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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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descobrint la font rovira a pallejà 
El grup dels Rodaforts de l’Esplai Tricicle hem fet una 
excursió a la Riera de la Font Rovira, al terme de Palle-
jà. Un total de 20 nois i noies han descobert antigues 
pedreres, boscos de pi blanc, i una gran troballa... el salt 
d’aigua i cascades de la Font Rovira. Ha estat una acti-
vitat molt intensa i alhora agraïda.

Celebrant els 35 anys
El 16 de juny l’Esplai Espurnes va celebrar el seu 35è ani-
versari amb un gran sopar de gala. Un total de 150 convidats 
entre famílies, nens, joves i monitors, a  més de represen-
tants de l’Ajuntament i de la Federació, van gaudir d’una 
gala plena de sorpreses on van recordar els 35 anys d’his-
tòria. Va ser una nit màgica que de ben segur no oblidaran! 

planificant el curs 
El 9 i 10 de juny els monitors de l’Esplai Riuroig de 
Rubí es van reunir a les instal·lacions de Vilanova de 
Sau per planificar l’inici de les activitats d’aquest nou 
esplai que es posarà en marxa al setembre. Al maig, ja 
van participar a Festa Esplai i el 2 de juny a la Fira del 
joc i l’esport a Rubí.

festa de l’aigua
El 2 de juny a l’Esplai La Barretina vam celebrar la ja 
tradicional Festa de l’aigua. Vam estar gaudint a la terrassa 
de Cal Ninyo de diversos jocs coneguts, però amb la dife-
rencia que  estaven passats per aigua. Al final, l’activitat 
més esperada... La guerra d’aigua! Amb tots els globus 
aconseguits i les pistoles d’aigua ens vam mullar molt bé.  

Guardó per a la Coordinadora 
L’Associació Coordinadora de Persones amb Disca-
pacitat va rebre el 17 de maig la Distinció Ciutadana 
que concedeix l’Ajuntament de L’Hospitalet, un títol 
honorífic per a persones o entitats que desenvolupen la 
seva feina a la ciutat i que destaquen per l’especial pro-
jecció social de la seva tasca. Felicitats!  

sopar de germanor pels 25 anys 
El 8 de juny l’Esplai El Nus va fer un sopar de germa-
nor amb un munt de persones implicades abans i ara 
en l’esplai. Va ser un espai per parlar de les vivències 
passades en aquests anys i per comentar plans de futur. 
Tot amanit amb una mostra dels tallers diaris i dels grups 
de dissabtes, a més d’un concurs de pastissos.  

final de curs
Per acabar el curs amb bon peu abans de les activitats 
d’estiu (estada autònoma a Sant Pere Pescador i viatge 
a Donostia), els de Comkedem van sopar en un Foster’s 
Hollywood amb grans hamburgueses i l’actuació d’un mag 
una mica friqui, i una mega-partida de bitlles a la Bolera 
de Pedralbes fins la matinada.

Construint capgrossos    
Durant aquest últim trimestre, els infants i joves d’Apa-
dir, a Ripollet, han participat del projecte Rubik, tot 
construint els seus propis capgrossos! Amb aquests cap-
grossos han participat de la cercavila de la Festa Esplai 
i esperen poder participar, també, de moltes altres rues 
i festes populars.

fi de curs d’activitats extraescolars
El 9 de juny La Ballaruga va fer el Festival de Fi de 
Curs d’Extraescolars.  400 nens i nenes des de P3 fins 
a 2n d’ESO de les escoles del Vendrell, amb la col-
laboració dels 44 grups d’Aula Activa, teatre, anglès, 
hip-hop i construïm contes, van representar El Petit 
Príncep.  Uns 680 familiars i amics ho van gaudir. 

dolça xocolatada pels 20 anys  
L’Esplai Trapella va celebrar el seu 20è aniversari! El 
dia 26 de maig van organitzar tallers oberts a la plaça del 
poble i van fer una xocolatada popular per llepar-se’n els 
dits que va anar seguida d’una gimcana per tot el poble. 
I al vespre! Un sopar d’antics monitors i monitores va 
posar fi a la celebració

2a festa major de l’esplai
El 9 de juny l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet va celebrar 
la 2a Festa Major, un espai on poder compartir la tasca realit-
zada durant un curs per als infants, monitors, joves, famílies, 
Indi, voluntaris... amb el barri i amb totes aquelles persones 
pertanyents a la família de l’Esplai. Després de moltes acti-
vitats van acabar amb un sopar i el ball del Fanalet. 

festa dels llops 
El 16 de juny l’Esplai Mowgli va organitzar la festa de 
tancament de curs, la coneguda “Festa dels Llops”. Va ser 
una tarda plena de jocs de cucanya,  torneig de ping-pong , i 
un espai de joc per a la petita infància. Els pares i mares que 
formen el grup de percussió TAM-TAM, van fer un cercavila 
i per concloure la festa hi va haver un pica pica compartit. 


