
Taller de Capgrossos 

Barcelona

L'esplai de tarda Xino Xano Miralletes, dintre del 

projecte Espiral, realitza un taller de capgrossos. Amb 

l'ajuda de 2 especialistes, i la bona feina dels monitors es-

tan creant 3 capgrossos, de diferent procedència cadascun

i amb característiques típiques de la seva cultura. Per al

tercer trimestre faran un drac de foc.

Terrassa 

L'esplai la Fàbrica-Can Tusell va celebrar el Carnes-

toltes amb un dinar popular el 21 de febrer. Al matí, tot-

hom es va disfressar amb personatges de les 3 bessones.

Després van fer un cercavila i van cantar Xirigotes. A

les 14 h dinar popular que va consistir en estofat amb

mandonguilles fet pels pares i mares.

Ripollet

El 27 i 28 de març la Gresca ha celebrat una gran festa

d'aniversari perquè ha complert 15 anys. La tarda i la

nit del divendres van ser per als joves i el dissabte 28 ha

estat per a infants, joves, famílies... per a tothom. Con-

certs, tallers, mural col·lectiu.... i moltes coses més. 

Carnestoltes amb dinar popular La Gresca fa 15 anys 

MANOLITA SANZ   

E
l 31 de març es va realitzar una
sessió informativa al Saló de
Plens de l'Ajuntament de

Sonseca (Toledo) amb pares i mares
i es va lliurar els diplomes als partici-
pants del curs “Ajudant de monitor”
del qual informàvem al darrer nú-
mero. També, el dijous, 16 d'abril,
s'ha signat el conveni entre l'Ajun-
tament i Fundación Esplai. 

Mentre les obres d'adequació dels

locals on s'ubicarà el Centre de Jo-

ventut “Esplai Sonseca” estan en

marxa, segueix endavant la planifi-

cació de les activitats que es faran

durant el tercer trimestre i l'estiu.

Taller i curs
Del 14 d'abril a l'11 de juny es rea-

litzarà un taller d'aeromodelisme i

radiocontrol, on els joves de 3r i 4t

d'ESO aprendran a construir un

avió de ràdio control, el funciona-

ment dels seus motors i de l'emis-

sora, així com les tècniques de vol. 

D'altra banda, del 15 d'abril al 10

de juny els alumnes de 1r i 2n

d'ESO podran participar en un curs

de retoc fotogràfic, per aprendre a

realitzar àlbums digitals i crear els

seus propis DVD. Ambdues activi-

tats es realitzaran a l'aula de noves

tecnologies de l'Institut La Sisla. 

El camp de treball és un projecte

que es caracteritza pel seu compo-

nent d'Aprenentatge i Servei per als

joves. S'hi compagina el treball

amb les activitats d'oci i de relació

amb la comunitat. 

El camp de treball que es realitzarà

en la segona quinzena de juliol

consistirà en la neteja i adequació

del passeig de Casalgordo per con-

vertir-lo en zona de descans i píc-

nic. També es recuperaran les runes

de San Pere i de la Torre Tolanca. 

Els joves de Sonseca compartiran

el camp amb con joves de L'Hospi-

talet de Llobregat que s'hi desplaça-

ran. Precisament, els joves de Son-

seca es preparen tots els divendres a

la tarda d’aquest tercer trimestre el

camp de treball.

Conveni amb l'ajuntament 
Fundación Esplai va signar el

passat 16 d'abril el conveni de

col·laboració amb l'Ajuntament

de Sonseca per la posada en

marxa del Centre de Juventut

"Esplai Sonseca". A l'alcalde,

José Millán, el van acompanyar

diversos regidors i per part de

Fundación hi va assistir una dele-

gació composada pel president,

Josep Gassó, Ma Jesús Manovel,

Montserrat Ginés, Merche García

i Manolo Cascos. 

UN PROJECTE QUE ES DU A TERME A CASTELLA LA MANXA

El Centre de Joventut “Esplai
Sonseca” inicia les activitats
Ajuntament i Fundación van signar un conveni de col·laboració el passat 16 d'abril 

Més notícies d'esplais en directe
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Del 6 al 8 de abril s'ha celebrat a Sonseca la “II Feria de Ocio y Asociacionismo”, organitzada per
l'Ajuntament de Sonseca, en col·laboració amb el Centre d'Informació Juvenil de l'Ajuntament,
el Centre de Joventut “Esplai Sonseca” i les diferents Associacions Juvenils de la localitat. La
Fira que s'ha fet al Pavelló Poliesportiu i a la pista exterior, ha comptat amb la participació de
325 infants i joves de 6 a 16 anys i activitats lùdiques i esportives.

L'alcalde de Sonseca, José Millán Alvarez (dreta) i el president de Fundación Esplai, Josep Gassó,
durant la signatura del conveni de col·laboració per la posada en marxa del Centre de Joventut
"Esplai Sonseca". En el seu parlament, l'alcalde va agrair "l'aposta que fa la Fundación juntament
amb l'ajuntament per invertir en la gent jove de Sonseca",  i va remarcar que "qui més ho agrairà
serà la joventut de Sonseca que es faran grans en valors".  
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Signatura del conveni de col·laboracióFira del lleure i l'associacionisme
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