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agost en família a les cases de 
colònies, a preus socials i solidaris

EstadEs En FaMíLia a LEs casEs dE coLòniEs

JoSEP M. VALLS

enguany la fundació Cata-
lana de l’esplai ha detectat 
que, a més de les colònies 

de juliol, les famílies ho tenen 
cada cop més difícil per sortir 
de vacances amb els fills durant 
el mes d’agost. per aquest mo-
tiu, i per primer cop, des de la 
fundació s’ofereixen les seves  
cases de colònies, albergs i ter-
renys d’acampada, per a que les 
famílies puguin gaudir d’estades 
de lleure i educació ambiental de 
la màxima qualitat a preus socials 
i solidaris.

Les estades s’ofereixen a un preu 
realment assequible per a les fa-
mílies. Per exemple, l’estada de 7 
dies/6 nits, a pensió completa, per 
a una família d’una parella amb 
dos fills fins als 12 anys a la ma-
joria de les cases de colònies, al-
bergs i terrenys d’acampada de la 
Fundació  és de 499 €. En aquest 
supòsit, la setmana completa surt 
per només 125 € per persona!

A més, el 5% del que paguin les 
famílies, la Fundació Catalana de 
l’Esplai ho destinarà a becar acti-
vitats de lleure d’infants sense re-
cursos econòmics. Això vol dir que 
amb el 5% del que paguin quatre 
famílies que facin la seva estada 
del mes d’agost, es podrà becar al 
100% una setmana de casal d’estiu 
d’un infant sense recursos econò-
mics.

descansar i gaudir de la 
natura 
A les cases de colònies, durant el 
curs els esplais i centres escolars 
hi fan les seves sortides i colònies,  
però els caps de setmana i per va-
cances també s’obren per a grups 
familiars. Les estades en aquests 
equipaments permeten, de la mà 
dels equips d’educadors ambien-
tals, descobrir l’entorn i gaudir del 
lleure i la natura. 

La majoria de cases disposen de 
piscina i estan totalment adapta-
des per a persones amb problemes 
de mobilitat, que també podran 
gaudir de l’entorn, les pistes es-
portives, que s’han dissenyat per 
a que siguin accessibles. Bona 
part de les habitacions  compten 
amb bany propi i poden ser d’ús 
exclusiu per a cada grup o unitat 
familiar. 

Les estades a les cases inclouen 
pensió completa, el menjar és 
casolà i segueix els criteris de la 
dieta mediterrània.

Equipaments arreu de catalunya

 1 alberg de 
  Centre esplai (344)  
  baix llobregat.  
  el prat del llobregat

 2 mas Cabàlies (70)  
  pirineu. ogassa

 3 alberg Cal pons (52) 
  berguedà. puig-reig

 4 Can mateu (46)  
  guilleries. vilanova de sau

 5 els porxos (66)  
  guilleries. vilanova de sau

 6 la Cinglera (86) 
  guilleries. vilanova de sau

 7 l’estació (60)
  montsec. àger

 8 el Company (62)   
  guilleries. vilanova de sau

 9 rectoria de la selva (111) 
  serra de busa. navés

 10 viladoms de Baix (90) 
  montserrat-serra de l’obac  
  castellbell i el vilar

 11 Can massaguer (74)  
  montseny. st.  
  feliu de buixalleu

 12 la traüna (42) 
  montseny. fogars de montclús

 13 molí de sant oleguer (66)  
  vallès occidental. sabadell  

 14 Ceal Can santoi (42) 
  collserola. molins de rei

 15 alberg Caa Cal Ganxo (44) 
  massís del garraf. 
  castelldefels

 16 Can Grau (52)
  massís del garraf. olivella
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El 3 de juliol la Fundació Catalana de l’Esplai va celebrar la inaugu-
ració d’un nou equipament de natura. Es tracta d’els Vagons d’àger, 
una instal·lació única a La noguera que consta de dos antics vagons 
de tren que han estat transformats en dormitoris amb una capaci-
tat de 44 places, l’hangar en menjador, sala polivalent i sanitaris i 
l’antiga estació en zona de bar i punt d’informació. La Fundació ha 
adequat  aquestes instal·lacions, que complementen els existents 
campaments a la riba del pantà de Camarasa.
La situació privilegiada d’aquest equipament és un bon punt de 
partida per a la descoberta de la serra del Montsec i el seu entorn, 
amb una àmplia oferta de propostes culturals i rutes.
L’acte d’inauguració va estar presidit per Lluís Ardiaca, Alcalde d’àger, 
i Josep gassó, President de la Fundació, i va comptar amb la participa-
ció de diverses entitats de l’àmbit social i del lleure, membres i amics 
de la Fundació i els grups d’infants i joves que feien les seves colònies 
a la zona d’acampada, tal com es veu a la imatge.

La Fundació inaugura un nou equipament:  
Els Vagons d’Àger
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oportunitats  
d’unes vacances 
Passar uns dies en família a una 
casa de colònies, proporciona 
l’oportunitat de fer unes vacances 
diferents que poden ser entranya-
bles i carreguin les piles per al nou 
curs. Entre altres ens permeten: 

◗ conviure tots 
els membres de la família. 
Durant el curs, entre la feina dels 
adults i l’escola dels infants hi ha 
poc temps de tenir una relació 
entre tots els qui composen la 
família. A les cases de colònies, 
el grup familiar està com a casa, 
sense les obligacions quotidia-
nes. Això, propicia les converses 
que desfan problemes i l’elabo-
ració dels petits projectes per al 
futur.  

◗ Gaudir de la natura. 
Les cases de colònies disposen 
d’equips d’educadors ambientals 
que fan veure la natura, d’una ma-
nera nova i pròxima, explicant les 
plantes, els animals, la formació 
geològica del paisatge,  o fent pe-
tits experiments... 

◗ conèixer el país. 
Anar a una casa de colònies pro-
picia el coneixement del país, a 

través de les excursions a peu, 
anant als pobles més propers, 
escoltant la parla de la gent, 
que és diversa a cada comarca, 
els monuments i les pedres del 
camí... Sovint, resulta sorprenent 
com és d’engrescador conèixer a 
fons un indret.   

◗ Viure uns dies distesos. 
Les cases de colònies proporcio-
nen dies de descans, relaxats. El 
sol fet d’escoltar els ocells, ob-
servar el cel estelat o veure com 
creix l’herba, és un canvi molt 
important que dóna sensació de 
tranquil·litat i pau.     

◗ Participar amb 
altres famílies. 
A les cases de colònies hi ha molts 
de grups familiars. Sempre hi ha 
la possibilitat de fer una excursió 
o una activitat en comú. D’aquesta 
manera, es pot combinar la priva-
citat amb el coneixement d’altres 
persones que poden esdevenir 
amigues per compartir una dies o 
qui sap quant de temps... Al cap i 
a la fi, totes han escollit fer vacan-
ces a les cases de colònies!    

L’estiu proporciona l’oportunitat 
d’una convivència distesa, rela-
xada. ■


