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8    L ’ E S p L a i

MANOLITA SANz 

el proper mes de maig farà 
cinc anys que la fundació 
catalana de l’esplai va 

inaugurar l’alberg de centre 
esplai. amb les seves 344 pla-
ces que el converteixen en un dels 
més grans de catalunya, ha acon-
seguit una bon nivell d’ocupació, 
sempre amb un creixement conti-
nuat. en aquests anys, l’alberg ha 
acollit molts grups de centres edu-
catius, entitats i empreses, però 
també usuaris puntuals. tots han 
vist en l’alberg un espai idoni per 
fer les seves trobades i una bona 
base per descobrir Barcelona.  

L’alberg de CENTRE ESPLAI 
forma part del paisatge urbà del 
Prat de Llobregat i, sobretot, del 
barri de Sant Cosme, on està ubi-
cat. Aquesta va ser una decisió de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
que es va sumar d’aquesta mane-
ra als esforços de les institucions 
públiques i les entitats locals, en 
l’estratègia de fer de Sant Cosme 
un barri cada dia millor. D’aquesta 
manera, la Fundació, a l’hora de 
triar el lloc per a la seva nova seu 
i l’alberg, ho va fer en coherència 
amb els principis d’inclusió social 
de la seva missió. 

bellesa i austeritat  
L’alberg de CENTRE ESPLAI va 
ser planificat com un edifici singu-
lar. Els arquitectes Carles Ferrater 
i Núria Ayala van unir els seus es-
forços amb l’estudi mediambiental 
de Ramon Folch per fer un edifici 
lluminós i acolorit, amb materials 
austers i sostenible des del punt de 
vista mediambiental. 

mediambientalment 
sostenible
En el disseny inicial de CENTRE 
ESPLAI es van tenir en compte 
criteris d’eficiència energètica, 
com ara l’aprofitament de la llum 
i la ventilació naturals, la climatit-
zació en unitats de bomba de calor 
partides, la instal·lació de panells 
solars tèrmics, o l’aplicació de ma-
terials industrialitzats, com taulers 
que provenen del reciclatge de ser-
radures de fusta.  

CENTRE ESPLAI 
aprofita la llum  
i la ventilació  

naturals 
i estalvia aigua

EL maig dE 2007 ES Va poSar En marxa aQUESt EQUipamEnt SoStEnibLE i aCCESSibLE 

CEntrE ESpLai presenta un bon 
balanç en el seu cinquè aniversari
L’alberg acull tant a entitats, empreses i centres educatius, com famílies, grups d’amics i viatgers

Facetes d’un equipament singular 

 Eloqüència sostenible 
és una edificació mediambientalment sostenible que disposa 
d’un sistema d’eloqüència que fa visibles als usuaris els estal-
vis energètics.   

 tothom hi pot passar la nit  
Tot l’alberg és totalment accessible per a tothom. Des de els la-
vabos i dutxes adaptats a tots els espais comuns. També, la senya-
lística està en Braille i disposa de maquetes tàctils. 

 ben comunicat 
L’alberg és l’establiment hoteler més proper a l’aeroport del Prat. 
També es troba al costat de la C-31 i la C-32 que connecten amb 
l’entramat de carreteres de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
  

 menjar mediterrani 
El restaurant de l’alberg incorpora fruita i verdura de cultiu ecològic, 
així com aliments elaborats per cooperatives socials. Es serveix me-
nús mediterranis a preus ajustats. Durant 2011 ha servit 70.770 àpats.

   

Anna Romeu
Vicepresidenta 
de la Fundació  
Catalana 
de l’Esplai

Sembla que va ser ahir. Però ja 
fa cinc anys! Acabàvem de cons-
truir CENTRE ESPLAI, aleshores 
l’alberg més gran de Catalunya, al 
barri de Sant Cosme i rebíem els 
primers hostes. 
Des de llavors no podem dir que el 
camí recorregut hagi estat fàcil. Els 
èxits aconseguits s’han vist ama-
nits –com passa amb els grans 
projectes- amb alguns fracassos. 
I la crisi que ens envolta ho fa tot 
més difícil.
Però, des de que vam obrir les por-
tes de l’alberg, ens ha passat una 
cosa meravellosa: hem fet milers 
de nous d’amics i amigues!  Edu-
cadors, monitors, infants i joves de 
centres educatius i esplais que han 
fet les seves colònies a CENTRE 
ESPLAI. També membres d’asso-

ciacions i treballadors d’empreses 
que hi han celebrat les seves es-
tades d’oci o de feina.  Grups de 
turistes que han vingut a conèixer 
Barcelona i viatgers de pas, que hi 
han fet una estada puntual.  Per-
sones de totes les edats i vingudes 
de Catalunya, d’Espanya i d’arreu 
del món.
A tots i a totes els estem molt 
agraïts. Primerament per ha-
ver-nos fet confiança. Però,  so-
bretot, pels comentaris i suggeri-
ments que ens han fet en acabar 
la seva estada.
Alguns ens han felicitat: pel dis-
seny de l’edifici, per l’accessibi-
litat, per l’aposta per la cohesió 
social del barri, pel caràcter sos-
tenible de l’edifici, per la profes-
sionalitat de l’equip... Han estat 

elogis que ens han permès cons-
tatar que la nostra aposta anava 
ben orientada. I també ens han 
ajudat les crítiques i els sugge-
riments, perquè ens han permès  
millorar i créixer, fins arribar a 
l’índex d’ocupació que havíem 
previst i a  nivells de  satisfacció 
molt elevats. 
Aquest és el camí que hem recor-
regut, i el que volem seguir fent: 
ser capaços d’acollir nous amics, 
que gaudeixin de la seva estada, 
que ens facin nous suggeriments, 
que ens ajudin a millorar. I tornem 
a començar...   Un cercle en cons-
tant moviment que, només avui, 
ens permetem aturar uns instants 
per celebrar el cinquè aniversari 
de CENTRE ESPLAI donant-vos 
les gràcies a tots i a totes!

des del maig de 2007

Cinc anys fent amics

(passa a la pàg. 9)
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