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BON NADAL i
FELIÇ 2008!

Ja ha passat un trimestre, i tenim moltes coses ha explicar.

En els grups uns han conegut fades, altres pirates, altres han 
descobert una conspiració còsmica, d’altres han viatjat per illes, i 
moltes coses més.

Però no només els ha passat coses als grups. Els pares van tenir la 
possibilitat d’escoltar l’experiència d’una família de l’esplai que 
aquest últim estiu va anar al Marroc col·laborant amb una ONG.

Els grups de Pikes, Explores i Vigies han participat en el 3r 
Congrés dels Drets dels Infants. I pares, mares, nens i monitors 
vam assistir a la Cloenda del 50è Aniversari del M.C.E.C.

En aquesta edició del Trencaesquemes hi ha articles de tot això, 
però hi ha més coses a explicar.

“Grup de MUNTANYA” és una novetat interessant per a tots 
aquells a qui entusiasmi la muntanya. La revista ha tingut la 
possibilitat d’entrevistar a Francesc GARRETA, el president del 
M.C.E.C., que després de molts anys de feina deixa el relleu aquest 
mes de Desembre.

I no oblidem les seccions de “CATALUNYA pas a pas” i de “El 
Barri” pàgines amb les quals volem apropar-vos l’excursionisme i 
activitats interessants a les quals podem participar.



Ara que ja s'acosta el Nadal (bé, si seguim les dates de les 
llums de Nadal, s'acosta des de fa temps) comença un temps de 
festa, tranquil·litat i reflexió per a tots i l'Esplai no pot ser 
menys. Aprofitarem per frenar una miqueta i veure com han 
anat les coses aquest inici de curs, ara que ja portem 100 dies 
(i està de moda analitzar els 100 primers dies) del 2007/08.

Ara que comencem a veure com funciona tot intentarem anar 
millorant els nostres punts negres per oferir una major qualitat
en tots els àmbits. Es pot dir que fins ara ens en hem sortit 
prou bé, gràcies a l'ajut de tots els monis i els responsables i a 
la col·laboració d'alguns pares comprensius amb els “novells”. 
Tots ells han fet molta feina que no s'ha vist massa, però que 
ha estat un salt endavant molt important en molts aspectes de 
l'Esplai Estel. Per això podem menjar-nos els torrons (en tots 
els sentits) amb tota la tranquil·litat del món.

Esperem que el 2008, l'any en que començaran els 35 anys, 
sigui un gran any per tothom, igual o millor que aquest. Els 
Responsables us donem les gràcies sobretot per la vostra 
confiança, i us desitgem Bones Festes i una bona entrada d'any.

A la vostra disposició,

Ricard i Laia, Laia i Ricard

NADAL 2007, un Nadal claretià.
“Vaig ser batejat a la pica baptismal de la parròquia de Santa
Maria de Sallent, el dia 25 de desembre, el mateix dia del
Naixement del Senyor de l’any 1807” (Autobiografia de Claret nº 4)

La celebració del Nadal ens convida ha celebra la grandesa 
de Déu, Déu-amb-nosaltres, fet Home en Jesús de Natzaret, i l’obra

d’anunci de la Bona Nova i de
Salvació que en Ell ens ha
portat; i  el fer-ho en l’Any
Claret, en motiu del bicentenari
del seu naixement, ens convida
també ha restar agraïts i joiosos 
per tots els homes i dones que,
acollint aquesta Bona Nova i
responent amb la vida, l’han
feta seva i l’han viscuda,
compartida i anunciada, i en
concret per la persona i figura
d’Antoni Mª Claret.

Introduït en la fe, 
amistat amb Jesús i els bons
costums des del sí familiar, fou
infant inquiet, adolescent i jove 

emprenedor, teixidor, estudiant, “empresari”, escriptor, sacerdot, 
missioner, fundador, bisbe, confessor de la reialesa… perseguit, 
calumniat, atemptat de mort, exiliat… Tot  per  ser fidel a Aquell, 
a qui adherit pel baptisme en el dia en que commemorem el seu 
natalici, no només va conèixer per que ni van parlar sinó perquè el 
va experimentar viu i present en ell mateix i en els altres. 

Que aquest Nadal sigui ocasió d’obrir-nos de cor, i des del 
cor amb tot el nostre ésser, a la realitat del Misteri de Nadal i 
experimentar l’Amor de Déu en vers un mateix i la humanitat 
sencera.

