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Els impulsors del motor “calganxero” 

Cal Ganxo amb els ulls dels infants 

Opinió 

La opinió dels infants és el més important. A través de diferents entrevistes personals, els participants de 

Cal Ganxo ens expliquen com han viscut el Casal i els 20 anys de celebració d’educació ambiental a Cal 

Ganxo. 

Un equip de monitors i monitores amb  

llicenciatures i graus ambientals, titulaci-

ons de monitors del temps de lleure, 

amb àmplia experiència en el sector, una 

gran motivació, responsabilitat i il·lusió 

per anar al Casal cada dia, és el que ha 

fet possible dur a terme les diferents ac-

tivitats. Però res d’això hagués estat via-

ble sense la impecable feina del director, 

en Marc, qui ha coordinat l’equip i ha 

estat pendent de les peticions de les fa-

mílies en tot moment. 

Els monitors han estat la clau 

de l’èxit del Casal de Fundesplai 

Monitors/es representant els 6 sentiments trobats la 6a setmana  

Jan “Ira” Laia  “Sorpresa” 

Laura  “Tristesa” 

Ricard “alegria” 

Teresa “Por” Marc “Aversió” 

“Cal Ganxo em dona 

alegria, companyeris-

me, amistat, m’ajuda a 

connectar amb la natu-

ra i diversió” 

 Mar Serrano, 9 anys  “El que he sentit a Cal 

Ganxo ha sigut felicitat i 

alegria. Us felicito Cal 

Ganxo!”  

Rosa Pulido, 8 anys 

“A Cal Ganxo soc molt 

feliç i m’agraden les 

activitats”  

Berta Bonmatí, 6 anys 

“M’ho he passat superbé 

i  he après moltes coses! 

Eric Cando, 4 anys 

“A Cal Ganxo estic molt 

feliç i m’agrada perquè 

estic amb els meus 

amics i sembla una gran 

família” 

Lola Mancebo, 7 anys 

El casal de Cal Ganxo 

arriba als 20 anys! 

L’eix d’animació ha 

estat els 5 elements 

Per a celebrar els 20 anys 

de Casals Ambientals a Cal 

Ganxo, les activitats de ca-

da setmana han girat al vol-

tant d’un dels elements 

clàssics: aire, aigua, terra i 

foc. Per complimentar-ho 

hem afegit el cor per a fo-

mentar el respecte i l’esti-

ma per a l’entorn. Pàg. 2 i 3 

Què és el Casal de Cal Ganxo? 

Amb diferents entrevistes personals, 

tant als monitors/es com als nens i 

nenes que han participat al casal que 

organitza Fundesplai, hem conegut la 

opinió que tenen respecte a Cal Gan-

xo i els sentiments que els hi genera 

haver participat al casal. Pàg. 4 

Cada setmana ens ha visitat un personatge  

  Cada dilluns al matí, els nens i ne-

nes han rebut la visita d’un misteri-

ós personatge que plantejava una 

problemàtica ambiental relacionada 

amb el l’eix d’aquella setmana. La 

missió: trobar la solució al proble-

ma! Pàg. 2 i 3 
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Els misteriosos personatges que han visitat el Casal de Cal Ganxo 

La tercera setmana va aparèi-

xer Eolos, el Déu del Vent. Ne-

cessitava la nostra ajuda ja que 

havia perdut 4 vents de la Rosa 

dels Vents, imprescindibles per a què les 

abelles puguin volar. Amb 

conèixer la importància que tenen les 

abelles en el medi natural.
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Cada dilluns un enigmàtic personatge ha plantejat als infants una pro-

blemàtica ambiental relacionada amb la temàtica de la setmana 

AIRE

I a més...Descoberta de l’entorn proper! 

Dilluns ens va visitar l’Esperit 

del mar i va explicar que cada 

cop hi ha més plàstics i deixa-

lles a les seves aigües. Gràcies 

al CRAM vem conèixer més a fons els ani-

mals que viuen al medi marí i com actuar 

en cas d’emergència amb ells. Va ser una 

activitat molt interessant i divertida. 

AIGUA FOC 

La setmana del foc va aparèi-

xer a Cal Ganxo en Jan Josep, 

un excursionista despistat que 

volia fer una barbacoa a la 

Morella amb els amics. Els guardes fores-

tals però, ens van recordar dimecres que 

no es pot fer foc al bosc i quines són les 

mesures a prendre quan hi ha un incendi.  

  Platja Parc de la Granota Excursions 

Els misteriosos personatges que han visitat el Casal de Cal Ganxo  

La tercera setmana va aparèi-

xer Eolos, el Déu del Vent. Ne-

cessitava la nostra ajuda ja que 

havia perdut 4 vents de la Rosa 

dels Vents, imprescindibles per a què les 

abelles puguin volar. Amb MEL·LIS vem 

conèixer la importància que tenen les 

abelles en el medi natural. 
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AIRE TERRA COR 

Dilluns després d'esmorzar va 

aparèixer l'home sense senti-

ments. Ens va demanar ajuda 

per tornar-li les emocions bàsi-

ques: alegria, tristesa, por, ràbia i sorpre-

sa. Dimecres, amb Yoga hipiclub vem mi-

llorar la concentració, la força, la coordi-

nació i l’autoestima. 

Ens va visitar el Capità Enciam, 

però estava malalt ja que la 

Terra està contaminada i bru-

ta. Necessitava la nostra ajuda 

per difondre les meravelles que podem 

trobar a Catalunya i com cuidar-les. Amb 

Edulis vem poder veure de primera mà 

alguns animals de la nostra zona. 

Gràcies a les visites especials d’entitats ambientals de la zona, els nens i 

nenes han trobat solucions a les problemàtiques i plantejat alternatives  

Temps de lleure! 

  Sense perdre mai de vista l’eix d’anima-

ció, els infants han fet diferents activi-

tats lúdiques com gimcanes, tallers, jocs 

de simulació ambiental, jocs d’aigua, 

malabars i la gran festa de comiat de 

cada setmana. Tot això ha fet que cada 

estona viscuda a Cal Ganxo es convertei-

xi en un moment únic i irrepetible, alho-

ra que els nens i nenes han fet noves 

amistats en un entorn privilegiat. 


