
a b r i l  2 0 1 2  n ú m e r o  6 6 w w w . e s p l a i . o r g     d i a r i  d e  l a  f u n d a c i ó  c ata l a n a  d e  l ’ e s p l a i  

L ’ E S p L a i  9

Urbà i relacionat  
amb la natura 
CENTRE ESPLAI és un alberg 
urbà, proper a les grans infraes-
tructures de comunicació, útil 
per a les persones que volen 
allotjar-se en un equipament eco-
nòmic. L’alberg, però, ofereix un 
plus de natura insospitat per als 
qui vénen amb una mica de temps: 
es troba a 10 minuts de la platja 
del Prat i dels espais naturals del 
Delta del Llobregat i disposa d’un 
servei de lloguer de bicicletes per 
fer excursions.      

per a jornades,  
convencions i congressos 
L’alberg de CENTRE ESPLAI, 
més enllà de les habitacions còmo-
des i accessibles,  disposa d’uns 
serveis complementaris que el fan 
útil per fer jornades, convencions 
o congressos. Així, disposa d’un 
auditori amb capacitat per a 350 
places, 8 sales de treball, 1 sala 
informàtica, 3 aules ambientals, 2 
menjadors amb capacitat de 180 
places cada un i cuina pròpia. Es 
disposa d’una carta de serveis amb 
coffee breaks i menús de treball, 
a més de proporcionar càtering a 
empreses i particulars.  

accessible i a l’abast
L’alberg de CENTRE ESPLAI 
és un equipament dissenyat sense 
barreres i totalment accessible. A 
més, és a l’abast de tothom, amb 
uns preus molt assequibles i, per 
tant, concebut per acollir famíli-
es, grups d’amics o viatgers que 
volen gaudir de bones ofertes per 
al seu allotjament. N’hi ha a partir 
de 18 euros + IVA per habitació i 
esmorzar. ■  

(ve de la pàg. 8)
alguns dels grups que 
han estat a CEntrE ESpLai

Fabulós per conèixer barcelona
Trobo que ha estat com un regal compartir aquests 
dies amb els meus companys i companyes en un 
espai tan maco. Som 36 nois i noies de 18 anys, 
alumnes d’un institut del Tirol que hem fem una 
estada de quatre dies a CENTRE ESPLAI amb la 
finalitat de conèixer Barcelona.  M’agrada molt 
l’edifici perquè té un disseny molt maco; és molt 
modern i net, i les habitacions i els banys són am-
plis i lluminosos,  no com altres albergs on he estat. 
Puc dir que CENTRE  ESPLAI ha estat un fabulós 
punt de partida per conèixer Barcelona, una ciutat 
que ens ha encantat i que està plena d’atractius 
per a les persones que la visiten.

Estada amb 300 alumnes
Vam anar un grup de 300 infants i adolescents, 
tota l’escola. La nostra valoració és excel·lent en 
tot allò que es refereix a l’alberg, les habitacions,  
el bon menjar i l’organització, en general. D’altra 
banda, la pluja gairebé constant -només ens va 
donar respir una tarda- va dificultar la realització 
de les activitats previstes (conèixer els aiguamolls 
del Delta del Llobregat  i excursió amb bici). Tot 
plegat, no és fácil trobar activitat per fer a l’interior 
amb un grup tan gran  i això va comportar que la 
sortida no resultés tan òptima com esperàvem, per 
les condicions meteorològiques. En tot cas, vam 
estar molt ben acollits.    

Un tracte excel·lent
Des l’Obra Social “la Caixa” hem organitzat varies 
trobades formatives a l’alberg de CENTRE ESPLAI i 
l’opinió general dels participants ha estat bona. Des 
de la nostra institució valorem positivament l’atenció 
rebuda, les instal·lacions i els serveis per ser inno-
vadors i adequats a les nostres necessitats així com 
l’entorn. Les sales estan ben equipades i ofereixen 
treballar còmodament amb grups de diferents gran-
dàries. Pensem que és pràctic pels participants poder 
allotjar-se i menjar en el mateix recinte. I finalment 
volem destacar l’excel·lent tracte rebut per part del 
personal de l’alberg.