BON NADAL !!!



Amb les butxaques plenes d’il·lusió.

Hola a tots! S’acosta el Nadal i ja podem veure
les llumetes pels carrers, els patges recollint 
cartes en algunes cantonades, els anuncis de colònies i perfums 
per la tele, la loteria, etc. I ara que el primer trimestre ja toca la seva
fi, tots heu tingut temps de conèixer els premos que us hem 
acompanyat durant aquests primers tres mesos. 

Durant aquest temps, els premos hem vingut a l’esplai amb les 
butxaques plenes d’il·lusió i una motxilla ben gran que hem anat
omplint amb noms, aventures i experiències noves i extraordinàries. 
L’altre dia ens vam trobar tots els premos i un de nosaltres va 
explicar emocionat que un dissabte s’havia embarcat en un vaixell 
que navegava d’illa en illa buscant el seu destí; de seguida, un altre 
ens va dir que ell havia conegut el món màgic de les fades i una
altra premo ens va explicar emocionada unes aventures d’uns 
pirates i no sé quantes coses més i  els premos ens vam 
sorprendre en comprovar que tots havíem viscut un
grapat d’aventures extraordinàries. Però sobretot ens
vàrem adonar que si aquest trimestre ens ho hem
passat tant i tant bé i hem viscut tantes aventures i
experiències és sobretot perquè ho hem fet amb la
millor companyia, perquè hem passat dissabtes i caps
de setmana juntament amb vosaltres ja sigueu nens
o monitors i que tots sense excepció heu aportat el
vostre granet de sorra.

Un cop dit això, i molt sincerament, 
els premos us volem desitjar un 

molt bon Nadal i que el 2008 sigui 
un any ple d’aventures i bons 

moments!

Els premos
i col·laboradors.

Celebrar el Nadal

Quina sort que en tenim! 
Cada any torna el Nadal amb la seva tendresa, amb el seu 
misteri,,, ens desperta mil records i vivències, i una esperança
infinita: No estem sols, algú ens ve a visitar i para la seva tenda 
entre nosaltres!

Amics, hem d’aprendre a celebrar l’Advent i el Nadal. No és 
qüestió d’encendre unes espelmes i apagar-les al cap d’una 
estona. Ni de penjar una corona de boix grèvol a la porta de casa 
teva. Hem d’aprendre a callar per dins, a apagar el MP3 embogit 
dels nostres pensaments per tal de poder –en silenci- trobar-nos 
amb nosaltres mateixos i sobretot amb Déu. Si no podem fer 
això, mai  no sabrem celebrar el Nadal.

Obriu els ulls i mireu al vostre voltant: Carrers il·luminats, 
botigues la gent que compra i  corre atabalada per preparar els 
dinars i els regals ... que poden ser senyals  de generositat. I
viatges, i sortides... Però, aquest és el sentit de la festa: Ni un 
pensament per entrar en el clima de la festa, ni una lectura de la 
Bíblia, ni una oració? 

Josep Sanz

Jesús, vine, t’esperem, et necessitem!
Jesús, torna a dir-nos  paraules vives com aquelles de les benaurances!
Jesús, vine a guarir les nostres ferides!
Ensenya’ns a pregar a Déu que tu anomenes Abbà (Pare maternal)
Ensenya’ns  a ser com els infants!
Vine com amic, necessitem la teva companyia!
Vine com a pobre perquè estem condicionats per les compres i els diners!
Vine com a pau, hi ha molt odi i violència!
Jesús, vine, perquè aprenguem

a somriure, a somniar, a treballar, a pregar,  a viure. 
Ajuda’ns perquè la nostra esperança sigui alegre, viva, valent,

pacient, creient, compassiva, desbordant, comunitària, invencible.
Que tots celebrem un Bon Nadal!



Hola esplaiencs i esplaienques!!

Ens presentem.

Som el nou grup de Follets d’aquest any! La veritat és que uns 
quants nens i nenes ens vam trobar un dia del mes d’octubre, 
una mica espantats i encuriosits per saber què era això de 
l’esplai, que tan en parlaven els pares.

només us podem dir que ja hem fet unes quantes activitats junts:
hem fet jocs per conèixer-nos, hem fet un taller, hem rebut una carta 
del regne dels animals i hem fet fins i tot un joc amb els pares per 
aprendre a fer bé les motxilles (la lliçó està ben apresa, oi pares?).

