
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.

La Riera de Gaià Terrassa 

Inauguració del Casal Cívic Can Tusell 

Sant Boi de Llobregat

Entre gats, cavallers i massais…

Colònies al Ripollès 

Sant Joan Despí 

Un circ ambulant 

Barcelona

Amb el logotip de l’esplai

Sant Feliu de Llobregat

El dissabte 13 de febrer l’esplai Diversitat Lúdica va
participar, una vegada més, de la Rua de Carnaval 2010
amb una comparsa de 206 persones entre tots. Va ser un
carnaval especial en el marc de la celebració del 10è ani-
versari. Per aquest motiu, la disfressa escollida era una
peça del trencaclosques com el logotip de l’esplai. 

L’Hospitalet de Llobregat Vilanova del Camí

El 30 i 31 de gener els joves de l’Esplai Espurnes (Esplu-
gues de Llobregat) i els de l’Esplai de Ca l’Oliverar (Roda
de Berà) van fer un intercanvi. La iniciativa va sorgir quan
els monitors de les dues entitats es van proposar fer alguna
activitat que impliqués els joves. Van escollir visitar Ca 
l’Oliverar i més endavant fer el mateix amb Espurnes. 

Disfressats de mandales

Amb els personatges del Màgic d’Oz

Esplugues de Llobregat

L’Esplai Espurnes ha celebrat la festa de Carnaval, la
festa infantil de referència a Esplugues. El centre d’interès
d’enguany ha estat el Màgic d’Oz. Hi havia unes vint cu-
canyes i el rècord d’assistència de nens i famílies de l’es-
plai, més de cent persones! Com cada any, hi ha col·laborat
la colla Toc de Foc de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.

Barcelona

Tantes copes es mereixien una visita... de COMKEDEM.
Donçs sí, ja les hem vist tot i que no les hem tocat, les 6
copes del Barça 2009! I, aprofitant que a can Barça s’hi fa
esport, vam acabar la visita al Palau Blaugrana per veure
l’espectacle OK Stars, amb els cracks de l’hoquei patins.
Per cert, nois, s’acosta la primaveraaa...

Polinyà

L’Esplai El Grup de Polinyà va participar amb una com-
parsa de 110 infants, joves i pares, al Carnaval de Polinyà. 
El tema va ser: “Un per tots i tots per un” la comitiva 
l’encapçalava el Cardenal Richelieu amb dues dames de 
l’època, la resta anaven de D’Artacan. Fa més de 14 anys que
l’esplai organitza la comparsa més nombrosa del poble.

Sortida al museu del Barça Divertir-se i compartir

Disfressats de gat Merlí
Un any més, Campiquipugui ha participat a la rua in-
fantil del carnestoltes el 21 de febrer. Disfressats de gats
Merlí, amb una capa, un barret i un penjoll màgic que
van decorar ells mateixos. I després, amb la cara maqui-
llada amb els bigotis del gat Merlí. Les famílies també es
van disfressar.

Roda de Berà 

Intercanvi amb els joves d’Espurnes
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El 13 de febrer, amb una jornada de portes obertes, es va
inaugurar el nou Casal Cívic de Can Tusell, on l’esplai,
conjuntament amb l’AV de Can Tusell, s’hi ha traslladat.
També, es va celebrar Carnestoltes amb nens, nenes, joves
i families del barri, amb una rua amb els tabals dels 
diables de Sant Llorenç i Terrassa i un grup d’animació. 

L’esplai Eixida va celebrar el carnestoltes al Barri de
Camps Blancs, amb més de 200 persones entre famílies,
nens/es i monitors/es. Com element comú van apostar per
la proposta educativa d’enguany, Mandala. Els petits, gats
Merlins, el mitjans, cavallers de la tribu de Camelot, els
grans, Massais, i les mares, les millors, de països del món.

El grup de joves del Tricicle van estar de colònies al 
Ripollès, concretament al poble de Planoles. Van fer 
activitats variades, com ara: jocs de nit, "Cluedo", jocs
de coneixença, partits de bàsquet, descoberta del poble,
vetllades, etc... Però, l’activitat estrella van ser els 
trineus a l’estació de La Molina.

L’esplai Xino Xano del barri del Clot a Barcelona va 
participar del Carnestoltes del barri disfressats de Circ.
Uns eren pallassos, altres malabaristes, altres majorets,
forçuts... i les famílies anaven disfressades de mims. Van
guanyar un premi i s’ho van passar molt i molt bé!

Per celebrar que fan 30 anys d’il·lusió, l’esplai Xixell va
preparar diferents actes, com ara el Pessebre Vivent, la rua
de carnestoltes, la calçotada amb les famílies, les colò-
nies de primavera, amb el cançoner del 30è… Queda la
Tamborinada i la Festa Esplai, i el sopar de gala amb la
presentació de la revista “El Niu”. 

Un any més, Endinsa’t ha participat a la Festa de Carnaval.
Amb els infants de l’esplai vam recórrer els carrers del po-
ble amb la rua infantil. Seguint el centre d’interès de l’esplai
d’aquest trimestre i la proposta educativa de la Federació
Catalana de l’Esplai, infants i monitors van anar disfressats
de Mandales; una disfressa lluïda i ben acolorida. 

Xixell seguéix el vol
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