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Web adaptada. Aquesta plataforma digital s’adapta a mòbils i tauletes, cada cop més populars en la navegació.

Esteu buscant casa 
per desconnectar 
un cap de setma-

na enmig de la natura? 
O fer una celebració 
amb aquella colla que 
fa temps que no veieu? 
O potser voleu venir 
amb l’esplai de campa-
ments aquest estiu... o 
amb l’escola a fer unes 
colònies o un treball 
de síntesi? I amb l’AM-
PA? Amb el portal 
cases.fundesplai.org 
us ho posem molt més fàcil.

Hem posat tot el nostre 
cor, creativitat i entusi-
asme per aconseguir una 
web accessible, còmoda, 
clara, dinàmica i connec-
tada amb les persones, la 
natura, el territori i els 
nostres valors.

Les cases de colònies i la 
natura que les envolta ens 
ofereixen un marc de treball 
inigualable per desenvolu-
par la nostra tasca socioe-
ducativa i mediambiental, 
que creiem que hem d’a-
profitar també al terreny 
digital.

Volem apropar la natura 
als visitants internautes i 
donar a conèixer com són 

 internet   Nou site de les cases de colònies, terrenys d’acampada i albergs de natura de Fundesplai 

La web cases.fundesplai.org 
posa la natura a l’abast d’un clic

natura us acompanyarà en 
la vostra aventura. 

Remeneu la web i hi des-
cobrireu infinites possibi-
litats de gaudir de la natu-
ra, la bona companyia, el 
menjar casolà i el turisme 
sostenible.

Web amiga de 
mòbils i tauletes 
Hem desenvolupat la nova 
web de les cases de colò-
nies sota els criteris del 
disseny responsiu, és a dir, 
pensada per a una òptima 
visualització i funciona-
ment en mòbils i tauletes. 
Ara ja podeu reservar casa 
de colònies amb un sol dit.

La navegació, la cerca o la 
reserva d’una casa de co-
lònies a través de smartp-
hones i tauletes es fa de 
manera intuïtiva i sempre 
amb els menús generals vi-
sibles i posicionats en els 
llocs òptims per accedir a 
les diferents seccions.

i per acabar, 
un petit secret... 
Sabíeu que a través d’una 
web també es poden fer 
jocs de pistes? Observeu 
atentament quan estigueu 
navegant per cases.fundes-
plai.org perquè potser hi 
descobriu algun animal dels 
que viuen als boscos de les 
cases que s’ha perdut i s’està 
passejant per la web. Acon-
seguireu seguir-li el rastre?

les nostres cases de colònies 
i quines activitats hi fem.

La nova web, per exem-
ple, posa en valor les 
nombroses mesures d’ac-
cessibilitat i sostenibilitat 
dels equipaments i dona 
visibilitat als segells de 
qualitat i certificacions 
internacionals com la de 
BIOSPHERE de turisme 
sostenible que ja certifica 
vuit de les nostres cases i 
albergs.

reserves online i un 
cercador intel·ligent
La posada en marxa d’a-
questa plataforma ha ser-

vit per incorporar funci-
onalitats essencials com 
poder fer reserves online. 
Ja era hora, no?

Ara és fàcil, ràpid i segur! 
En pocs clics es pot consul-
tar la disponibilitat de da-
tes de la casa sol·licitada, 
reservar un cap de setmana 
al moment a través d’una 
passarel·la de pagament de 
màxima seguretat, dema-
nar el pressupost acurat de 
quant costaria una estada 
en grup o unes colònies 
escolars...

El site també incorpora 
un potent motor de cer-

ca intel·ligent a través del 
qual podeu filtrar pel tipus 
d’allotjament que neces-
siteu, per comarca i pels 
serveis o instal·lacions de 
les cases.

I si voleu calcular quanta 
estona estareu al cotxe o 
l’autocar per arribar-hi, 
podeu fer servir el cercador 
georeferenciat que permet 
cercar casa de colònies a 
una distància establerta a 
partir del punt de sortida. 

Ofertes, excursions i 
més sorpreses! 
Les ofertes especials, caps 
de setmana temàtics i des-

comptes són molt visibles 
perquè tothom ho pugui 
aprofitar. A més, hi ha la 
possibilitat de subscriure's 
al butlletí d’ofertes per re-
bre-les directament per 
mail. No les deixeu escapar!

I si us agrada caminar i 
descobrir racons de natura 
espectaculars en família, 
no dubteu a visitar la sec-
ció “Itineraris de natura”, 
on trobareu excursions per 
a totes les edats i de difi-
cultat i durades variables. 
Una descripció detallada 
de l’excursió amb explica-
cions sobre el paisatge, la 
història i els secrets de la 

 innovació  Fundesplai va implementar el passat juny el sistema d’escriptori remot

Treballar en el 'núvol', per tal de  
millorar la nostra tasca educativa i social

Ser més eficients 
en la tasca edu-
cativa, social i 

ambiental que desen-
volupa Fundesplai com 
a entitat del Tercer 
Sector és el principal 
objectiu del profund 
procés d’innovació 
tecnològica engegat 
per l’organització en 
els darrers anys.
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Una de les principals in-
novacions en aquest sentit 
ha estat el canvi del sis-
tema informàtic. A finals 
del passat mes de juny, els 
més de 440 treballadors/
es tant de les oficines cen-
trals com d’altres centres 
de Fundesplai vam co-
mençar a treballar al “nú-
vol”, és a dir, vam passar a 
treballar amb un “escrip-
tori remot”. Amb aquest 
sistema les nostres apli-
cacions i dades es troben 
en servidors externs a 
Centre Esplai que estan 
sempre disponibles, es-

tan més segures i podem 
accedir-hi des de qualse-
vol lloc i amb qualsevol 
dispositiu.

L’externalització dels sis-
temes informàtics ha estat 
possible gràcies a l’alian-
ça amb un partner català, 
Advance Group, que a més 
d’una demostrada sensibi-
litat social son experts en 
Citrix, la tecnologia que 
permet aquesta forma de 
treballar en el núvol.

Aquest canvi ha suposat 
per a treballadors/es una 
homogeneïtzació dels es-
criptoris i una millora de 
la velocitat de d’execució 
de les aplicacions i en la 
navegació per internet, 
a més que ara comptem 
amb un suport als usuaris 
de 24/365.Escriptori remot. El nou sistema permet accedir a l’escriptori des de qualsevol lloc.. FoTo: FUNdESPlai
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