Però a on ens ho hem passat millor és a les excursions. La 
primera la vam fer al castell de Montjuïc, des d’on vam gaudir 
de la vista de Barcelona i a la segona ja ens vam atrevir a 
dormir sense els pares i ens en vam anar fins a Esparreguera!!

GENIAL, ens agrada l’esplai, així que ja us explicarem moltes 
més coses!!

Ara, mica en mica 
anem coneixent 
què és i anem 
aprenent coses, 
com per exemple 
què hem de fer 
quan els monitors 
aixequen la mà i 
fan cara d’estar 
una miqueta
enfadats (oi que 
si?)... bé, doncs, 

Som els espurnes i no sabem com començar el nostre escrit a 
la revista... I es que aquest primer trimestre ens han passat 
moltíssimes coses!!!!

Tot era normal fins que a la primera excursió quan ens 
disposàvem a anar a dormir ens vam trobar una carta d’una 
Suri, la Nilipa!!!

Des d’aquella nit a Olesa que la Nilipa ens ha anat donant una 
sorpresa rera una altra. Primer de tot ens va proposar ajudar-
la a preparar un gran congrés de fades Suri que es celebrarà 
cap a finals de juny a Catalunya, i sembla que després del 
que ha vist confia bastant en nosaltres per aquesta missió.

A partir d’aquí ens va enviar una capsa amb pols Suri, ens ha 
portat un Tió gegant perquè el puguem fer cagar per Nadal, 
hem plantat una planta i ens ha ensenyat a com hem de 
reciclar correctament...

En resum que ens ho hem passat molt bé amb ella (tot i que 
no l’hem vist)



El gran pirata que surcava tots 
els mars i trepitjava totes les 
terres amb la seva gran 
tripulació ens va demanar 
ajuda. Sí, en Jack Sparrec està 
en perill!

Tot va començar quan en Jack
Sparrec navegava amb la seva 
tripulació, mot contents perquè 
havien aconseguit el tresor, 
però de sobte va arribar la 
pitjor nau que un pirata pugui 
imaginar, el DarkShark.

A partir d’aquí, en Jack ja no 
recorda res més, ni què va

passar amb la seva tripulació, ni amb el seu tresor, ni amb 
la seva nau....

Disposat a ajudar-lo, els Barrus ens endinsem en un món 
que ni tant sols nosaltres sabem, qui sap si així acabarem 
trobant les meravelles més inexplicables que ningú hagi 
vist.

I tu, que ens voldries ajudar?

Hola!! Som els superpikes i aquest inici de curs
hem fet el nostre PIKAKOMPROMIS!!

Aquí el teniu per cantar-lo i ballar-lo:

Si vols ser, un bon pica
a tot el grup respectaràs
i, als monitors escoltaràs
Si vols ser, un bon pica

amb els companys compartiràs
el foulard portaràs
i, a la nit dormiràs
I si no ho vols ser

Patada al cul i al carrer!!!

A més hem descobert una conspiració còsmica en 
les pel.lícules de cinema que pot posar en perill el 
futur del 7è art, bé intentarem fer alguna cosa per
solucionar-ho, ja us anirem informant… 

Que la Força us acompanyi!



Aquest any el grup més gran de l’esplai (en quan a l’edat) està format 
per 19 nois i noies. Els de segon ja han començat el seu últim any 
“com a nens” i com a veterans hauran de col·laborar i també ajudar als 
de primer a portar el grup ja que són moltes les coses que aquest any 
se’ls demanarà com a adolescents que són; treball en equip, 
responsabilitat, compromís, cooperació,… conceptes que esperem 
que reforcin l’amistat, sense que falti mai les bromes, la diversió, les 
xerrades,…

Aquí teniu la primera foto de grup, tots ven juntets…

Els monitors els animem a viure cadascun dels moments d’aquest 
curs amb tota la il·lusió, traient el nen que tots (encara que ens fem 
grans) tenim a a dins, perquè nosaltres també hem sigut nens i sabem 
que vigies és un grup molt especial.

Us volem desitjar MOLT BON NADAL a tots.

Felicitar als premiats amb el sorteig que hem fet a l’excursió, esperar 
veure les vostres cares a Portal de l’Àngel mentre escolteu les nostres 
“veus angelicals” cantar nadales.

