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LA CADAMONT 
 
La Casa de colònies la Cadamont (R.I.J. número 348), construïda fa deu 
anys, disposa de 80 places d’allotjament en un complex de 36.000 m2. 
 

LOCALITZACIÓ 

Al municipi de Sant Joan les Fonts, en el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, hi trobem La Cadamont un indret situat en un 
bosc d’alzinar a la riba esquerra de la riera de Bianya. 
Des de La Cadamont es pot gaudir d’unes esplèndides vistes de la Vall 
de Bianya, els Volcans d’Olot i les Cingleres Basàltiques de Sant Joan les 
Fonts. 
A 10 minuts a peu de les singleres basàltiques de Sant Joan Les Fonts i 
amb unes esplèndides vistes de la Vall de Bianya. 
La casa està pensada especialment per a grups escolars i col·lectius, i 
ofereix grans possibilitats per al lleure, contacte i coneixement de la 
natura, així com un gran nombre de sortides i excursions per la zona del 
Parc natural i d’altres activitats educatives i culturals. 
 

L’EQUIP 

La Cadamont disposa d’un equip de rofessionals, disposats a oferir el 
millor servei. 
 

LA CUINA 

Elaboració de cuina típica de la zona amb productes de la comarca, sota 
uns controls sanitaris periòdics. 
 

LA NETEJA I EL MANTENIMENT 

Les instal.lacions es mantenen en perfectes condicions higienico-
sanitàries i de conservació. 
 

LES ACTIVITATS 

Les activitats les desenvolupen personal titulat amb les diferents 
especialitats, com ara: monitors en el lleure, director de casa de 
colònies, guies del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
educadors mediambientals, socorrista terrestre, socorrista aquàtic, 
guies de muntanya. D’aquesta manera podem oferir activitats educatives 
i de lleure amb les millors condicions de continguts i de seguretat. 
 

LES INSTAL·LACIONS 

A La Cadamont hi trobareu les màximes comoditats que pot oferir una 
casa de colònies construïda recentment i que compleix estrictament la 
vigent normativa d’instal.lacions juvenils, com poden ser:  
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-bany independent per a cada una de les habitacions 
-edificacions d’una sola planta 
-calefacció central 
-piscina, camps d’esports, aula taller, àmplies zones verdes, ... 
 
La Cadamont té 80 places d’allotjament i un menjador amb capacitat per 
a 100 persones. 
 

SALA D’USOS MÚLTIPLES 

Amb TV, vídeo, jocs de taula, ... 
 

HABITACIONS 

De 4,6 i 8 places. Totes amb calefacció central i serveis a cada habitació. 
També disposem d’adaptacions a minusvalies. 
 

SALA DE TALLERS 

Amb ping-pong, futbolin, jocs, ... 
 

EXTERIORS DE LA CASA 

Amb piscina, camps de futbol i boleyball, rocodrom, zones verdes, ... 
 

LES ACTIVITATS 

Disposem d’un ampli ventall de possibilitats en serveis educatius i de 
lleure per a totes les edats. 
L’entorn del que disposem ens permet realitzar colònies i crèdits de 
volcanologia, flora i fauna autòctones, història, aventura... 
La casa compta amb un equip de monitors, els quals imparteixen 
diferents activitats per a la mainada ja siguin amb una vessant educativa 
o lúdica. L’entorn permet oferir les activitats habituals en una casa de 
colònies però també colònies i crèdits de volcanologia, flora i fauna 
autòctones i edat mitjana, no tant habituals en altres indrets. 
 
PRIMÀRIA 
Coneix els volcans, colònies medievals i fisicoesportives, descobrim el 
bosc. 
 
SECUNDÀRIA (crèdits de sintesi) 
Els volcans, l’Aigua, el Bosc de ribera, el Romànic… 
 
ACTIVITATS D’AVENTURA 
Per els cicles mitjà, superior i ESO. Iniciació a l’escalada, recorregut de 
tir amb arc, orientació, hípica, quads, rutes amb BTT, ... 
 
 













una casa de colònies



una finestra a la Garrotxa
una casa de colònies



presentació
La Casa de colònies la Cadamont (R.I.J. número 348),

construïda fa deu anys, disposa de 80 places d’allotjament

en un complex de 36.000 m2.



localització
Al municipi de Sant Joan les Fonts,

en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,

hi trobem La Cadamont un indret situat en un bosc d’alzinar a la riba esquerra

de la riera de Bianya.

Des de La Cadamont es pot gaudir d’unes esplèndides vistes de la Vall de Bianya,

els Volcans d’Olot i les Cingleres Basàltiques de Sant Joan les Fonts.



l’equip
La Cadamont disposa d’un equip de professionals,

disposats a oferir el millor servei.



la cuina
Elaboració de cuina típica de la zona

amb productes de la comarca, sota uns controls 

sanitaris periòdics.



la neteja i el manteniment
Les instal.lacions es mantenen en perfectes 

condicions higienico-sanitàries i de conservació.



les activitats
Les activitats les desenvolupen personal titulat amb les 

diferents especialitats, com ara: monitors en el lleure, director 

de casa de colònies, guies del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa, educadors mediambientals, 

socorrista terrestre, socorrista aquàtic, guies de muntanya. 

D’aquesta manera podem oferir activitats educatives i de lleure 

amb les millors condicions de continguts i de seguretat.



les instal·lacions
A La Cadamont hi trobareu les màximes comoditats que pot oferir

una casa de colònies construïda recentment i que compleix estrictament

la vigent normativa d’instal.lacions juvenils, com poden ser:

-bany independent per a cada una de les habitacions

-edificacions d’una sola planta

-calefacció central

-piscina, camps d’esports, aula taller, àmplies zones verdes, ...



menjador
Amb capacitat per a 100 places.



menjador
Amb capacitat per a 100 places.



sala d’usos múltiples
Amb TV, vídeo, jocs de taula, ...



habitacions
De 4,6 i 8 places. Totes amb calefacció central i serveis a 

cada habitació. També disposem d’adaptacions a minusvalies.



sala de tallers
Amb ping-pong, futbolin, jocs, ...



Exteriors de la casa 
Amb piscina, camps de futbol i boleyball,
rocodrom, zones verdes, ...



Exteriors de la casa 
Amb piscina, camps de futbol i boleyball,
rocodrom, zones verdes, ...



Exteriors de la casa 
Amb piscina, camps de futbol i boleyball,
rocodrom, zones verdes, ...



Exteriors de la casa 
Amb piscina, camps de futbol i boleyball,
rocodrom, zones verdes, etc.



les activitats
Disposem d’un ampli ventall de possibilitats en serveis educatius
i de lleure per a totes les edats.
L’entorn del que disposem ens permet realitzar colònies i crèdits de volcanologia,
flora i fauna autòctones, història, aventura...



Primària
Coneix els volcans, colònies medievals i fisicoesportives, 

descobrim el bosc.



Secundària (crèdits de sintesi)

Els volcans, l’Aigua, el Bosc de ribera, el Romànic.



Activitats d’aventura
Per els cicles mitjà, superior i ESO. Iniciació a l’escalada, 

recorregut de tir amb arc, orientació, hípica, quads,
rutes amb BTT, ...



Activitats d’aventura
Per els cicles mitjà, superior i ESO. Iniciació a l’escalada, 

recorregut de tir amb arc, orientació, hípica, quads,
rutes amb BTT, ...



moltes gràcies
i fins ben aviat

www.lacadamont.com


