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A les colònies   

• Aprenem a través del joc i l’experiència en primera persona

• Convivim 24h amb persones de tot tipus i edat

• Encenem la creativitat per resoldre reptes i conflictes

• Descobrim com fer un impacte positiu en el nostre entorn

EXPERIÈNCIES
PER CRÉIXER



EDUCATIU

Després de més de 30 anys estem entre aquestes pàgines per convidar-vos a professors, professo-
res, nens i nenes a unes colònies diferents i inoblidables. 

Rossend i Conxita van aparèixer per Horta de Sant Joan fa més de 30 anys seguint els passos de 
Picasso i ara avui sortim pel balcó els fills i els néts per seguir potenciant aquest gran regal que 
ens han deixat.

Així que agafem l’empenta amb què tantes ganes van construïr la casa i us ensenyem totes les 
activitats que amb tanta estima hem dissenyat!

pròpiapròpia

100% en equip

Cuineres Personal de 
manteniment

Directora de 
les colònies

Coordinadora de 
monitors/es

Monitors i 
monitores

El gos Duc:
Vigilant de la casa

QUI SOM?
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Cooperació
Fer una cabanya, superar una gimcana... 
Estimulem la cooperació com a base per a 
l’assoliment dels propis objectius.

Autonomia
Adaptem el context a cada edat perquè 
descobreixin tots els reptes que poden superar 
per sí mateixos.

Consciència
Donem importància a la consciència de grup 
i, per tant, a com afecten les nostres accions a 
l’entorn i a les persones amb qui estem.

Esperit crític
A través de les activitats promovem la percep-
ció sobre la nostra petjada ecològica en els 
pobles i natura que utilitzem.

Totes les persones que coneixereu 
a Els Olivers treballem en equip per 
garantir el bon funcionament de 
les colònies: tots i totes ens reunim, 
avaluem i pensem com donar-vos 
la millor de les experiències perquè 
marxeu amb ganes de tornar.



Els estius de Picasso a Horta de Sant Joan El Parc Natural d’Els Ports

104 Km des de Lleida

101 Km des de Tarragona

261 Km des de Barcelona

39 Km des de Tortosa

164 Km des de Castelló

Barcelona

Tarragona

Tortosa

Lleida

ON ESTEM?
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La casa està situada a 600m del centre d’Horta de Sant Joan, un poble de 
1000 habitants que destaca pels seus carrers pintorescs i les impressio-
nants vistes a Els Ports i a la muntanya de Santa Bàrbara.

Amb els nens i les nenes trobem cada racó a través de la Gimcana Picasso, 
ja que l’artista va estiuejar dues vegades a Horta de Ebro amb el seu amic 
Manuel Pallarès, originari d’aquí.

Si agafem el camí que rodeja el poble descobrim el Convent de Sant Sal-
vador, un edifici amb molta història templera i franciscana. Tot un repte 
investigar-lo a través de les plantes remeieres i els misteris que l’envolten.

Aquest parc protegit el tenim a 4km de la casa de colònies i tenyeix 
tots els paisatges que envolten la casa i el poble. La seva fauna i 
flora abunden i conviuen amb els rius que ens serveixen de zona 
de bany a les colònies de primavera i estiu.

La proximitat amb el parc ens ha permès lligar les activitats, his-
tòries i jocs de les colònies a la natura i a la nostra responsabilitat 
de respectar-la i cuidar-la 

Veniu i descobriu l’entorn que ha captivat a vilatans, viatgers i 
curiosos com Picasso i Pallarès.



Els Ports

Orientació, cabanyes, salubritat del riu i 
escalada: tot en un potent dia ideal per 
reconnectar amb la natura, recarregar 
les piles i conèixer amb tots els sentits la 
flora i la fauna d’aquest Parc Natural.

CM i CS  40-70 px 10-18h

Els Ports

A Cavall!

Les petjades dePicasso

Les sortides d’un dia consten d’un seguit d’activi-
tats que es desenvolupen al matí i a la tarda.
El matí és potent i actiu i el comencem tant bon 
punt arribeu (entre les 10 i les 11h).

A les 13:30h es fa el dinar a la casa de colònies (a 
la sortida dels Ports es fa allà amb càtering) i es 
segueixen les activitats just després.

Una estona abans de la recollida de l’autocar es 
deixa temps lliure per jugar amb els monitors i 
monitores de la casa de colònies.