Gràcies a tots per col·laborar amb la campanya de vigies.

Amb el primer trimestre 
quasi acabat, els 
explores podem fer ja 
un petit balanç del que 
hem fet fins ara. Aquest 
curs, se’ns planteja un 
xic diferent dels altres: 
a través d’un taulell 
que representa un 
oceà ple d’illes, 
nosaltres, els explores 

haurem de triar quin rumb volem seguir i per tant a quines illes
volem fer parada, triant també allò que voldrem fer en cada cas.
Però bé, no avancem esdeveniments....
Fins ara, el que volem destacar és l’última excursió, la del 
novembre on vàrem fer una ruta per la serra del Montsià anant des 
de Ulldecona fins Amposta, on vam gaudir d’un idíl·lic esmorzar en 
un dels miradors més espectaculars del Delta de l’Ebre, el cim de la 
Roca Foradada. Va ser una excursió llarga i cansada però que va 
valer molt la pena (no és un tòpic).

Passant ja als reptes de futur, fa poc se’ns va presentar l’oportunitat 
de participar en un projecte promogut pel Banc de Sang i de Teixits
de Catalunya, on juntament amb un altre
esplai de Barcelona ( falta concretar quin
serà finalment ) organitzarem una gran
campanya de donació de sang.

A mida que avanci el tema ja us anirem
explicant els detalls.
Doncs res més, només ens queda
dir-vos que aquest any venim
disposats a fer moltes coses
noves, a conèixer altres realitats
i a passar un any inoblidable.



ESPLAI L’ESTEL
Parròquia del Cor de Maria (Barcelona)
ANIMACIÓ DE PARES

Curs 2007-2008

Octubre:     20 – Inici de l’Esplai. a la Sedeta
24 – Festa P. Claret

Novembre:   18 – 50 anys del moviment d’esplais (al Fòrum)
30 – Sopar pares monitors

Desembre: 1 – Xerrada dels camps d’estiu: “Una mirada a través del vel”
(una experiència al Marroc – estiu 2007)

16 – Excursió de Nadal

Gener:   19 – Anem al teatre : (Obra per determinar)

Febrer:  10 – Eskiada a “La Masella”

Abril:     5 – Dia Solidari, anar-hi, participar-hi
i fer una xocolatada.

Maig:     31 – Sopar de final d’esplai.

Juny: 29 – Tots convocats al camp d’estiu
per gaudir i plorar una mica.

Juliol:    12 - 13 Excursió familiar a ...

El passat dia 1 de desembre, la Laia, noia de Vigies, i la Isabel, mare de l’esplai, 
en varen explicar una experiència que van viure aquest estiu al Marroc.

Es tracta d’un viatge, per fer una presa de contacte amb un poble del sud del 
Marroc a la zona de Erfoud, tocant a Argèlia. Per un cantó hi ha la serralada de 
l’Atlas i per l’altre el desert del Sàhara.

Tot aquest viatge, estava emmarcat amb un projecte, d’una ONG (ITRAN) molt 
petita però molt activa, amb la particularitat que els qui formen part de la direcció 
d’aquesta ONG són immigrants marroquins, i que els contactes que tenen en el 
poble i amb la regió són de gran influència, per tal de poder esquivar la tan 
extensa i molesta corrupció d’aquell país i poder tenir el suport de les persones 
amb influència de la zona.

Ens varen explicar vivències del viatge, visita a una Haima, arribada al poble, 
visita a famílies de la zona, escola de poble, etc...
El més interessant va ser, l’explicació dels projectes, engegats i realitzats. És molt 
curiós, que en petites infrastructures es pugui fer tantes coses i sobretot incidir en 
problemes puntuals tant ràpid i amb l’implicació de la població de la zona.
- Ja han engegat una escola per dones adultes per la tarda (PROJECTE LAIA), hi 
participen 40 dones i amb el mateix local al matí, es converteix en una escola per 
a 30 nens i nenes de 3 a 5 anys.
- Han fet  aules d’informàtica a l’escola de primària i secundària, tot comprant els 
ordinadors al Marroc, per tal de generar riquesa en aquell país i per poder garantir 
el seu bon manteniment.
- S’ha fet una recollida de roba d’abric per els nens i nenes, ja que en aquesta 
zona hi ha unes temperatures extremes i el passat hivern varen morir uns 150 
infants, degut al fred.

