
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.

El Prat de Llobregat Ripollet

Més enllà de la informàtica...

L'Hospitalet de Llobregat

Més esport que mai 

En bici pel Parc Agrari del Llobregat 

Sant Joan Despí 

El dia del foulard

Esplugues de Llobregat 

Festa a Can Travi

Barcelona

Comkedem ha acabat el curs al seu casal, a Can Travi,
amb un soparet fet entre tots, que ha donat pas a la disco
inferno fins a la matinada. Abans, tots junts, han recordat
al Pablo i al Dani amb la plantada d'un arbre que ja ha co-
mençat a créixer. Colònies de nens i adolescents a Can
Massaguer al juliol i viatge de joves a Holanda i Bèlgica.

Sant Boi de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat

El 25 de maig es va fer la festa de cloenda del projecte
“el Follet del joc” d'aquest curs, amb els alumnes de P5
de sis escoles. És una proposta educativa per a la poten-
ciació de l'ús de la llengua catalana i el coneixement
dels jocs de colla d'ara i d'abans. Tres dinamitzadores de
l'Esplai Diversitat Lúdica el realitzen.

Sopar de famílies 

Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient

La Riera de Gaià

El 5 de juny, el Dia Mundial del Medi Ambient, l'Esplai
Campiquipugui dugué a terme la seva última excursió
de dia, del curs 2009-10. L'organitzarem conjuntament
amb l'associació mediambiental la Sínia. Tots i totes ple-
gats s'organitzaren per dur a terme activitats de natura a
la desembocadura del riu Gaià. 

Sant Joan Despí

El 19 de juny, l'Esplai el Castanyot va celebrar el fi de
curs amb un munt d'activitats per a  totes les edats (tallers,
xocolatada, festa d'escuma, sopar...). Van acabar a la nit
ballant amb els Batukada de l'Ala i els Alls Secs Mai
Couen, seguits d'una bona sessió amb el DJ Parrok! Va ser
un bon inici de la Festa Major de Sant Joan!

Gandesa

Enguany, l'Associació Punt Sud ha gestionat les colò-
nies del Consell Comarcal de la Terra Alta, que les han
fet del 28 de juny al 3 de juliol a l'Alberg de CENTRE
ESPLAI. Han participat 19 infants i joves de 6 a 12
anys, de l’esplai “Lo Cercet” de Gandesa, i infants del
Priorat i de Calaceit. 

Festa Major i fi de curs De les Terres de  l'Ebre al Delta del Llobregat

25 aniversari del Globus 
El 15 de maig a la plaça Sant Jordi es va celebrar el dinar
del 25 aniversari de l'Esplai el Globus. Hi va haver
sorteig d'obsequis, actuació de màgia, grup d'animació,
diables... També, molts de records d'aquests 25 anys que
es van projectar i una disco-mòbil. Per dinar, coses que
agraden tothom, com macarrons i migas. Felicitats! 

Sant Feliu de Llobregat 

El català amb els més petits 
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Ja fa més d'un mes que un grup de dones es reuneixen
cada divendres, de les 10 a les 12 del matí, per realitzar
manualitats, en un espai on totes són aprenents i professo-
res de diferents tallers. El grup va néixer de les classes
d'informàtica de l'Esplai La Gresca, amb l'ànim de seguir
compartint moments agradables.

L'Esplai a la Florida segueix amb els esports innova-
dors. Així va participar a la  2ª trobada de Shoot-Ball que
va tenir lloc al Poliesportiu de Maristes Sants-Les Corts,
amb 14 equips de 4 entitats diferents. També van anar al
2n torneig de Pre-beisbol a les instalacions esportives de
Can Sellarés, amb la participació de tres equips.

El  29 de maig, els “Rodaforts” de l'Esplai Tricicle van fer
una sortida pel Parc Agrari del del Baix Llobregat. En bici-
cleta van sortit de la masia de Can Comes, van fer un circuit
pel bell mig dels conrreus d'horta i fruiters, tot comtemplant
les carxoferes, cirerers, enciams i bèsties tan nostrades com
el gall pota blava o els darrers ramats d'ovelles. 

El 12 de juny l'Esplai Espurnes va celebrar el dinar de fi
de curs. Es tracta d'una jornada ben especial ja que és el
dia en que nens, famílies i monitors reben el foulard de
l'entitat, un símbol de l'esplai. Seguidament, les famílies
cuinen la tradicional paella que, amb la ma eivissenca de
la Cristina, sempre queda d'allò més bona.

De l'11 al 13 de juny  van ser les festes del barri de Camps
Blancs. Com cada any, l'esplai ha estat protagonista, però
enguany l'objectiu principal era La Família, i s'han fet ac-
tivitats per a tots/es. Cinema a la Fresca, tallers intergena-
racionals organitzats pels joves de l'entitat, i el Sopar a la
Fresca on van participar 400 persones. 

El 12 de juny es va celebrar l'acte de final de curs i el sopar
de les famílies de l'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.
Enguany, s'han apropat a l'Escola Puig i Gairalt de L'Hos-
pitalet de Llobregat per tal de gaudir d'un espai d'inter-
canvi i coneixença, a partir d'un sopar intercultural i d'una
bona cloenda del curs 2009-2010.

Festa a Camps Blancs 
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