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Els esplais en directe
Aquesta secció vol obrir una finestra a la participació de tots els esplais 
per a que ens mostrin i ens expliquin els actes que organitzen, les sortides, 
les celebracions... i tot el que creguin interessant. 

Així que ja ho sabeu: si voleu explicar-nos què feu a la vostra entitat, 
envieu-nos una fotografia i un text breu a diari@esplai.org.
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Cita els dissabtes
El Centre d’Esplai Druida és un lloc de trobada 
d’infants i de joves de 3 a 17 anys per fer un munt 
d’activitats: construcció de joguines amb material 
reciclat, acampades, etc. Si t’animes a ser un druida 
més, ens trobaràs cada dissabte a la tarda a la Pl. de 
la Zona Verda (Prosperitat- Nou Barris- Barcelona).

La Castanyada amb Túnel del Terror 
…castanyes, boniatos, festa, la castanyera, bruixes, 
carbasses… tothom espera La Castanyada i aquest any 
l’esplai Pubilla Cases-Can Vidalet ho ha celebrat amb 
un Túnel del Terror, activitat oberta al barri i a tots els 
socis i sòcies de l’esplai. Va ser el 29 d’octubre, una diada 
plena de sorpreses i emocions.

Festa major de Can Calders
El 24 de setembre, l’esplai Diversitat Lúdica ha estat 
l’organitzador amb l’associació de veïns de la festa del 
barri Can Calders. Enguany, hi havia un cartell d’activi-
tats ben farcit, on tothom, ha trobat motius per passar-
s’ho bé. La festa, a la plaça de les Roses, és possible 
gràcies al treball colze a colze de l’esplai i l’AV. 

Apunteu-vos al Pessebre Vivent!
Voleu participar al Pessebre Vivent del CE Xixell?
Només heu de venir el proper 17 de desembre (per la 
tarda)a la Pl de l’Ajuntament. Podreu gaudir de tot el 
muntatge mentre qui vulgui fa un acte solidari: Recollida 
d’aliments per a persones que ho necessiten amb la col-
laboració de la Creu Roja. Us hi esperem!!!

El Sotano dels joves
Amb l’inici del nou curs El Sotano ha tornat al Club In-
fantil Juvenil Bellvitge. El Sotano és un projecte cultural 
i d’oci nocturn dels joves del CIJB. S’organitzen  expo-
sicions, video fòrums,  concerts, etc. El 30 de setembre 
s’hi  van aplegar un centenar de joves per veure el grup 
teatral “Patates amb suc”  i escoltar  el dj “patilleros”.

BBq del Teen Pro
El nou grup d’adolescents (Teen Pro) de l’esplai Com-
kedem han anat de barbacoa a Can Xec, a Montornés del 
Vallès. Amb tots els ingredients a punt i molta gana, es 
van repartir les tasques: anar a buscar el menjar al cotxe, 
la llenya per fer el foc, el carbó, els mistos...Després de 
menjar, descans amb bona música i xerrades.

Descobrint pistes de Terrastranya
El 15  d’octubre  nens,  nenes, monitors i monitores  de 
l’Esplai Pingüí van anar a la Riera de Sant Bartomeu  
a Molins de Rei. Al final del camí van trobar un Pal de 
Pluja. Després,  van descobrir que és del Quelus, el gos 
de l’Osvald i que és indispensable per fer les assemblees 
de Terrastranya.

Sopar d’aniversari 
El CEIJ Mowgli celebra enguany 40 anys compartint 
camins. Amb aquest motiu, convoca totes les persones 
que hi hagin estat vinculades, al sopar que tindrà lloc al 
recinte firal de Cornellà de Llobregat el proper dissabte 
26 de novembre del 2011. Per a més informació, aneu 
a www.esplaimowgli.org.

Inici de curs
L’u d’octubre l’Esplai Endinsa’t va organitzar una mati-
nal infantil per donar la benvinguda al nou curs escolar i 
per realitzar la reunió de famílies. L’esplai obre les seves 
portes dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 i combina 
l’espai d’estudi i l’activitat lúdica. Els dissabtes l’esplai 
segueix funcionant de 10 a 13.30.

Taller de cuina i horta
L´Esplai el Grup de Polinyà ha començat a treballar la 
proposta educativa per a la participació. Durant aquest 
primer trimestre de curs, es realitzen tallers setmanals de 
cuina i d´horta on participen grups de diverses edats. Els 
infants juntament amb els seus monitors son els respon-
sables de fer la recerca  i compra de tots els materials.

Festa del barri de Sant Joan
El CE El Tricicle hem participat a la 13ª edició de les 
Festes de Barri Residencial Sant Joan del nostre poble, tot 
organitzant un seguit d’actes com ara un grup de Titelles, 
Jocs Grans, una Gimcana i per acabar-ho d’adobar, una 
gran Xocolatada per a tothom! Ha estat molt divertit i en-
grescador formar part, un any més, d’aquestes festes.

Caminades en família per Collserola
Des del mes de juliol, l’ecoesplai de natura de Sant 
Genís ha començat a conèixer i explorar la muntanya 
de Collserola. Hem nascut a la Masia de Can Soler, al 
barri de Sant Genís dels Agudells. Cada primer dissabte 
de cada mes, hem caminat per conreus abandonats i per 
poblats ibèrics. Vivim Collserola i vivim la natura!.


