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“L'Esplai” Esport i Salut.
Aquest és el nom del nou
equipament esportiu que

es va inaugurar el 14 de març al barri
de Sant Cosme, del Prat de Llobre-
gat. Aquesta instal·lació, que ha
estat possible gràcies al suport de
l'Ajuntament del Prat i d'empreses
com Fluidra, completa CENTRE
ESPLAI i reforça l'aposta per la sos-
tenibilitat, ja que incorpora mesures
que ajuden a l'estalvi d'aigua i
energia.

“L'Esplai” Esport i Salut té prop de
2.000 metres quadrats repartits en
dues plantes. A la primera hi ha la
zona d'aigües amb spa, sauna seca,
bany de vapor i dues piscines: una
de 20x8 metres i una altra de 4x8
metres. A la planta inferior hi ha
una sala de fitnes amb les més
modernes màquines pel treball
muscular i cardiovascular i dues
sales d'activitats dirigides.

Esport sostenible
En l'aspecte de gestió ambiental,
aquest equipament és ja un referent,
com ho és CENTRE ESPLAI. L'es-
talvi d'aigua és un dels elements

més destacats, ja que les piscines
tenen un consum zero d'aigua de
xarxa, gràcies a què es capta aquest
element del subsòl que, prèviament
tractat, alimenta les dues piletes. A
més, hi ha dispositius de reaprofita-
ment de l'aigua de condensació i de
les aigües grises de dutxes i renta-

mans que nodreixen les cisternes
dels sanitaris. A més, la piscina 
utilitza un sistema d'higienització
d'aigua per llum ultraviolada que
minimitza l'ús d'elements químics.
Jaume Claramunt, director adjunt
d'Astral Pool Espanya (del grup
Fluidra), va comentar el dia de la

inauguració que “és una demostra-
ció que les coses es poden sense que
ens costi un sacrifici, sobretot, en
relació al tema de l'aigua” i va con-
firmar la continuïtat de la col·labo-
ració.
Pel que fa a l'estalvi d'energia, s'u-
sen mantes tèrmiques per a les pisci-

nes que eviten les pèrdues de tempe-
ratura, plaques solars tèrmiques per
escalfar l'aigua i punts de captació
de llum solar que il·luminen sense
despesa d'energia elèctrica. 

Ramón Agenjo, Conseller Secreta-
ri de la companyia S.A. Damm i
Director de la Fundació Damm i veí
també per la proximitat de les ins-
tal·lacions de la fàbrica de begudes
va comentar; “vinc a escoltar i
aprendre què és el que puc copiar
per incorporar-ho dins la nostra
companyia perquè aneu molt
avançats i teniu molta experiència
de cara a la gent jove”. Sens dubte,
es referia al club de futbol Damm,
amb 300 nens, que patrocina la
Fundació Damm. 

Obert al barri
“L'Esplai” Esport i Salut és un equi-
pament obert al barri de Sant Cos-
me i a la ciutat del Prat. Així, va
obrir les seves portes amb més de
500 abonats. D'altra banda, les ins-
tal·lacions estaran obertes perquè
els infants de les escoles del barri
facin els cursets de natació i apren-
guin a fer les seves primeres braça-
des a les piscines de “L'Esplai”. 

LES PISCINES TENEN UN CONSUM ZERO D'AIGUA DE LA XARXA I S'HIGIENITZEN AMB LLUM ULTRAVIOLADA

“L'Esplai” inaugura un centre
esportiu sostenible al Prat 
Abans de la inauguració ja hi havia més de 500 abonats

D'esquerra a dreta, Lluís Tejedor, alcalde del Prat; Josep Gassó, president de “L'Esplai” i José Luis
Olivera, regidor d'Esports, el dia de la inauguració

El 10 de març es va constituir el
Consell Rector de “L'Esplai” a
L'Hospitalet, un organisme creat per
valorar l'acció de “L'Esplai” i les
seves entitats a la ciutat, i proposar
al Patronat de la Fundació Catalana
de l'Esplai estratègies, orientacions i
iniciatives per complir la seva fun-
ció a L'Hospitalet. Aquest organis-
me està presidit pel membre del
Patronat de la Fundació Catalana de
l'Esplai, Salvador Carrasco; i està
format per membres de “L'Esplai”;
responsables polítics de l'Ajunta-
ment; persones vinculades als cen-
tres d'esplai a la ciutat; persones vin-
culades al món social, cultural i
educatiu de L'Hospitalet i altres. 

Consell Rector
“L'Esplai” a L'H 

Roser Batlle, membre del Patronat
de la Fundació Catalana de l'Esplai,
ha estat seleccionada per Ashoka
España com a emprenedora social
per impulsar la difusió de l'aprenen-
tatge servei a Espanya, una metodo-
logia que promou els valors i el

compromís social, millorant l'apre-
nentatge dels joves. L'acte de pre-
sentació es va fer el 2 de desembre
de 2008, a Madrid. Ashoka España
forma part d'una xarxa mundial,
present a 64 països, fundada el
1984, que identifica i dóna suport
als emprenedors socials.
Les altres persones seleccionades
enguany són Jordi Pietx (Xarxa de
Custòdia del Territori), Narcís Vives
(Atles de la Diversitat), Beatriz
Fadón (Red Calea), y José María
Pérez “Peridis” (Fundación Santa
María la Real). Tots estan implicats
en la recerca de noves solucions
educatives, mediambientals o so-
cials per als reptes de la societat. 

Roser Batlle, seleccionada
Emprenedora Social per Ashoka 

El 26 de febrer es van atorgar els V
Premis d'Educació en el Lleure de
la Fundació Lluís Carulla. “L'Es-
plai” va ser una de les entitats
guardonades amb el premi a la Tra-
jectòria, conjuntament amb la
Coordinació Catalana de Colònies,
Casals i Clubs d'Esplai- Fundació
Pere Tarrés i Esplac-Esplais Cata-
lans, en reconeixement al movi-
ment d'esplai en el seu conjunt. Es
va premiar també el Club CAR
Associació Sant Tomàs PARMO
de Vic i la Fundació Escolta Josep
Carol de Bacelona, així com pro-
jectes de l'Associació Educativa
Ítaca de L'Hospitalet i de l'Esplai
El Timbal de Girona. 

“L'Esplai”, guardonat als 
V Premis d'Educació en el Lleure
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Vinc amb el meu pare a nedar,
perquè m'agrada la piscina. A més
està al costat de casa meva. 

Sóc soci des del primer dia. Vinc a
la tarda després de treballar. És un
bé per al barri, per fer salut.

M'he quedat bocabadat perquè no
m'imaginava que hi havia tot aquest
equipament aquí. És una bona 
instal·lació per a Sant Cosme. 

Estic content amb les instal·lacions.
Faig piscina i gimnàs. Les màquines
que més m’agraden són la bicicleta i
la de caminar.

Valoro l'esforç que la Fundació ha
fet i dubto que hi hagi instal·lacions
tan ben preparades des del punt de
vista de la sostenibilitat. 
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Opinions a peu d’instal·lació

Ernest Benach, Carme Capdevila
i Eugeni Villalbí,  amb les perso-
nes representants de les entitats
premiades, entre les quals,
Josep Gassó, president de la
Fundació Catalana de l’Esplai
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