
 

 

 
 
 
La llitera és una iniciativa del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació 
Pere Tarrés que va proposar-se i aprovar-se al Pla d’Accions de l’any 2019, en l’Assemblea General 
Ordinària dels centres d’esplai. 
  
L’acció aprovada neix amb l’objectiu de fomentar un bon ús de les cases de colònies i 
instal·lacions... conscients que una bona estada a un alberg o casa de colònies esdevé una de les 
claus de l’èxit de qualsevol activitat que es realitzi en aquest indret.  
 
La llitera vol esdevenir un espai obert i cooperatiu, que es nodreixi amb l’aportació de tothom i 
pretén ser un punt de recollida de les experiències viscudes en les cases de colònies i els albergs en 
el marc d'activitats realitzades pels centres d'esplai i agrupaments escolta.  
 
Esperem trobar-hi propostes d’excursions, consells d’activitats a realitzar-hi, recomanacions 
d’indrets a visitar... i també, comentaris en relació a l’estat de la instal·lació i el servei que ofereixi 
aquesta. 
 
 
Normativa de “La llitera” 
 
Per fer possible tot això, ens dotem d’unes normes, o “regles del joc”, que cal respectar i tenir en 
compte: 
 
 És necessari fer constar l’autoria de les aportacions, de les que només serà publicada la 

informació del centre d’esplai o entitat i el nom de la persona o persones que l’han escrit. 
Només es publicaran aquelles aportacions que estiguin identificades amb una autoria 
verificable. L’adreça de correu electrònic que es demana no es publicarà.   

 
 Les aportacions han de tenir un to positiu i educat. Es pot aportar qualsevol opinió, 

suggeriment... però no es publicaran aquelles que continguin desqualificacions grolleres, 
insults, blasfèmies...  

 
 L’eina està expressament dissenyada per a que sigui utilitzada per Centres d’Esplai i 

Agrupaments Escolta i per tant no està oberta a comentaris de famílies, escoles, grups 
esportius o altres públics, que utilitzen, també, les cases de colònies o albergs. Aquesta eina 
està promoguda des d’una entitat de lleure educatiu i pretén recollir els usos d’aquestes 
instal·lacions quan acullen activitats d’aqueta indole. 

 
 Els promotors de la iniciativa no ens fem responsables de les opinions, aportacions, 

contribucions... que els usuaris de “La llitera” puguin fer. Els promotors de “La llitera” no 
ens identifiquem amb les opinions expressades pels usuaris. 

 
 Els titulars i/o administradors de les instal·lacions publicades poden fer les seves 

aportacions, tot responent, comentant, argumentant... els comentaris que s’hagin pugui fer a 
la seva instal·lació.  

 
Totes les aportacions correctament enviades, un cop validades, es publicaran a la fitxa de la respectiva 
instal·lació. 
 
 
Moltes gràcies per sumar a La llitera! 


