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COLÒNIES A
L’ALBERG RURAL

EL NEGRE
(Ogassa, Ripollès)

per a infants a partir de 8 anys
amb opció que les famílies es puguin

quedar al Negre

del dilluns 27 al divendres 31 de juliol



2

Índex

L’alberg rural El Negre ................................................................. 3

Àpats ........................................................................................... 7

Compromís amb el medi ambient ................................................ 7

Colònies: benvinguda i horaris .................................................... 8

Programa d’activitats ................................................................... 9

Valors ........................................................................................ 11

Grups i preus ............................................................................. 12

Que cal dur? .............................................................................. 12

Contacte .................................................................................... 13



3

L’alberg rural El Negre
Es troba en un entorn de natura
prepirinenca excepcional amb cingles,
feixes i una riera amb gorgs

El mas, datat del s. XIV o anterior, s’ha
rehabilitat col·laborativament respectant
el seu estil. Es troba arrecerat per la Serra
Cavallera. La finca té 68 hectàrees i se
situa en un terreny de bosc i pastura
envoltat de feixes i cingles. Us sorprendrà
la bellesa natural de l’entorn.

Des d’El Negre es poden fer excursions i
passejades, visitar romànic del segle X i XI, el
Taga,…

La Fundació Vidabona l’ha adquirit i rehabilitat i hi
difon activitats de creixement personal i col·lectiu i
llegats com el de Xirinacs o Gandhi.

Hi trobareu fagedes, pinedes de pi roig, rouredes i boix abundant.
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La sala-refugi annexa a la casa té 10 places més.

La casa disposa al seu interior de tres
menjadors  amb 46 places, un menjador annex
de 12 i possibilitat de més places al terrat i
taules exteriors, que permeten garantir els
espais de la normativa sanitària.
Compta amb una sala de fusta i pedra de 40
m2, una sala d’estar de 25 m2 i un terrat amb
vistes a la vall.

També es pot acampar a les feixes del voltant del
mas.

A dins la casa s’hi poden allotjar fins a 26 persones,
distribuïdes en habitacions de  6, 4 i 2.
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Municipi: Ogassa (Ripollès)

Distàncies: Barcelona: 120 Km, Girona: 88 Km,
Lleida i Tarragona: 200 Km, Castelló de la
Plana: 387 Km, Perpinyà: 140 Km.

Servei mèdic: CAP de Ripoll a 12 Km. Hospital Comarcal de Campdevànol a 16
Km.

Accés en vehicle fins la casa per pista de terra des de la carretera de Ripoll a
Sant Joan de les Abadesses. Per autocars que no vagin per pista, organitzem
passejada de 2,5 Km sense motxilles per arribar al mas, com a part de les
activitats del primer dia (excursió de menys d’una hora).
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Àpats

Compromís amb el medi
ambient

Cuina casolana per llepar-se els dits. Podreu demanar pel menú prèviament i
plantejar canvis, així com comunicar especificitats alimentàries.

L’alberg El Negre funciona amb energia solar. En
aquesta vall d’Ogassa on es troba ubicat no hi
arriben ni línies elèctriques ni de telefonia, ni tan
sols se’n veu cap a la vista. Es recullen
selectivament els residus per al seu reciclatge i es
composten els residus orgànics produïts.

L’aigua calenta sanitària i la calefacció s’escalfen amb caldera de llenya, en part
de la pròpia finca o de proximitat. Les aigües brutes es tracten amb fossa sèptica
biològica.

A la finca hi ha pastura de vaques
a la primavera i tardor.
La rehabilitació de la casa s’ha fet
amb pedra del propi entorn,
respectant el caràcter i l’estil del
propi mas.
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Colònies: benvinguda i horaris

Primer dia Segon dia Tercer dia Quart dia Cinquè dia
09:00 Esmorzar 09:00 Esmorzar 09:00 Esmorzar 09:00 Esmorzar

10:30 Benvinguda
(c)

09:45 Ioga matinal
(c) 09:45

Excursió al santuari
en runes de
Vidabona
(c)

Bany a la riera

Pícnic

Mites del Ripollès

Berenar

09:45 Ioga matinal (c) 09:45 Ioga matinal (c)

12:00 Ens instal·lem 10:45 Taller diàleg i
consens
(c)

10:45 Taller vocació i
plenitud. La tardor,
som lliures  (c)

10:45 (c) Nosaltres
dibuixem la nostra
vida. Primavera i estiu.

