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Benvolguts participants, pares, mares i amants de la natura,  

 

 

Novament us convoquem a participar de les Estades de Natura i Camps de 

Treball. Un any més la Fundació Catalunya – La Pedrera us convida a viure una 

experiència inoblidable a MónNatura Pirineus, emplaçat a les Planes de Son, per 

tal de donar a conèixer aquesta contrada i oferir als nostres infants i joves la 

possibilitat de viure’l de primera mà. 

 

En uns moments com els actuals, és més necessari que mai iniciar un 

compromís social i personal per actuar de manera sostenible. Cal que tots 

siguem coneixedors de la riquesa que ens envolta: els recursos naturals, la 

diversitat social, la complexitat dels paisatges..., i és dins d’aquests sentits on 

les activitats d’estiu que us proposem agafen el màxim d’expressivitat. 

 

La natura ens sedueix i ens fa avançar en el coneixement global de les coses i de 

les persones i, amb el seu contacte directe, ens ensenya a viure el món. Nous 

companys, nous racons, noves experiències vitals. La motivació i l‘aprenentatge 

són claus per consolidar un compromís amb l’entorn. Aquests són els valors 

principals del nostre programa d’Estades de Natura i Camps de Treball. 

 

Desitgem que gaudiu d’una experiència inoblidable en la natura, de la mà dels 

nostres equips d’educadors de natura i lleure. I no deixeu d’animar-vos a visitar 

el MónNatura Pirineus i la resta d’espais naturals que gestiona aquesta fundació 

al llarg de tot l’any; les plantes i els animals us hi esperen! 

 

 

Miquel Rafa i Fornieles 

Director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient 

Fundació Catalunya - La Pedrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de febrer del 2015 
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DATA, HORA I LLOC D’INICI DE L’ACTIVITAT 

 
Ens trobarem el dilluns 13 de juliol a les 8.30h a l’edifici La Pedrera (c/ Provença 

261-265, 08008 Barcelona) per sortir en autocar fins al centre MónNatura 

Pirineus.  

Si alguna persona ho sol·licita també hi haurà una segona parada a Balaguer. El 

punt de recollida serà la benzinera situada darrera l’Escola de Capacitació 

Agrària, a tocar de la cruïlla de la C-13 i l’antic tram de la C-53.  

 

 

DATA, HORA I LLOC DE FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
Els participants de les estades de natura NO retornen amb autocar, sinó que 

sereu els pares o tutors els que els vindreu a buscar. Fundació Catalunya – La 

Pedrera vol que els pares/tutors participeu de les vivències dels nens i nenes i us 

convida, l’últim dia de l’estada, a conèixer els indrets i les activitats realitzades, 

així com del dinar de cloenda de les activitats.  

El diumenge 26 de juliol a les 11:30h els pares/tutors podreu participar de 

l’activitat de cloenda de les estades de natura, un cop finalitzada sereu convidats 

a dinar conjuntament amb els vostres fills/es (dos persones per participant), si 

porteu més acompanyants ens ho haureu d’indicar. 

Si hi ha algun participant que no pugui ser recollit, us preguem que us poseu en 

contacte amb la Directora de Lleure de les estades (vegeu el contacte més 

avall). 

Si pares/tutors i acompanyants esteu interessats en allotjar-vos a MónNatura 

Pirineus, cal que consulteu la disponibilitat de places i feu la reserva al telèfon 

del centre: 973 62 67 22. 

 

 

ALLOTJAMENT 

 
Les Estades de Natura es duen a terme a MónNatura Pirineus, un edifici 

bioclimàtic situat en un entorn incomparable, a la perifèria del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i del Parc Natural de l’Alt Pirineu. El 

centre disposa d’habitacions de quatre places amb bany. 
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DOCUMENTS QUE CAL LLIURAR A L’EQUIP D’EDUCADORS 

 
El dia de sortida cal entregar en mà als educadors acompanyants de l’autocar el 

DNI o passaport i la targeta sanitària original (Seguretat Social o mútua). Es 

prega també que ens feu arribar per correu postal convencional abans del 23 

de maig la fitxa d’autorització i la normativa, un cop emplenada i signada. 

Aquests dos documents s’enviaran adjunts al correu_e de confirmació de la 

inscripció. 

Adreça del centre: 

MónNatura Pirineus 

Les Planes de Son 

25589 Son (Alt Àneu) Lleida 

 

CONTACTE PER A FER CONSULTES PRÈVIES A L’ESTADA 

 
Per a qualsevol consulta prèvia a les estades,podeu contactar al telèfon 

 

 
O bé al correu 
 

  

 

TELÈFON D’EMERGÈNCIA DURANT L’ESTADA 
 

973 62 67 22 
 

 
 

 

 
 

 
 

973 62 67 22 
 

IMPORTANT 
Esteu convocats/des a la reunió de pares informativa de l’estada que tindrà lloc a 

La Pedrera el dimarts 9 de juny del 2015 a les 18:00h. En aquesta reunió hi 
participaran: 

 
o Sr. Eugenio Rojas, Director del centre MónNatura Pirineus 
o Srta. Laia Tarafa, Coordinadora d’Estades de Natura i Camps de Treball 

  
 

 
Recordem que, en cas de qualsevol dubte, abans d’iniciar l’estada teniu la 

possibilitat de posar-vos en contacte amb la Directora de lleure de l’activitat 
mitjançant el contacte especificat més amunt. 
 

estadesdenatura@fcatalunyalapedrera.com 
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MATERIAL QUE CAL PORTAR A LA MOTXILLA 
 

 

Motxilla petita per a excursions  

La motxilla cal que sigui còmoda i ajustable a la vostra esquena, amb una 

capacitat d’uns 30 litres aproximadament.   