Busquen recursos, per aquelles famílies sense recursos, ja que el pare de família 
no existeix i per tant no hi ha una persona que aporti diners a la família per tal de 
subsistir i es vol que en un futur proper puguin tenir els seus propis ingressos: 
costura, xais,...

Veiem que molts dels projectes es fan a mida, quan sorgeixen les necessitats, 
ens vàrem adonar que aquesta ONG és molt propera a les necessitats del poble.

Un projecte que està en marxa, és l’escolarització de les nenes a partir de certa 
edat, ja que els seus pares no els deixen  anar a l’ escola, prefereixen que es 
dediquin a cuidar als seus germans petits, facin feines de la casa, vagin a buscar 
l’aigua al pou, o simplement les volen casar a una edat molt jove, que a nosaltres 
ens fa vertigen.  

Des d’Animació de Pares recolzem aquestes iniciatives, i creiem que és bo que 
es facin públiques, perquè així veiem que no fa falta una gran infrastructura per tal 
de fer un gran servei a un poble.

De totes les activitats hi haurà un tríptic informatiu, que dies abans us arribarà
mitjançant els vostres fills, si no el rebéssiu, el podeu consultar a la web
www.esplaiestel.com, en la secció de pares o ve telefonar a algú de l’equip de
Animació de Pares:

tel. 93.459.27.86 Piqueras-Boleda
tel. 93.424.59.15 Solà-Fabra
tel. 93.458.10.83 Mollà-Cusí

(Tots els interessats podeu tallar el full per la línia per “penjar-vos la pàgina al frigorífic”.)



...al taulellANUNCIA’T...

ENLLAÇ SOLIDARI, ONG
C/ Nàpols, 346, 1er-E 08025 BARCELONA
Telf.- 93 476 29 09  Fax.- 93 476 68 31

E-mail: enllac@claret-cat.org
Web: http://es.geocities.com/enllas

Nº de Registre: 16.347

Coral

Aquest any celebra el Xè Aniversari

“Veus Clares”

Per més informació: en Paco o la Roser 93-457.93.24.

El proper 23 de Desembre
a la Parròquia del Cor de Maria.

VINE A ESCOLTAR-LOS !!!

Tocaran els NOCTURNS DE MOZART
i hi també podreu sentir els clarinets de “eltrioclari.net”

Us recordem que el primer dia del 
segon trimestre, per a més 

comoditat, tots els grups tenen

ESPLAI A LES 17h.
El mateix dia, us entregarem la 
programació del 2n trimestre.

Tingueu en compte que els segon 
cap de setmana hi ha excursió i 

per tant, el primer dia, haureu de

dur l’AUTORITZACIÓ
de l’Excursió del mes de Gener.

I els monitors del vostre grup us 
entregaran el tríptic.

“ ”

Hi ha fotografies dels grups i les activitats generals, informació de les 
diferents activitats de pares, fòrums amb els quals podeu expressar els 
vostres dubtes o senzillament dir la vostra opinió, el programa
trimestral dels grups, i un esquema del tríptic d’excursió. Així com 
també el calendari general, jocs, cançoner,
el Trencaesquemes DIGITAL i moltes altres coses.

IEP!!! Aquest Nadal vine a Portal de l’Àngel
a sentir les “angelicals” veus dels vigies

(i col·laboradors).



Excursió

Activitat d’esplai

Activitat MCEC

Reunió de Zona 2 (MCEC)

Reunió Trimestral

Equip Rector
Reunió de Coordinació
Reunió de Mig Curs

Des de la parròquia us animem a que consulteu aquestes
webs ja que els seus continguts i les seves activitats poden 
ser de gran interès per a tots nosaltres.

