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L’alberg de Cal Pons obre les portes i ja té
places reservades ﬁns al mes de setembre

 El flamant equipament té ara 64 llits, però unes obres de millora a la tardor permetran ampliar-ne el nombre fins a 72
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Cal Pons, per ﬁ, ha vist l’estrena
del seu alberg. Ahir va obrir les portes al primer grup d’esplai que hi
dormiran i portaran a terme activitats en els entorns de l’antiga
colònia tèxtil de Puig-reig ﬁns dimecres. L’equipament es posa en
marxa abans d’hora, ja que la seva
obertura estava prevista per a després de Setmana Santa. L’alberg inicia l’activitat amb bons auguris
perquè ﬁns passat l’estiu hi haurà
ocupació. Un cop hagin passat els
mesos de vacances, l’entitat adjudicatària de la gestió de l’alberg, la
Fundació Catalana de l’Esplai, té
previst fer-hi obres de millora que
permetran ampliar el nombre de
llits ﬁns arribar-ne a 72. Actualment té una capacitat per a 64 persones.
Les instal·lacions antigament
acollien les noies joves que vivien
a la colònia tèxtil per aprendre a fer
les tasques de la llar. Ahir hi tornava
a haver infant i adolescents, però
per gaudir d’uns dies de festa amb
un grup de colònies. La inauguració oﬁcial és prevista pel 22 d’abril.
Llavors els passadissos, les sales
d’esbarjo, la cuina i les habita-

cions haurà de tornar a omplirse d’infants. El grup d’esplai Mowgli, provinents de Cornellà, és el
primer a provar les instal·lacions.
Ahir a la tarda, la quitxalla ja gaudien dels diversos espais de l’alberg
i de l’entorn natural que hi ha al
voltant. La responsable del grup,
Èlia López, en feia una valoració
positiva. «Hem arribat avui al matí
[ahir per al lector] i estem molt
contents de l’alberg. L’interior està
molt bé, però sobretot ens ha agradat el paisatge que hi ha al voltant.
Ens permet portar-hi a terme tot
d’activitats i jocs», aﬁrmava.
Aquests dies en què l’equipament
estarà en ple funcionament servirà perquè les responsables i els treballadors vegin amb exactitud les
possibilitats que permet l’alberg de
Cal Pons i si el grup que participa
en aquesta prova pilot es mostra
satisfet. En total han vingut aquesta Setmana Santa 42 persones,
entre monitors i nens, del grup
d’esplai Mowgli.
Els responsables de la Fundació
Catalana de l’Esplai asseguren
que ﬁns passat l’estiu hi haurà
ocupació a l’alberg. Durant els
mesos de primavera grups de fa-

ABEL GALLARDO

Una monitora explicant a un grup de nens els jocs de la tarda, ahir

mílies ja han reservat plaça. A
partir del juny i durant tot el mes
de juliol l’alberg de Cal Pons estarà en plena ocupació per als grups
de colònies que hi vindran a pasARXIU PARTICULAR

Olvan celebra una calçotada per reivindicar la independència de Catalunya

 Olvan va celebrar una calçotada per reivindicar la independència de Catalunya. L’acte va servir per presentar
l’Assemblea Territorial d’Olvan i de l’Assemblea Nacional Catalana. La calçotada va tenir un to reivindicatiu i es van
portar a terme diversos parlaments exposant els motius per la constitució de l’Estat català. En l’acte, que es va portar
a terme dissabte, es va registrar una alta participació. Van assistir-hi 200 persones, segons els organitzadors.
Paral·lelament a la calçotada hi va haver la trobada comarcal de representants territorials.

sar-hi uns dies en aquesta antiga
colònia tèxtil.
Les obres que permetran ampliar i millorar l’oferta de l’alberg es
portaran a terme a la tardor, un cop

aﬂuixi el nombre de grups que hi
vinguin a passar uns dies. L’empresa adjudicatària ha hagut d’invertir 200.000 euros per acabar
les obres de millora.

