
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.

Sant Vicenç dels Horts L'Hospitalet de Llobregat 

Contes per als més menuts

El Prat de Llobregat

Rotació de sales i monitors

Pocions màgiques de Camelot

Sant Andreu de la Barca 

Estrenem local!

Barcelona

Castanyot 2009!

Viladecavalls

Com l’any passat, l’esplai La Canya ha preparat un túnel
del Terror per la castanyada. Una casa plena de records i
mals esperits fa realitat els pitjors malsons de petits i
grans. Tota una aventura que esperen superar l'any vinent!
Molts zombis i unes castanyes ben cuites estaran espe-
rant!

Sant Feliu de Llobregat Gavà

El 9 d'octubre l'esplai CampiQuiPugui, inclòs dins de l'as-
sociació juvenil CampiQuiPugui, celebrà els dos anys i
donà la benvinguda als infants que s'han inscrit aquest curs.
Hi va haver jocs, sopar “carmanyola” i actuació musical del
“Dr. Pitaluga i els del pantano”, un grup format, majorità-
riament, per pares d’infants de l’esplai.

Celebrem els 10 anys tot el curs! Aniversari joiós 

Premi de la Caixa de Sabadell 

El Vendrell

Per segon any consecutiu, el 4 de novembre, l’entitat El
Vendrell Educació i Lleure, colla La Ballaruga, ha rebut
un dels premis Caixa Sabadell 2009 en l'apartat de progra-
mes d'atenció en el lleure. La Ballaruga es va presentar dins
els projectes adreçats a reforçar les activitats de lleure en
continuïtat i ha rebut un premi de 6.000 euros.

Sta. Perpètua de Mogoda  

Els grups dels Starfulles i els Glops de l'Esplai el Refugi
de Santa Perpètua van convertir l'esplai en un casa del te-
rror. A l'entrada, el majordom explicava als visitants més
valents de 7 i 8 anys la història de la família que antiga-
ment hi havia viscut... només se sentien crits i cares d'es-
pant. Alguns pares i mares es van atrevir a passar.

Terrassa

Els companys i companyes de l'esplai la Fàbrica-Can Tu-
sell esperen començar l'any 2010 amb un nou local, en un
casal de de barri que s'està construint a Can Tusell. Hi seran
l'esplai, el Punt Òmnia i el Grup Joves la Fàbrica que com-
partiran espai amb l'Associació de Veïns Can Tusell. També
estarà obert per a altres entitats que puguin sorgir al barri.

Túnel del terror Nou local al casal de barri 

Entitats pel lleure i el medi ambient 
El cap de setmana del 10 i 11 d’octubre es va fer l’Expo-
lleure, una festa amb activitats en el temps de lleure i infor-
mació als pares i mares dels centres on en poden gaudir. Hi
va haver una gimcana gegant, amb uns 700 infants i el CIJ.
El  Quijote va  fer una plantada de juliverts i enciams i  un
joc de reciclatge, a més d’estar al punt d’informació.

La Riera de Gaià 

II aniversari i festa d'acollida 
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Enguany L’Esplai a la Florida fa 25 anys i no ens podíem
oblidar de celebrar-ho amb els més menuts. Per això s'han
realitzat dos sessions de contacontes amb infants. La pri-
mera, amb els pirates que viuen a la ludoteca de l’esplai
que ens van proposar milers d’aventures. La segona amb la
màgia dels contes i els somriures dels infants.

En 25 anys moltes persones han participat amb l’esplai El
Globus. L'actual equip ha donat nou impuls al treball. En-
guany, tots els grups passen de tenir una sala i monitor/a fixa
durant l’any, a ser grups rotatius tant per les sales de l'esplai
com en els monitors que tenen. Això ajuda a augmentar 
l'oferta d'activitats i millorar-ne la qualitat.

Els infants de l'esplai Pingüí han rebut una visita miste-
riosa d’una nena que es diu Carlota. Els ha deixat el diari
de la Tribu de Camelot. En aquest diari hi havia una po-
ció màgica i han decidit anat a buscar uns dels seus in-
gredients a la muntanya: bolets de colors! I en van trobar
uns quants! 

En aquest sisè any de vida de Comkedem, estrenen local:
el casal de barri del parc de la vall d'Hebron-Can Travi.
Ara, tenen casa compartida amb 6 entitats. Després de la
inauguració oficial amb l’alcalde Jordi Hereu i la presi-
denta del districte Montserrat Ballarín, han fet la seva inau-
guració amb una visita al laberint d'Horta i una castanyada.

Aquest curs el Club d’esplai Diversitat Lúdica fa 10 anys.
Han estat uns anys d'alegries, sorpreses, reptes... El 24
d’octubre l’equip de monitors/es es van reunir per progra-
mar les activitats entorn l’aniversari. Volen agrair l’esforç
de tots els monitors/es, els infants i joves i totes les famílies
pel seu suport al projecte. 

L’esplai el Mamut d'Ausiàs March és una entitat de lleure
infantil i juvenil arrelada a la ciutat de Gavà des de fa trenta
anys. Actualment, l’Esplai el Mamut situat al CEIP Jacme
March treballa amb forces i moltes ganes per l’educació
dels infants i joves de la ciutat. Per això volen celebrar amb
tothom el 30è Aniversari de l’Esplai el Mamut.  
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