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 Vacances Estades assequibles i solidàries als millors equipaments i entorns naturals

a l’agost, colònies en família!

xarxa esplai 

aquest programa d’esta-
des per a famílies, que 
es va iniciar el 2012. 
Qui vulgui gaudir d’u-
nes vacances en famí-
lia, encara pot reservar 
la seva estada. 

Per gaudir d’unes 
vacances d’estiu 
diferents i per a 

totes les edats, Fun-
desplai torna a obrir 
al mes d’agost les 
seves cases de colò-
nies i albergs per a les 
famílies. Unes estades 
divertides i educati-
ves amb les quals les 
famílies no només 
passaran un temps 
inoblidable a preus 
reduïts, sinó que tam-
bé ajudaran que cap 
infant es quedi sense 
anar de colònies i 
casals d’estiu. i és que 
Fundesplai ofereix 
unes vacances de mà-
xima qualitat a preus 
socials i dedica un 
percentatge del preu a 
becar infants sense re-
cursos perquè puguin 
gaudir d'activitats de 
lleure educatiu. 

Passar uns dies en fa-
mília en una casa de 
colònies és una oportu-
nitat de descansar i des-
connectar de la rutina 
gaudint i convivint en 
família. I tot coneixent 
gent nova, compartir 
activitats divertides i di-
ferents amb altres famí-
lies, gaudir de la natura 
i l’entorn i descobrir tots 
els seus secrets a través 
d’excursions i visites als 
pobles més propers. 

Per facilitar que les famí-
lies puguin viure aquesta 
experiència, les estades 
s’ofereixen a un preu re-
alment assequible. Per 
exemple, set dies i sis 
nits amb pensió completa 
per a una família de dos 
adults i dos infants de fins 
a 16 anys per un preu de 
només 566 €. Així, una 
setmana completa al mes 
d’agost amb tot inclòs surt 
per poc més de 140 € per 
persona!

El preu inclou la pensió 
completa i l’ús dels equi-
paments i les piscines de 
les instal·lacions, a més 
d’un programa d’activi-
tats diàries conduïdes per 
equips d’educadors. Una 
manera d’aconseguir que 
les famílies passin temps 

de lleure junts i que pu-
guin descansar alhora que 
descobreixen els grans 
entorns naturals on es-
tan situades les cases de 
colònies. 

A més, a través d’aques-
tes estades solidàries, les 
famílies també ajudaran 
que tots els infants pu-
guin gaudir de l’estiu. I 

Per només    566 €
dos adults i dos menors 

de fins a 16 anys

poden gaudir
d’una estada d’una setmana 

del mes d’aGosT en

Una casa De coLÒnIes!

Esther 
Armengol

@Esther_aV 

Equipaments arreu de Catalunya  

 1 Alberg de Centre Esplai (344) 
  baix llobregat. el prat de 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 Can Grau (52) 
  massís del garraf. olivella

 8 El Company (62)* 
  guilleries. vilanova de sau

 9 Rectoria de la Selva (111) 
  + Pinassa (38) 
  serra de busa. navés

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

 11 Can Massaguer (74)* 
  montseny. sant 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 Les Codines (60) + Masoveria (20)
  osona. montesquiu
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és que Fundesplai des-
tina un percentatge del 
preu a becar infants de 
famílies sense recursos 
perquè el proper estiu 
ells també puguin passar 
unes vacances divertides 
i educatives a les cases de 
colònies i els casals. 

Aquest és el cinquè any 
que Fundesplai ofereix 

Més informació: 
902 10 40 30 

o a través del web 
estiu.fundesplai.org.


