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estiu   
amb el Periódico

de colònies

4 torns: 
Del 25 de juny 
al 22 de juliol 

de 2017

Places limitades

oferta aMB eL CoDI ProMoCIonaL “fUnDesPLaI”Una setmana per només 

298€
350€2a edició

més informació i ReseRVes A: 

estiudecolonies.elperiodico.cat 

o trucant al 93 474 46 78 colònies PeR A infAnts 

de 7 A 14 Anys

cAses de colònies de lA màximA 

quAlitAt A tot cAtAlunyAexcuRsions, jocs, tAlleRs i ActiVitAts d’AVentuRA

monitoRs i monitoRes 
esPeciAlitzAts

PiscinA, ActiVitAts
Aquàtiques i molt més!!!

toRnAReu A cAsA Amb el periódico 

de les VostRes colònies

fundesplai
 Vacances Aquest estiu, Fundesplai amplia el nombre de dies en què les mascotes són benvingudes

Colònies en família el mes d’agost en 
plena natura i un munt d’activitats!

El programa d’estades 
per a famílies a l’agost 
ja fa sis anys que s’im-
pulsa des de Fundesplai, 
amb l’objectiu de donar 
suport als infants amb 
menys recursos. Per a 
les persones interes-
sades a gaudir de l’ex-
periència, encara hi ha 
temps per formalitzar 
la reserva, que es pot 
fer a través del web de 
la Fundació o trucant al 
93 474 46 78. 

Fundesplai, un any 
més, torna a obrir 
les seves cases de 

colònies i albergs per a 
les famílies que vul-
guin gaudir d’un agost 
diferent. Envoltats de 
natura, en un equipa-
ment a triar arreu de 
Catalunya per un preu 
reduït i amb activitats 
divertides i educatives 
tant per a persones 
adultes com per a 
menors, l’opció de les 
colònies en família 
cada vegada atreu més 
adeptes. Com a nove-
tat d’aquest any, s’ha 
ampliat el nombre de 
dies en què s’autoritza 
anar de colònies amb 
la mascota. En algunes 
de les cases s’accepta-
ran animals del 7 al 13 
d’agost i del 14 al 20. 

L’oferta d’albergs i ca-
ses es manté al nivell de 
l’any passat, tant de qua-
litat com de quantitat, i 
Fundesplai continuarà 
destinant un percentatge 
del preu a becar infants 
sense recursos perquè 
també puguin gaudir 
d’activitats de lleure 
educatiu. Les famílies 
poden escollir entre una 
vintena d’instal·lacions 
distribuïdes per indrets 
amb interès natural i 
cultural del territori ca-
talà. Enguany, s’oferei-
xen cases de colònies a 
diverses comarques, en-
tre les quals s’inclouen 

el Berguedà, el Garraf, 
la Selva, el Bages, Oso-
na, el Vallès Oriental i el 
Ripollès. 

Cases de colònies i 
albergs de natura
Els equipaments són ma-
sos típics de muntanya, 
cases de nova construcció 
o cases de colònies rústi-
ques. També hi ha anti-
gues masies vitivinícoles 
del segle XIV i cases ru-
rals restaurades. A més, 

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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Per facilitar que les famí-
lies puguin viure aques-
ta experiència, el preu 
de les estades —de sis 
nits en pensió completa 
i amb les activitats amb 
monitors incloses— és de 
576 euros per a dues per-
sones adultes i un màxim 
de dos infants de fins a 16 
anys. Així, una setmana 
completa el mes d’agost 
amb tot inclòs surt per 
poc més de 140 euros per 
persona. 

s’ofereix la possibilitat 
de gaudir d’unes vacan-
ces al Solsonès davant 

dels cingles de Busa, en 
un alberg, antiga rectoria 
rehabilitada fa dos anys. 

Per només    576 €
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!
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