Sortides d’1 dia

SORTIDES D’1 DIA

De març a 
novembre

66

Les noies d’Equnatura ens deixaran estar cara a 
cara amb els animals amb qui viuen: els cavalls.
Ens ensenyaran com s’han convertit en amigues 
seves a través de la doma natural i com ho 
podem fer nosaltres per ajudar-los a trobar el 
seu amic .

Inf i CI  30-50 px 10-16h

El cavall perdut

Picasso va  viure a Horta durant dues tempora-
des i d’aquella  època se’n poden trobar molts 
secrets repartits pel poble. Toca descobrir la 
seva història a través de pistes i reptes per 
confirmar si el rumor d’un quadre inèdit és cert 
o no.

CI, CM i CS  30-50 px 10-16h

El quadre inèdit



 

Petits

Grans genis
Jocs

cooperatius

Doma
natural

Gimcana
Picasso

Nit
musical

Taller dels
genis

2 dies/1 nit
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A través de la Gimcana Picasso recorrerem el 
casc antic d’Horta de Sant Joan entre pistes, 
jocs i proves sobre el pintor. Després, anirem 
directes cap al Centre Picasso, on ens esperen els 
seus quadres i dos personatges molt propers a 
l’artista.

A la tarda haurem d’unir energies per fer 
aparèixer el Taller dels genis, un taller repartit per 
la casa amb jocs i reptes d’habilitats, de creati-
vitat i de treball en equip basats en les aventu-
res de Picasso a Horta.

Per tancar aquesta aventura coneixerem un ani-
mal molt preuat per Picasso. Amb les pistes del 
primer dia descobrirem uns cavalls que han estat 
cuidats a través de la doma natural, una doma 
basada en l’empatia, la confiança i en fer-nos 
amics d’ells!

Aquesta sortida és perfecta per als grups que 
feu colònies per primera vegada. Són dos dies 
plens de jocs i activitats sobre Picasso on 
potenciem la convivència i la cohesió de 
grup amb propostes properes a la casa de 
colònies.

Comencem amb energia

De quadre en quadre... resolem l’enigma!

Despertar el geni que portem dins

La doma natural



 Bandolers
investigadors

2 dies/1 nit

Jornada al Parc Natural Els Ports

Cantimplora plena i comencem!

Les passes de Picasso
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Jocs
cooperatius

Flora i
fauna

Gimcana
Picasso Escalada

Orientació Nit
musical Cabanyes

Per començar les colònies ens endinsarem al riu 
Estrets i anirem directes a l’aventura: escalarem 
les parets de la muntanya i investigarem la 
flora i la fauna del tram més conegut de la zona: 
el Toll Blau.

Després de dinar enfocarem la tarda al treball 
en equip i a l’utilització dels 5 sentits amb la 
gimcana d’orientació, on un mapa i una brúi-
xola seran essencials per trobar les pistes,  i 
la construcció de cabanyes i refugis naturals 
enmig del bosc. 

Finalment tornarem amb autocar fins la casa de 
colònies per celebrar la nit amb balls i cançons a 
la nit musical.

El segon dia anirem al casc antic d’Horta de 
Sant Joan. Allà investigarem i farem la gimcana 
sobre Picasso, un pintor que va viure al poble fa 
100 anys i va amagar pistes pels carrers sobre els 
seus quadres més coneguts!

La nit serveix per recarregar piles i la sortida 
de l’autocar serveix per agafar aire, omplir els 
pulmons i començar l’aventura amb tota 
l’energia del món! I per això aquesta opció 
és la millor per aquells grups valents, actius i 
moguts que voleu fer una escapada de 2 dies.
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Genis atrevits
3 dies/2 nits

El primer dia viurem la doma natural en pri-
mera persona  Coneixerem uns cavalls criats 
en doma natural i descobrirem com ho podem 
fer perquè confiïn en nosaltres i ens deixin 
cabalgar-los. Com creieu que es comunicaran 
amb nosaltres? Us atreviu a estar sobre un 
cavall sense mans? I amb els ulls tancats?

Després de dinar farem Gimcana d’orientació 
i investigació de l’entorn! Prepararem brúi-
xoles i equips per investigar els voltants de la 
hípica i buscar els rastres dels bandolers que 
vivien aquí fa 200 anys.

