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Grans i petits. La celebració de cap d’any a les cases de colònies permet reunir tota la família i
amics en un espai. FOTO: JORDI TOCABENS

Testimonis.

Natura hivernal. El dia d’any nou encara queda temps per fer una passejada en grup abans del
dinar. FOTO: JOSEP SEGURA

Famílies que han passat el Nadal a les cases de colònies de Fundesplai

"Grans i petits gaudim d’un cap d’any
amb família i amics fet a mida”
@Esther_AV

Esther
Armengol

L

a casa de colònies
s’ha convertit en
el centre de les
celebracions de cap
d’any d’en Josep Segura i en Jordi Tocabens
als darrers anys. És el
lloc on es reuneixen
més de 30 persones
entre família i amics
per gaudir d’aquestes
jornades festives.
La celebració del cap d’any
en un d’aquests equipaments de Fundesplai els
permet estar tots junts,
amb més intimitat que si
estiguessin en un restau-

rant, gaudir de saborosos
àpats i dels immillorables
entorns naturals que envolten aquestes instal·lacions. “Ja he passat sis caps
d’any a les vostres cases
de colònies, a La Traüna
(Montseny), a Can Grau
(Garraf) i aquest any als
Porxos (Sau), i en tots els
casos el tracte sempre ha
estat més que correcte,
molt cordial i amable”,
assegura Josep Segura.
Pel Jordi Tocabens, aquest
serà el cinquè any: ha estat una vegada a Sau i tres
al Molí de Sant Oleguer
(Sabadell), on aquest any
repeteix. “Grans i petits
gaudim d’una celebració
conjunta en família i amb
amics feta a mida. El molí
de Sant Oleguer ens dóna

els espais que tothom necessita per gaudir de la
festa a la seva manera”,
resumeix en Jordi.

El pla d’uns dies
molts especials

El 31 a la tarda tot el grup
arriba a la casa i s’hi instal·len. Abans de sopar,
encara queda temps per
fer una passejada pels
voltants o descobrir amb
els més petits tots els racons de la instal·lació. En
Jordi Tocabens ho resumeix: “Quan arribem a la
tarda, els pares preparem
la música, la il·luminació,
la distribució de taules, la
TV pel raïm i ens relaxem
per gaudir d’una llarga
nit de festa”. Mentre,
cuineres i cuiners posen

Les cases
de colònies
i albergs
es troben
en indrets
naturals com
els Pirineus,
el pantà de Sau
o Montserrat
en marxa la llar de foc i
enllesteixen el sopar de
gala”. La nit del 31 celebren l’entrada del nou
any tots junts amb uns
plats ben especials i una
festa.
Al matí següent: “Es
gaudeix igual que a l'estiu, amb llargs passe-

jos matinals després de
l'esmorzar”, explica el
Josep Segura. Després
d’una petita excursió,
un brunch (un dinar una
mica avançat) per recuperar forces i preparar la
tornada a casa.

Als millors
indrets naturals

I és que Fundesplai obre
a les famílies les portes de
les seves cases de colònies i
albergs per les vacances de
Nadal i cap d’any. Es troben en alguns dels millors
indrets naturals de Catalunya, com els Pirineus, el
pantà de Sau, Montserrat,
la serralada del Montsec, el
Garraf... En total, 27 equipaments de natura, molts
dels quals adaptats per a

persones amb mobilitat
reduïda.
Així, per exemple, gaudir
de la nit de cap d'any, amb
sopar de gala el 31, dormir
i un brunch (esmorzar-dinar) l’1 de gener es pot fer
per tan sols 70 euros per
als adults, 48 euros per a
nenes i nens de 3 a 12 anys
i gratuït per als infants de
0 a 3 anys. A més, a les cases de Fundesplai situades
a Sau i a l’alberg de Viladoms de Baix (Castellbell
i el Vilar), per 77 euros per
als adults, 55 euros per a
nenes i nens de 3 a 12 anys
i gratuït per als infants de
0 a 3 anys, es pot gaudir
de la mateixa oferta però
amb activitats de temàtica
nadalenca.

Sergi Alegre, de l’Ajuntament del Prat,
va mostrar l’estació a treballadors de Fundesplai
Visita.

El metro arribarà a Centre
Esplai el febrer de 2016
@AlfonsValle

Alfons
Valle

E

l dijous 12 de
novembre un
grup de treballadores i treballadors de
Fundesplai junt amb
representants d’altres
entitats, comerciants
i veïnes i veïns van
visitar la parada de la

línia 9 metro de Parc
Nou al barri de Sant
Cosme, que entrarà
en funcionament el
proper mes de febrer
de 2016.
Sergi Alegre, tinent d'alcalde i regidor delegat de
Mobilitat i Transports i
responsable del Pla d’Actuació de Sant Cosme, va
ser l’encarregat de guiar
la visita. El recorregut va

incloure l’àrea de serveis
i venda de bitllets del
primer nivell i les andanes. Alegre, junt amb els
responsables de l’obra,
va explicar que aquest
tram de la línia funcionarà amb els darrers sistemes de seguretat, que
inclouen trens i portes
d’accés automatitzats,
i també que des de ja fa
mesos estan circulant
diàriament els combois

Nou tram. Prop d’un centenar de persones van assistir a la visita a l’estació de Parc Nou de la línia 9

de prova. El nou tram
que es posarà en marxa
cobrirà la connexió entre
l’Aeroport del Prat i la
Zona Universitària i és
un transport llargament

esperat pel barri de Sant
Cosme i la ciutat del Prat
de Llobregat.
Aquest tram, actualment
en fase de proves, travessarà la ciutat del Prat

i permetrà connexions
amb altres línies: Rodalies de Renfe, Ferrocarrils
de la Generalitat (L8), línies de metro L1, L5 i L3,
i Trambaix.

