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LA MASIA fORMA PART DE LA XARXA D’EQUIPAMENTS D’EDUCACIó PER A LA SOSTENIBILITAT

l’AulA de nAturA CAn 
pAlós és el terCer 
equipAMent de lA XArXA 
d’equipAMents 
d’eduCACió per A lA 
sosteniBilitAt que entrA 
en servei A sAnt Boi,  
després de lA MAsiA 
torre de lA vilA (eduCACió 
AMBientAl i estudi dels 
residus) i el Centre 
d’interpretACió del 
pAisAtge de l’erMitA de 
sAnt rAMon, que es vA  
inAugurAr el pAssAt Mes 
de MAig. 
per A FinAls de 2013 està 
previstA l’oBerturA del 
Centre d’interpretACió del 
riu lloBregAt A lA MAsiA 
CAn Julià. 
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aCte INaUGUral

El dissabte 1 de juny es va inaugurar l’aula de natura 
can Palós. situada a la vall de santa bàrbara, és una 

nova peça de la Xarxa d’Equipaments d’Educació per a la 
sostenibilitat de sant boi, la primera que permet pernoctar 
i fer-hi estades de més d’un 
dia. Funcionarà com una 
casa de colònies especialit-
zada en l’estudi de la natura 
i l’agricultura de muntanya i 
serà gestionada per l’entitat Minyons Escoltes i Guies de 
catalunya en conveni amb l’ajuntament.

Inauguració
l’ acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’al-
calde, Jaume bosch, la comissària general de Minyons Es-
coltes i Guies de catalunya, trini Molist, i el tinent d’alcalde 
de Medi ambient i Entorn natural, Josep Puigdengolas.

Equipament ambiental
l’aula de natura can Palós és el primer i únic equipa-
ment ambiental de sant boi 
que ofereix la possibilitat de 
pernoctar (35 places) i fer 
estades de més d’un dia. 
l’edifici es pot llogar com a 
allotjament i es podran sol·licitar també activitats pe-
dagògiques pensades per fomentar el coneixement, el 
gaudi i el respecte dels valors naturals. l’oferta s’adreça a 
esplais, famílies, grups, entitats i, a partir del curs vinent, 
centres educatius.  

www.centresescoltes.cat

35 PLACES  
PeR PeRNocTaR

nATURA I AGRICULTURA  
de mUNTaNya

∂Masia del segle XVIII. can Palós és una masia del segle 
XViii situada en una finca de 6 hectàrees on conflueixen 
una gran diversitat agroforestal, un bosc d’alzines i roures 
molt ben conservat i el corredor ecològic de la riera de can 
soler , que connecta la muntanya amb el riu. les activitats 
pedagògiques que s’hi duran a terme tindran a veure amb 
aquests elements. 

∂Entorn natural. la zona compta amb diferents espècies 
d’agricultura de muntanya (cirerers, ametllers, oliveres, 
vinyes i garrofers) de gran interès per si mateixes i com 
a factors per a la prevenció d’incendis. a la finca es van 
plantar 800 ceps, que l’any passat van donar la primera 
collita de raïm de la qual van sortir les primeres ampolles 
de vi de sant boi.

∂Anell verd. can Palós, situada al punt 9,500 de l’anell 
Verd, és un lloc de referència d’un recorregut que connecta 
totes les àrees d’interès mediambiental del municipi. 

UN INdret ÚNIC

L’alcalde, 
Jaume Bosch, 
i el tinent 
d’alcalde de 
Medi Ambient 
i Entorn 
Natural, Josep 
Puigdengolas, 
van assistir a 
la inauguració