Els bandolers i la doma natural

El tercer dia reunim totes les proves i marquem l’última destinació: el casc antic d’Horta de 
Sant Joan. A través de la Gimcana Picasso i el Centre Picasso ens endinsarem en la història 
d’aquest pintor, que va viure al poble fa 100 anys i qui sembla que va tenir contacte amb 
bandolers! Jocs i proves per tancar la colònia amb riures i moments inoblidables

Seguint les passes del pintor Picasso
És la colònia feta a mida per als grups que 

voleu activitats properes a la casa de colò-
nies i un contacte directe amb la natura i la 
cultura d’Horta de Sant Joan. Animals, gimca-
nes, aventures i històries per motivar el grup a 

investigar i jugar en equip.

Arribada i mans al cavall

El segon dia caminarem fins al Convent de 
Sant Salvador, un racó d’Horta ple de plan-
tes remeieres. Si trobem totes les pistes que 
els bandolers deixaven per l’edifici recons-
truirem la història del Convent i crearem 
l’ungüent màgic! Només així desbloqueja-
rem el Taller dels genis de la casa de colò-
nies: creativitat, habilitat i treball en equip!

Plantes remeieres i coves amagades

Jocs
cooperatius

Gimcana
Picasso

Nit
musical

Taller dels 
genis

Jocs de
nit

Investigació 
al convent

Orientació

Doma
natural
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Hortaventura
3 dies/2 nits

Tant bon punt baixeu de l’autocar us endinsa-
rem en un repte que necessita ràpida solució. 
En 3 dies l’hem de resoldre tots i totes juntes 
així que la primera parada serà al Convent de 
Sant Salvador, un racó amb una història de 
fa 500 anys i amb un entorn ple de secrets i 
plantes remeieres un pèl misterioses.

I a la tarda, el taller dels genis serà el prota-
gonista: creativitat individual i grupal amb 
pintura i fang, jocs d’habilitat i desafiaments 
per fer en equip!

Toca descobrir el geni que portem dins.

Comencem ‘a tope’!

Hortaventura

Finalment lligarem totes les pistes dels 3 dies i resoldrem el trencaclosques a la Gimcana 
Picasso! Anirem de cap al casc antic d’Horta de Sant Joan i reconstruirem les passes del 
pintor tot preguntant a la gent del poble i superant les proves que hi ha amagades als seus 
llocs preferits. Només així s’obriran les portes del Centre Picasso amb l’últim dels secrets. 
Esteu preparats i preparades per aquesta gran Hortaventura?

Resolem el repte!La colònia ideal per als grups intrèpids i plens 
de curiositat! Descobrireu de ple la història i la 

cultura d’Horta de Sant Joan i reconnectareu 
amb la natura d’Els Ports a través de l’aventu-

ra, el dinamisme i la cohesió de grup 

L’activitat estrella defineix el segon dia:
Descobrireu la zona d’Els Estrets a través de 
l’orientació, les excitants (i senzilles!) vies 
d’escalada, la creació de cabanyes i la cerca 
de flora i fauna autòctones.
Una immersió total en la natura protegi-
da del Parc Natural Els Ports 

Aigua, fauna i flora 360º

Flora i
fauna

Investigació 
al convent

Nit
musical

Taller dels
genisCabanyes

OrientacióJocs 
cooperatius

Gimcana
Picasso

Jocs de
nit

Escalada
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Artistes totterreny

3 dies/2 nits

El casc antic d’Horta de Sant Joan serà la 
primera parada: allà investigarem tots els 
racons per on passava Picasso, ja que el 
pintor va viure al poble fa 100 anys i va ama-
gar secrets i proves per carrers i edificis. D’allà 
anirem directes al Centre Picasso i relaciona-
rem les pistes amb els seus quadres i els dos 
personatges que ens esperen dins.

A la tarda començarem a lligar caps i desblo-
quejarem el Taller dels genis, un taller amb 
jocs i reptes que estimularan la creativitat 
individual i de grup, les habilitats personals i 
el treball en equip.

Primera parada: l’artista Picasso

Tots els indicis ens marquen que l’últim punt d’aquesta aventura és a Pinell de Brai. I l’única 
manera que tenim d’arribar-hi és sobre dues rodes! Recorrerem la Via Verda des d’Horta de 
Sant Joan fins a l’antiga estació de Pinell de Brai amb una parada al riu de la Fontcalda per 
descobrir aquesta antiga via de tren i tancar la colònia d’una manera màgica, excitant i 
inoblidable.

Trencaclosques sota els túnels

El segon dia entrarem al bell mig d’Els Ports 
per entrar en contacte directe amb la na-
tura a través de les vies d’escalada, la cons-
trucció de cabanyes, la gimcana d’orientació 
i la investigació de la flora i la fauna del riu.