12:45 Rentar mans 12:45 Rentar mans 12:45 Rentar mans 12:45 Rentar mans

13:00 Dinar 13:00 Dinar 13:00 Dinar 13:00 Dinar

14:00 Temps lliure 14:00 Temps lliure 14:00 Temps lliure 14:00 Cloenda (c)

15:00 Activitat:
coneixem-nos
nosaltres i l’entorn

15:00 Bany de
tarda

15:00 Activitats tarda:
taller vocació. (c)
L’hivern, som un tot.

15:00 Comiat

16:30 Berenar 16:30 Berenar 16:30 Berenar

17:00 Bany de tarda 17:00 Jocs +
Assemblea de
portaveus

17:00 Tornada a El
Negre

17:00
Passeig fins la
fageda i les cascades
de dalt. (c)18:30 Volta petita 18:30 Temps Lliure 18:30 Temps Lliure

19:45 Rentar mans 19:45 Rentar mans 19:45 Rentar mans 19:45 Rentar mans

20:00 Sopar 20:00 Sopar 20:00 Sopar 20:00 Sopar

21:00 Activitat de nit/
Relaxació

21:00 Activitat de
nit / Relaxació

21:00 Activitat de nit /
Relaxació

21:00 Activitat de nit /
Relaxació

22:30 Bona nit 22:30 Bona nit 22:30 Bona nit 22:30 Bona nit

(c)  Activitats conjuntes amb les famílies que s’hagin quedat al Negre (opcionals). Algunes poden ser conjuntes, d’altres
en grups paral·lels.

L’equip de monitors us esperarà al mas El Negre per donar-vos la benvinguda. Hi haurà
activitats pels nens, algunes pels pares que es quedin al negre i que hi vulguin participar
(opcionals, deixant temps lliure) i d’altres de compartides (també opcionals).
Horari orientatiu:
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Programa d’activitats
El programa d’estiu combina molta natura: riera, passejades per rouredes i fagedes amb

l’aprenentatge de l’art de posar-nos d’acord en grups amb una pràctica de diàleg i consens
i un taller per explorar els propis dons, conèixer el nostre subjecte i atrevir-nos a dibuixar el

nostre camí de realització personal.

El gran acord
Taller de diàleg i consens.

Farem pràctiques de com decidir
conjuntament en petits grups algun
tema que ens afecti a tots.

Després ho posarem en comú per al
consens general a través dels
portaveus que cada grup a designat
perquè transmeti els seus acords.

Joc de cooperació.
Farem un joc cooperatiu per veure
que en molts casos,
entre tots assolim i guanyem molt
més que competint individualment.
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Excursió d’un dia: visitem el santuari en runes de Vidabona (pícnic).

Aventura: remuntarem un tros de la riera per dins, la seva llera i els seus gorgs, tant si hi baixa
aigua com si no la passejada resulta fascinant.

El nostre fruit. Moment de ioga: som un arbre (assana).

Expressió corporal en moviment i estàtica: deixem que la música ens mogui des de dins,
sense esforç. Triem  cadascú una postura que expressi que ens obrim a la confiança.

Cantem! cants i cançons amb contingut.

Compartir ens enriqueix. Aprenguem a expressar i a escoltar. Expressió emocional: espais per
posar en comú les vivències i inspiracions sorgides.

Llancem les pors: passejada fins la riera; llencem-hi tot
allò sobrer. Visitem el “dolmen” i el gorg de “la matriu.”

Les llumetes en la nit: fins i tot en la nit podem trobar
senyals que ens guien. L’estel Polar. Passejada nocturna.

