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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 sortides, 
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.
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Joves i autogestió
Els grup de joves awelé del Club d’Esplai Diversi-
tat Lúdica estan treballant l’autogestió. Aquesta és 
una eina per aconseguir llibertat a l’hora de decidir 
les activitats que volen fer i d’altra banda fomenta 
el sentit de l’esforç, el companyerisme i la feina 
ben feta. 

De colònies amb el Mag Aureli 
L’Esplai Xino-Xano  va marxar cap a Vilanova de Sau, 
a la casa d’El Company a fer les colònies d’estiu. Aquest 
any l’eix d’animació és el Mag Aureli i com trobar una 
pòcima màgica.  Tot això amb 40 infants i 6 monitors 
voluntaris. També fan uns campaments al terreny d’acam-
pada d’Els Oms i una bici ruta a Menorca. 

Nous espais dins del Casal Jove
Des de fa prop d’un mes, l’Esplai Picaparets disposa 
d’un espai dins del Casal Jove d’Alcanar (recentment 
inaugurat). El 4 de juny, els mitjans i grans van estrenar 
el pati del local amb un bany amb globus d’aigua. El local 
disposa de 2 plantes, sales, pati i fins i tot taula de ping-
pong que l’esplai pot fer servir els dissabtes a la tarda.

Paella de fi de curs 
El 18 i 19 de juny totes les famílies, nens/es i moni-
tor/es de l’Esplai Espurnes van marxar plegats de cap 
de setmana a la Rectoria de la Selva per celebrar el fi 
de curs. Aquest és el primer any que ho fan per aquestes 
dates, tot i això han mantingut la tradició de fer una gran 
paella per dinar. 

Voluntaris al Triatló Infantil de Gavà
El 28 de maig el grup motor de Suport van fer de volun-
taris al 5è Triatló Infantil de la ciutat de Gavà. Les tasques 
van  ser molt variades, des del control de pas, passant 
per l’entrega de refrigeris als triatletes fins al marcatge 
del número del dorsal a la cames dels participants pel 
control durant les proves.

Una obra de teatre singular  
L’Esplai Aixec, juntament amb el club social, portaran 
a terme al mes de Juliol la representació d’una obra 
de teatre singular. Un teatre de titelles on els actors 
son tant la construcció del personatge fictici confec-
cionat durant tot l’any, com els propis participants de 
l’esplai.

Visca la Festa Major de l’Esplai!
L’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet ha organitzat la 1a 
Festa Major de l’Esplai el 18 de juny, amb exposicions, 
mostres, tastets de cuina, coreografies i un munt de sor-
preses dirigides als infants, joves, famílies i veïns i veïnes 
dels barris. Han comptat amb l’ajuda dels comerços i 
associacions de les dues ciutats.

Cap a Mallorca
Després de la festa de màscares de fi de curs, la sortida 
dels joves a sopar, dels adolescents a la platja i dels alum-
nes de l’escola d’hoquei al cinema, els de Comkedem 
tanquen el curs amb l’estada autònoma per a joves als 
apartaments de Llagostera i el viatge a Mallorca a finals 
de juliol. 

Ruta per la Serralada de Marina
El grup de mitjans dels Rodaforts del l’Esplai El Tricicle 
han fet la ruta pel Parc de la Serralada de Marina, entre 
els pobles de Montcada i Reixac i Badalona. Han passat 
pel passeig per a ciclistes i vianants del riu Besós, el Puig 
Castellar, etc. Han acabat a la Platja de Badalona, on han 
fet volar el seu estel i han fet jocs a la platja. 

Monitora de tota la vida 
La Pepa Marín porta més de 25 anys exercint de monitora 
al C. Inf. Juvenil Sanfeliu Sant Ildefons. Va fer 50 anys i 
l’esplai li va voler fer una celebració. La seva experiència 
ha ajudat molt en tota la tasca educativa i de lleure, perquè 
l’esplai no seria el mateix sense les seves aportacions, les 
seves carrosses de carnaval, els campaments, etc.

Els petits amb la Fada Menta 
El Casal d’Estiu de l’Esplai  El  Grup de Polinyà acull 115 
infants de 3 a 10 anys. Aprofitant que  és l’any internacional 
dels boscos, aquest és el seu centre d’interès. Per això,  els 
infants deixen missatges a la Fada Menta en un arbre màgic 
instal·lat a l’entrada de l’esplai tots els divendres. La Fada 
els respon i deixa un petit obsequi a cada grup. 

Pintant la Festa Major 
Del 4 al 9 de juliol els membres de l’Esplai Campi-
QuiPugui amb el Ball de Sant Miquel i Diables de 
la Riera van pintar unes lones per protegir aparadors 
amb dibuixos relacionats amb la festa major realitzats 
per artistes locals. Es van vestir amb roba vella i… 
a pintar!