Un dia sencer per jugar amb tots els sentits.

Natura i aventura al mateix temps

La més gran de les aventures de 3 dies té lloc 
amb aquest programa. Baixareu de l’autocar i 
entrareu de ple en una història que necessita 

una solució a contrarellotge. Així que prepara-
rem cantimplora i motxilla per convertir-nos 

en bandolers, artistes i investigadors!

Jocs
cooperatius

Via Verda

Escalada

OrientacióCabanyes

Jocs de
nit

Flora i
fauna

Gimcana
Picasso

Nit
musical

Taller dels 
genis

Començar amb bon peu
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Una setmana de colònies es convertirà en una aventura que

recordaran durant molts anys! 4 dies per descobrir i connectar amb 

els amics i les amigues i tancar un curs i una etapa màgiques

Els bandolers d’Els Ports necessiten la vostra 
col·laboració, valentia i energia per superar 
el repte que tenen entre mans. La primera 
parada serà al Convent de Sant Salvador per 
descobrir què s’amaga entre les herbes 
remeieres: Una cova? Pistes? Ungüents 
pringosos?

Hem de reunir totes les proves que rodegen 
aquest edifici tan antic per poder desblo-
quejar el tiquet que ens permetrà pujar a 
l’autocar del dia següent. Propera destina-
ció: El Parc Natural d’Els Ports.

Al Parc Natural els nens i nenes connectaran al complet amb la natura a 
través d’escalada, orientació, cabanyes i salubritat. I quan arribi la nit tanca-
rem el dia amb una gimcana d’una sola equipació: les llanternes. 

El tercer dia acotem les pistes que hem anat trobant fins arribar al casc an-
tic d’Horta de Sant Joan, on utilitzarem l’ajuda de la gent del poble per 
trobar els racons per on passava Picasso, gran amic dels bandolers i ban-
doleres i possible coneixedor de més pistes! Al Centre Picasso recopilarem 
informació del pintor i desbloquejarem els jocs de la tarda: els del Taller 
dels genis. Pintura, fang, creativitat, treball en equip, habilitat i molts riures!

A la nit obrirem les portes de la nit musical per cantar i ballar i a l’endemà 
anirem de cap a l’última parada del mapa: la Via Verda. Recorrerem aques-
ta antiga via de tren amb bicicleta des d’Horta de Sant Joan fins a Pinell 
de Brai fent una parada a la Fontcalda i pedalejant per sobre i per sota de 
rius i túnels i per dins i fora de boscos i muntanyes.

Final de curs 4X4

4 dies/3 nits
Un gran començament I un grandíssim final
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Els programes de Genis atrevits i Hortaventura són perfectes per fer-los també a la tardor. Tant amb l’un 
com amb l’altre el grup es topa amb els bandolers i bandoleres que necessiten la seva col·laboració per 
solucionar un misteri en menys de 3 dies! L’aventura ideal per enfortir el lligam de grup-classe i des-
cobrir habilitats dels companys i companyes que desconeixien totalment.

Apostem per l’autonomia dels nens i les nenes per resoldre conflictes i superar els propis límits. Tot i així, 
som conscients que els començaments de curs impliquen nervis, noves amistats i nous rols dins del grup. 
Així que els conduim cap a reptes i jocs on han de treballar en equip, on potencien les aptituds indivi-
duals i on descobreixen que les dificultats comunes creen una cohesió d’equip més gran. 

Aquesta tardor descobrireu tots els avantatges de començar amb 
unes colònies:

• El clima, ja que ens permetrà jugar i córrer sense cansar-nos.

• La tranquil·litat amb què gaudirem de tots els espais.

• La cohesió de grup, que servirà per accelerar les amistats, 
definir els propis límits i fer créixer el sentiment de grup-classe.
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3 dies plens d’activitats, jocs i reptes per aconseguir cohesió de grup i 

crear records que els acompanyaran durant tot el cursColònies de tardor

3 dies/2 nits

3 dies, moltes experiències!

Aventura, natura i superació
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Jocs de
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Investigació
al convent



CONTACTA’NS

CONTACTEU-NOS PER COMENÇAR 
LA VOSTRA GRAN AVENTURA!

691 031 390 (Júlia) 
670 408 208 (Jordi) 

info@elsolivers com

DESCOBREIX-NOS
www elsolivers cat @elsolivers /elsolivers