 

Motxilla gran per la travessa   

La motxilla cal que sigui còmoda i ajustable a la vostra esquena, amb una 

capacitat d’uns 50-60 litres aproximadament.  Hi ha de cabre tot el que 

necessitareu per la ruta de dos dies fora del centre (sac de dormir, roba d’abric, 

impermeable, ...).   

Tiretes tipus “compped” per a les butllofes.  

 

Calçat per caminar 

El calçat ha de ser còmode però alhora pràctic. Procureu no estrenar les botes el 

mateix dia de la caminada, ja que podríeu patir butllofes pel frec.  

  

Gorra 

Durant les activitats exteriors cal dur sempre el cap protegit de la incidència 

solar directa per evitar insolacions i mals de cap. 

 

Roba d’abric 

La travessa es duu a terme per zones d’alta muntanya i cal anar ben preparat 

 

Roba i mudes de recanvi 

La roba necessària pels dies de l’estada, i hi afegiu un banyador. 

Penseu que el centre està situat a 1500 metres d’alçada i el clima en aquesta 

època pot ser variable, per això us recomanem portar alguns pantalons llargs i 

jersei gruixut o un folre polar. Millor que ens sobri la roba d’abric que no pas que 

ens en falti. 

 

Estris de neteja personal i tovalloles 

Cal dur aquest material i 2 tovalloles, una per a la dutxa diària i l’altre per a 

l’activitat de jocs d’aigua.  

Es recomana que les xancletes d’aigua siguin lligades. 

 

2 Tovallons de roba 

Caldrà que els participants duguin tovallons de roba. D’aquesta manera 

disminuirem la quantitat de deixalles generades en forma de tovallons de paper. 
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Llanterna de mà o frontal amb piles de recanvi 

 

Loció per a les picades d’insectes 

 

Impermeable 

L’impermeable, a part d’aïllar-nos de la pluja, és un bon aïllant del vent.   

 

Samarreta blanca llisa per estampar 

 

Ulleres de Sol, crema de protecció solar i barra labial protectora 

Les ulleres de sol ens protegeixen de la radiació ultraviolada. Aquí, a l’alta 

muntanya, l’emissió de raigs UV és molt més accentuada. Es recomana un factor 

de protecció solar de factor 20 com a mínim, factor que cal que sigui més elevat 

en casos de pells molt sensibles. També és necessari portar un protector solar 

específic per els llavis, ja que són una part molt sensible que sovint pateix 

cremades per l’excés de Sol. 

 

Cantimplora 

La hidratació quan caminem és bàsica per a mantenir el nostre cos a punt, per 

això, no us podeu oblidar aquest estri tan bàsic. 

 

Sac de dormir, màrfega aïllant i manta tèrmica 

Tot i que el centre disposa de llits equipats amb llençols i edredons, hi ha una 

activitat de bivac, per realitzar-la serà imprescindible disposar d’un bon sac de 

dormir i de la màrfega aïllant. Es recomanen sacs de dormir amb una 

temperatura de confort de 5ºC, ja que les temperatures a la nit del mes de juliol 

baixen fins a aquesta temperatura. La manta tèrmica ens pot aïllar una mica 

més del fred o la humitat de la matinada. 

 

Guants de treball  

En els Camps de Treball es farà feina de camp utilitzant eines. Cal dur uns 

guants de treball per protegir-nos la pell de les mans i evitar que ens surtin 

butllofes.  

  

Esmorzar del primer dia 

Com que el viatge és llarg i farem una parada, porteu un entrepà i la 

cantimplora plena fora de la motxilla gran, en un lloc a mà. El dinar ja es farà al 

centre. 
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MATERIAL QUE ACONSELLEM / OPCIONAL 

Càmera de fer fotos 

Guies de fauna i flora 

Binocles (molt recomanable!) 

Llibreta de camp 

Calçat de recanvi. 

 

 

NO ES POT PORTAR 

Telèfon mòbil 

Vídeo-consoles 

Assecador de cabells 

Mp3 

Altres aparells electrònics 
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COM ARRIBAR AL MÓNNATURA PIRINEUS 

 
AMB COTXE 

Agafar la C-13 fins a Esterri d’Àneu. Una mica abans d’arribar a Esterri d’Àneu, 

agafar la C-28 (variant d’Esterri), que és la carretera que duu al Port de la 

Bonaigua. Una mica després de la sortida a la dreta cap al poble de València 

d’Àneu, trobareu el trencall a l’esquerra amb una senyal que indica “Son” i “Jou”. 

Agafar aquesta carretera local fins al poble de Son, creuar-lo fins a l’alçada d’un 

abeurador que queda a mà dreta i agafar la carretera a la dreta que puja. 

Arribar fins a on finalitza la carretera, que és on es troba MónNatura Pirineus. 

 

AMB TRANSPORT PÚBLIC 

Agafar un autobús a l’estació del Nord (Barcelona) fins a Esterri d’Àneu. Empresa 

Alsa. Telèfons: 902 42 22 42. http://www.alsa.es/ Poseu-vos-hi en contacte per 

més informació d’horaris, preus i parades. 

 

Des d’Esterri d’Àneu, agafar un taxi fins al MónNatura Pirineus. Taxis Valls 

d’Àneu: 659 95 98 32. 

 

 

 

http://www.alsa.es/

