
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 sorti-

des, 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. Us trobareu

en aquesta pàgina.

Viladecavalls  Terrassa

Un jornada a la neu 
Cada any, l'esplai La Fàbrica-Can Tusell va a la neu,

amb famílies. Enguany va ser el 15 de febrer, quan van

marxar a la Molina, amb 75 persones, amb la samarreta de

l'esplai. Després, concurs de trineus i de ninots de neu.

Després de xalar durant el matí, van fer el dinar comunal i

el cafetó.

Sant Vicenç dels Horts 

El passat 22 de novembre, els nens/es del CIJ El Quijote

van assistir a la XIV Marató de Contes . La recaptació va

ser per al Col·lectiu de Suport a Angel Olarán, un missio-

ner que treballa a Etiopia intentant millorar les condicions

de vida de milers de persones. Ens ho vam passar la mar

de bé i vam treballar les actituds solidàries.

Participació a la Marató de Contes

El 21 de febrer es va celebrar el Carnaval i els infants, pa-

res i mares de l'esplai Diversitat Lúdica hi van participar

anant disfressats tots plegats de pallassos. Durant tot el

recorregut de la rua no van parar de ballar i gaudir d'un

dia tan especial. La propera cita multitudinària serà el 25

d'abril amb una marató de contes. 

Carnaval i Marató de Contes

Sant Feliu de Llobregat

Voteu el codi 259 

Gandesa

L'entitat en el lleure Punt Sud demana la col·laboració de

les persones que tenen compte a la Caixa Tarragona, que

votin per la continuïtat el seu projecte de ludoteca itine-

rant que han presentat al programa TU AJUDES de l'obra

social d'aquesta Caixa. El codi és el 259 i els infants de la

Terra Alta us ho agrairan! 

Excursió a Collserola

Sant Boi de Llobregat 

L'esplai Eixida-Camps Blancs ha anat d'excursió a Coll-

serola a gaudir de la Natura, durant el darrer trimestre.

Allà, petits i mitjans han fet d'exploradors amb el seu lli-

bre de natura i passat diferents proves per tot el cami fins

a la font de la Budellera. Els grans i els joves van fer un

joc de rol sobre la història de Verdaguer.

Sant Joan Despí

L'esplai Tricicle, durant les vacances de Nadal, va organit-

zar un gran Caga Tió Popular obert als barris de Les Planes

i Residencial St. Joan. No cal dir que el moment més emo-

tiu va ser quan es va cagar el Tió, on petits i no tan petits

van rebre un obsequi, molt valorat en aquests temps de

crisi. Un grup d'animació va “escalfar” l'ambient. 

Sabadell

El 7 i 8 de febrer el C.A.E. La Llar del Vent va realitzar

l'excursió de cap de setmana del 2n trimestre. Tot l'esplai

es va desplaçar fins a la casa de colònies Josep Mas-

clans, molt prop de la població de Capellades. La pro-

posta de la jornada va consistir en fer d'exploradors per

intentar trobar llúdrigues al riu Anoia.

El 7 de març, els membres de la Fundació Catalana per a

la Paràlisi Cerebral, a la qual pertany l'esplai Jokin, van

col·locar la primera pedra de la seva nova llar-residència

amb serveis complementaris. Hi van asistir l'alcade, Jordi

Hereu, la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme

Capdevila i la presidenta de la Federació, Marta Buxó.

Caga Tió popular Excursió a Capellades 

Campaments per Setmana Santa

Castellar del Vallès 

L'esplai Sargantana va organitzar uns campaments de

Setmana Santa per a petits, mitjans i joves a Caldes, al

terreny d'acampada d'El Pasqualet. Els que hi van anar,

a més de viure al camp hi van descobrir els éssers

fantàstics que viuen al bosc i les possibilitats de guan-

yar-se la vida treballant un hort. 

La Riera de Gaià 

Enguany, l'esplai CampiQuiPugui ha augmentat la famí-

lia, amb la cucafera, que és el resultat de l'esforç, feina i

il·lusió de tothom. El 14 de febrer va sortir per primer cop,

amb la cuca de l'esplai Ca l'Oliverar que la va apadrinar

i van lluir les dues, al ritme dels Grallers joves dels ge-

gants de la Riera i els Timbalers de Santa Creu. 

Barcelona

Ben aviat, tornarà a començar la temporada de Fórmula 1

amb una nova escuderia, la de COMKEDEM. Els nens i

els joves es van disfressar de monoplaces amb mecànics,

premsa, directors i tota la parafernàlia de la F1, a la rua

del Cor d'Horta, fent-se un lloc al podi: el jurat va otorgar

un tercer premi a la nostra comparsa.

La Cucafera ja va pel carrer Al Carnaval del barri d'Horta 

Sortida Súper heroica de La Canya a K9!
L'esplai La Canya va anar d'excursió el segon cap de

setmana de febrer a la casa de colònies de Castellnou de

Bages i s'ho van passar d'allò més bé! Es van entrenar

per ser súper-herois, van vèncer un desastre ecològic,

van jugar, ... i amb un gran dinar de pares es va culminar

una jornada d'allò més divertida per als infants i famílies.

Barcelona

Primera pedra residència paràlisis cerebral 
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