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xarxa esplai
Can Mateu, a Vilanova de Sau, estrena
una instal·lació de bosc vertical

un lloc id
eal
r

Encara queden
habitacions disponibles.
Qui vulgui encara pot
reservar una
estada trucant
al 902 10 40 30 o
a través del web
www.fundesplai.org

d'agost!
puguin anar de colònies
i casals d’estiu.
Fundesplai va iniciar
aquest programa d’estades per a famílies el 2012.
L’any passat ja hi va haver
un 25% més de contractacions i enguany s’espera
un augment similar. Qui
vulgui encara pot reservar
una estada trucant al 902
10 40 30 o a través del
web www.fundesplai.org

Descansar i gaudir
de la natura

Passar uns dies en família
en una casa de colònies
proporciona l’oportunitat
de fer unes vacances en
les quals descansar i desconnectar de la rutina,
conviure en família i no
preocupar-se de la intendència quotidiana (cuina,
netejar...), compartir activitats divertides amb
altres famílies, gaudir de
la natura i descobrir tots
els seus secrets gràcies
als equips d’educadors
ambientals i conèixer el
país a través de les excursions a peu, anant als
pobles més propers...
Entre les cases on es pot
fer una estada aquest
mers d’agost hi ha Can
Mateu, Els Porxos, la Cinglera i El Company (totes
quatre a Vilanova de Sau,
Osona); Mas Cabàlies (Pi-

rineu); Can Massaguer i
la Traüna (Montseny);
l'alberg d'El Molí de
Sant Oleguer (Vallès
Occidental); l'alberg
de Cal Ganxo (Garraf),
Can Santoi (Collserola)
i Les Codines (Osona).
També en els albergs de
la Rectoria de la Selva
(Solsonès); Viladoms de
Baix (Bages) o Cal Pons,
a Puig Reig (Berguedà).
La majoria de cases
disposen de piscina i
estan totalment adaptades per a persones amb
problemes de mobilitat.
Bona part de les habitacions disposen de bany
propi i poden ser d’ús
exclusiu per a cada grup
o unitat familiar.

Per només

516€

,

2 adults
i 2 menors de
fins a 16 anys
poden gaudir
d’una estada
d’una setmana
del mes
d’agost
en una casa
de colònies!

Poc abans de l’estiu, el
complex de Can Mateu, que
acull tres cases de colònies
i dos terrenys d’acampada a
Vilanova de Sau, va inaugurar
una nova instal·lació pensa-

da pels més joves: un bosc
vertical.
Aquesta instal·lació consta de
122 metres de diferents circuits com tirolina, xarxa tensada, túnel i skate aeri, zig-

zag... adaptats per a diferents
edats i amb supervisió de monitors/es experimentats/des,
pensat perquè infants i joves
puguin gaudir d’una aventura
amb la màxima seguretat.

Obres de millora a
La Rectoria de la Selva (el Solsonès)
El dilluns 21 d’abril, es va
celebrar l’acte d’inauguració
de les obres de millora que la
Fundació Catalana de l’Esplai
(Fundesplai) ha efectuat a
l’Alberg de la Rectoria de La
Selva, a Navès (Solsonès). A
la celebració, a la qual van
assistir l’alcalde de Navès, Josep M. Casafont i el president
de Fundesplai, Josep Gassó,
hi van participar prop de 200
persones, entre veïns i assistents a la inauguració.

Fundesplai inverteix
360.000 euros

En aquestes obres de millora,
Fundesplai ha invertit 360.000
euros, que ha aconseguit
gràcies al programa LEADER de
la Unió Europea dirigits a la diversificació econòmica de les
zones rurals, així com a través
dels fons de l’IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Aquestes
obres han consistit en la millora de les instal·lacions de la
segona planta i de la teulada
de l’alberg.

Fundesplai gestiona l’Alberg
de la Rectoria de la Selva des
de 2008. En aquest període ja
va efectuar unes millores de
la piscina. Actualment, s’estan
fent gestions per aconseguir
més ajuts que permetin concloure la remodelació integral
de l’equipament.
La Rectoria de la Selva acull
un alberg, uns terrenys

d’acampada i una escola de
natura, amb piscina i pistes
esportives, situats en un
punt enlairat d’alta muntanya
sota els espectaculars cingles
de Busa, en un espai d’un alt
interès natural i paisatgístic.
L’equipament ofereix un espai per a la trobada, el lleure
i l’educació d’infants, joves,
famílies i grups.