El meu camí

Nosaltres dibuixem la nostra vida: introducció al que pot ser el nostre camí vital sense
buscar només l’aspecte material, sinó que també ens pugui regalar el sentir-nos
realitzats. El dibuixarem.

La confiança és clau per deixar florir els nostres dons: ens deixarem guiar per un altre.

Els mites del Ripollès ens parlen ara: el Comte Arnau, Guifré el Pelós, L’Amic i l’Amat (Ramon
Llull), la Vidabona (Xirinacs), Núria (fertilitat) i Montgrony (alletament), la llegenda de Sant Martí
(antic patró de Catalunya). Representació escènica: escollim un mite per equips i el representem.

Explorem el silenci: fem-nos amics del silenci, un aliat que ens pot ajudar a escoltar-nos i a
escoltar. Breu pràctica de meditació guiada i de contemplació de la natura.
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Valors

VOCACIÓ I PLENITUD

Objectiu: de forma amena i creativa, explorarem quin pot ser el nostre camí vital a fi de
sentir-nos plens i realitzats com a persones, satisfets amb les nostres vides. Per fer-ho,
caldrà primer desfer-nos de les pors que ens impedeixen ser plenament lliures, conèixer
les nostres habilitats innates i desenvolupar habilitats com la confiança, l’escolta i sentir-
nos part de la societat i humanitat per aportar-hi el nostre fruit.

Valors que treballem: l’autoconeixement o “coneixement interior”;
l’enfortiment personal: superem les pors que ens impedeixen
desplegar-nos plenament com a persones.
El sentiment de pertinença a comunitats humanes més enllà de
nosaltres mateixos i al planeta sencer. La nostra dimensió col·lectiva i
universal.
L’escolta dels propis dons i vocació: el nostre camí vital i professional
per sentir-nos plens i realitzats; gaudim donant el millor de nosaltres
a la nostra societat.

DIÀLEG I CONSENS

Objectiu: aprendre què és el diàleg i el consens.
Saber escoltar i expressar el que volem. Aprendre
a decidir coses col·lectives  sense necessitat de
votar. Si no hi ha guanyadors ni perdedors i ens
posem d’acord, tots hi guanyem molt més.

Aprendre l’art del consens és un canvi de
mentalitat que transformarà l’actual funcionament
del món; la base d’una democràcia participativa
que ens beneficia a tots.

Valors que treballem amb les diferents activitats: el diàleg i l’escolta, saber
expressar-nos, la importància de l’acord. La nostra dimensió comunitària. El
diàleg i el consens són la millor prevenció dels conflictes.
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   Grups i preus

Que cal dur?
Motxilla petita per excursions.

-    Esmorzar del primer dia
     Cantimplora
     Gorra i crema solar
-   Motxilla gran
     Roba d’abric
     Sac de dormir
     Roba de recanvi (còmode)
     Pijama
     Impermeable
     Tovallola de dutxa i de bany
     Lot
     Estris d’higiene personal
     Calçat esportiu
-   Banyador i tovallola

Les activitats es faran amb grups reduïts segons la normativa sanitària. Es
duran a terme a partir d’un mínim de 10 inscrits 10 dies abans de començar.

Preu: Des del dinar del 1r dia fins el dinar del 5è dia, incloses activitats:
nens de 7 a 16 anys: 220 euros (48 €/dia);

   adults que es quedin al Negre: 260 € (50 €/dia); s’oferiran algunes
activitats puntals conjuntes i possibilitat d’excursions pels pares.

Inclou:
· Activitats segons programa
· Allotjament i manutenció
· 9 h. de monitoratge diàries
· Assegurança de responsabilitat civil.

El preu no inclou:
· Transport
· Iva vigent (10%)
· Despeses mèdiques
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Contacte

Inscripcions, tant per infants sols com per infants amb famílies:

Escriviu-nos a alberg@elnegre.cat o truqueu al 872 096 581 / 665 780 643.

Per consultes sobre el programa d’activitats i continguts ens podeu escriure
a fvidabona@elnegre.cat o trucar al 654 877 874