Exemple de descans sense barreres
CENTRE ESPLAI és el perfecte exemple a l’hora 
de parlar d’un espai totalment adaptat per a les 
persones amb problemes de mobilitat reduïda. Els 
nostres usuaris destaquen la gran comoditat que 
suposa poder desplaçar-se per qualsevol espai i no 
quedar exclòs per les barreres arquitectòniques.
Desde fa uns anys, suposa una clara i seriosa apos-
ta per crear confort per a tots independentment 
de les limitacions personals.
Des d’UPAPSA felicitem i animem a la Fundació 
Catalana de l’Esplai a seguir sent un referent en 
el model d’oci sense barreres. 

impressions de l’estada a  
l’alberg de CEntrE ESpLai tercer Sector

 ◗ Médicos sin fronteras
 ◗ Intermón Oxfam
 ◗ Green European  

   Foundation  ASBL
 ◗ Xarxa Observatori Deute 

   en la Globalització
 ◗ Fundació FC Barcelona
 ◗ Fundacio La Caixa
 ◗ Centre Unesco de Catalunya
 ◗ Ecologistas en Accion-Coda
 ◗ As. de Cultura 

   Gitana Jove Ternikalo XXI
 ◗ As. Catalana Transpersonal
 ◗ Asociación de Estudios  

   Geobiológicos Gea
 ◗ As . Cat. de Ciències Ambientals

Entitats de persones 
amb discapacitat

 ◗ Fundación lesionado medular
 ◗ UPAPSA-Union Prov.
 ◗ Fundacio Catalana 

   Paràlisi Cerebral
 ◗ As. Esclerosis  

   Múltiple de Bizkaia
 ◗ Ais ayuda infancia sin recursos
 ◗ Sailability Spain
 ◗ Cocemfe Madrid
 ◗ Aspace
 ◗ Asociación Sindrome  

   Down de Navarra
 ◗ Fundació Altem
 ◗ Federació Ecom

administracions públiques
 ◗ Agència Catalana de Residus
 ◗ Departament d’Educació
 ◗ Direcció General de Policia

Empreses
 ◗ Eurogames 2008 BCN, SL
 ◗ Technogym Trade, SA
 ◗ Financiera Pronovias, SA
 ◗ British Airways, PLC 
 ◗ British Summer, SL
 ◗ Gategourmet Spain, SL
 ◗ Caixa de Catalunya,  

   Tarragona i Manresa

partits polítics/Sindicats
 ◗ Partido de la Izquierda   

   Europea
 ◗ Partit del Socialistes 

   de Catalunya
 ◗ Joventut Nacionalista 

   de Catalunya
 ◗ Joves d’Esquerra Verda
 ◗ Fundació Socialisme 

   sense Fronteres
 ◗ Esquerra Republicana 

   de Catalunya
 ◗ CCOO
 ◗ USOC
 ◗ Fundació Nous Horitzons

Centres educatius
 ◗ IES Bisbe Sivilla
 ◗ IES  Carmen Conde
 ◗ The American School 

   of Barcelona
 ◗ IES  construcción Vitoria
 ◗ IES  La Merced
 ◗ Colegio el Planet
 ◗ Colegio español Ramon y Cajal

agrupacions esportives
 ◗ Club de Beisbol Irabia
 ◗ Club de Rugby Liceo  

   Francés de Madrid
 ◗ Club Deportivo El Llano
 ◗ Club Natación Babel Alicante
 ◗ Club de Beisbol  

   y Softbol Antorcha
 ◗ Cau Rugby València

amb una atractiva presen-
tació, l’alberg de centre 
esplai estrena un espai 

web específic que posa a l’abast d’un 
clic, totes les ofertes i  promocions 
que canvien a diari amb novetats di-
verses. tota la informació es troba 
disponible en català, castellà, fran-
cès, anglès i alemany.

El web facilita les necessitats bà-
siques dels possibles usuaris de 
l’equipament. En aquest sentit, es 
poden veure imatges de totes les 
instal·lacions; conèixer els preus i 
les ofertes, comprovar la disponibi-
litat i fer la reserva i pagament de 
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Fer reserves a l’alberg 
de CEntrE ESpLai 

a Un CLiC i En CinC LLEngüES

Els preus són molt 
assequibles amb 
moltes ofertes

l’estada. Igualment, els destinataris 
podran conèixer  l’atractiu del res-
taurant Tasta’m, els serveis per a les 
estades de grups, les possibilitats 
per a les organitzacions que vulguin 
fer aquí congressos i jornades, etc. 
També, es pot descobrir els atractius 
urbans de la ciutat de Barcelona o els 
naturalistes del Delta del Llobregat 
que estan en el veïnatge de l’alberg.  

El nou web també ofereix als usuaris 
de l’alberg la possibilitat de compar-
tir les seves opinions i valoracions. ■

www.albergueesplaibarcelona.com


