Pare Coll – Borredà (Berguedà) 

El municipi de Borredà (Berguedà) està situat just en els límits de la Comarca del Berguedà 
amb les del Ripollès i Osona. Un lloc realment estratègic i d’una gran bellesa arquitectònica i 
natural. 

El municipi té 514 habitants i 43,6 km2, i conté un gran nombre d’atractius que l’han convertit 
en un dels més actius de la comarca. El poble neix el 834 i ha passat per èpoques de gran 
rellevància, gràcies a la riquesa natural, agrícola i ramadera. 

El nucli urbà de Borredà es va començar a formar a principis del segle XVII, i és en aquell nucli 
inicial on es construir l’antiga casa que ara acull la Llar del Pare Coll. No en va, aquest edifici es 
troba en l’antic camí rural entre Borredà i Sant Jaume de Frontanyà. En aquest edifici hi hagué 
un antic hospital per atendre els ferits causats per les guerres carlines. 

Així, doncs, l’edifici conegut per Cales Monges (per haver estat seu durant molts anys d’una 
escola de les Germanes Dominiques), es diu ara Llar del Pare Coll. Aquest edifici de grans 
dimensions, ocupa una bona part del carrer/ Camí de Frontanyà, i es troba just en el mig del 
Casc Antic. I es troba just davant de l’edifici més representatiu i més històric com és la Casa del 
Pou (autèntica casa/hostal on va néixer el nucli urbà). 

Queda dit per l’Ajuntament de Borredà, que és d’una gran importància la preservació, reforma 
i consolidació de tots els elements d’aquest edifici. Suposa una actuació estratègica en el 
manteniment d’activitat i bona presència en el nucli més antic del poble. 

El projecte de remodelació de l’antiga escola de Cales Monges, en Casa de Colònies, ja va 
suposar, en el seu dia un avenç important en dotar de vida aquest indret, per tant des de fa 
molts anys, la casa es converteix en un centre d’activitat, amb dotzenes de nens i nenes, 
monitors/es i professors/es que viuen, juguen i actuen en tota aquesta zona. I lògicament tot 
aquest moviment comporta la vinguda de pares, mares i famílies senceres que visiten els nens 
i nenes i després tornen a recordar vells i nous temps. 

Tot aquest moviment suposa la creació i consolidació d’ocupació al poble. Per Borredà, la Casa 
de Colònies Llar del Pare Coll, té una importància estratègica. 

I l’arrelament i proximitat a la gent del poble ha estat nota dominant des de sempre, com ho 
confirma tant l’intercanvi d’activitats, com l’ús de les instal·lacions esportives, equipaments 
culturals i socials. 

El benefici econòmic , s’afegeix al social, ja que bona part de les obres les fan empreses locals 
de manera que han ajudat a crear llocs de treball o a mantenir-los, sigui en construcció, sigui 
en instal·lacions diverses. 

També s’hi ha d’afegir la plena i total sintonia entre els tècnics de l’ajuntament i els de la Casa 
de Colònies pel que fa a la seva progressiva remodelació i posada al dia, com ho demostra la 
petició feta per l’arquitecte municipal, en el sentit de procedir a redactar un projecte de nova 
escala. Aquesta és una obra major del tot indispensable per millorar les condicions 
d’accessibilitat i seguretat en tot l’edifici, i condició indispensable per poder dur a terme les 
activitats pròpies d’una Casa de Colònies i que pugui està oberta tot l’any. 



Un edifici com aquest, en una situació  privilegiada en la que es troba, per davant en el centre 
del poble i en la part posterior té sortida directa a la zona esportiva municipal, la qual disposa  
de Pista de Tennis, Pistes de Petanca, Pista Poliesportiva, gran zona d’esplai, Amfiteatre, Pista 
de Bàsquet i Piscines, a més d’una zona de passeig. Es evident que té unes condicions 
immillorables per fer de casa de colònies, en un municipi de gran atractiu turístic. 

L’Ajuntament de Borredà, considera el projecte de remodelació de la Casa de Colònies Llar del 
Pare Coll, com un dels projectes més importants i rellevants pel futur del poble. 
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