BICENTENARI del naixement del P. Claret
www.anyclaret.org

ESTACIÖ D'ENLLAÇ, un nou espai per els joves cristians
de la Barcelona del s.XXI (els quarts divendres de cada 
mes) www.estaciodenllaç.net i www.delejovebcn.com

FAMÍLIA FORUM les respostes a les preguntes que et 
preocupen en la vida familiar www.familiaforum.net

A la FUNDACIÓ CLARET, dues activitats interessants:
www.fundacioclaret.org

Taller: El creixement interior dels infants

Objectius: Quines són les actituds que fan possible la qualitat
interior humana? L’interès per l’entorn, la interrogació, l’atenció
sostinguda, la gratuïtat, l’autonomia, formen part d’aquest ventall 
de capacitats humanes que fan possible una vida oberta al 
reconeixement, a l’estimació profunda, a la meravella. 
Conèixer-ho ens permetrà explorar recursos per afavorir el 
creixement interior dels nens i les nenes i no interposar-hi 
obstacles.
A càrrec de: Maria Fradera i Teresa Guardans.
Destinataris: pares i mares, educadors/es, catequistes, preveres, 
religiosos/es, a tot aquell que acompanya infants en el seu camí cristià.
Lloc: Fundació Claret. Nàpols, 346, 1r 2a. Barcelona.
Dates: 12, 19, 23 i 26 de febrer de 2008.
Horari: 19:30 h – 21:00 h.

IX Simposi 2008: Comunicar l’experiència cristiana avui: nous 
camins a recórrer.
Barcelona 11 i 12 d'abril de 2008

No oblideu les celebracions del dia 24 de Desembre:
a les 20h. la missa del Pollet
i a les 23h. la missa del Gall



QUÈ ÉS?

Un grup reduït de joves format per nois/es entre 13 i 17 anys.
(exploradors / vigies)

Comparteixen un interès comú: la MUNTANYA.

Organitzen periòdicament i fora del calendari d’esplai sortides a la muntanya.

L’excursionisme és l’eix central de totes les sortides que realitzaran.

El grup estarà acompanyat sempre per dos o tres vocals (monitors) 
voluntaris.

PER QUÈ HO FEM?

Per descobrir i conèixer paisatges espectaculars i naturals, i gaudir-ne 
amb la companyia d’un grup d’amics únic.

Oferim un complement a l’esplai en l’àmbit de l’excursionisme i la 
muntanya, ja que per qüestions de infraestructura a l’esplai certes 
excursions no es poden dur a terme.

Creiem que és una oportunitat pels nois/es de descobrir la muntanya 
d’una forma més pròxima i real.

OBJECTIUS

Proporcionar autonomia a la muntanya.

Conèixer les tècniques de seguretat bàsiques a la muntanya.

Conviure respectuosament amb l’entorn.

Crear un clima de confiança dins del grup.

I QUINES EXCURSIONS ES FAN?

Es practicarà l’excursionisme en les seves diverses modalitats: 
senderisme, alta muntanya, rutes, hivernals, vies ferrades, escalada...

Sempre considerant el nivell del grup i adequant les sortides a les 
seves capacitats.

COM HO FAREM?

-El fet d’inscriure’s al grup, no comporta un compromís d’assistència a 
totes les excursions.

-Cada membre del grup, disposa d’una assegurança (la de l’esplai).

No hi ha una quota fixa al mes, sinó que es paga cada excursió per 
separat i dues setmanes abans.

L’assistència a les sortides, s’ha de confirmar amb un mes d’antelació.

En els desplaçaments, s’utilitzarà tant el transport públic com el privat.

INSCRIPCIONS!

Les inscripcions al grup de muntanya les podeu fer a través d’Internet, 
mitjançant el correu electrònic o bé per telèfon.

MARTA VALLS  martavalls9@hotmail.com
676775335 mbl.

IGNASI FELTRER  ifeltrer@peretarres.org
657573505 mbl.

Les dades a presentar seran:
Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic
i 1 fotografia de carnet.



Nens, monitors, pares, famílies, 
amics i autoritats van sortir 
satisfets del recinte després d'un 
matí on els infants i adolescents 
van ser els grans protagonistes. 

actuacions de Comediants, les 
col·laboracions de l'Ada Parellada, 
Marcel Gros, Tomàs Molina, Anna 
Roca, Asha Miró, la Tresca i la 
Verdesca, NGai NGai i Natxo
Tarrés van conformar una 
combinació perfecte.

interpretacions relacionades amb el món de l'esplai. 

La festa va continuar poc després a dins de l'Auditori, on 
l'espectacle 'La Veu dels Infants' va provocar en tots els 
infants presents al recinte un munt de sensacions, 
sentiments i rialles. Els drets dels infants van estar molt 
presents a l'espectacle, que va recórrer els 10 drets 
treballats durant tot l'any de celebracions mitjançant petites 
actuacions. 

Més de 3.000 persones van gaudir durant 
el matí del diumenge 18 de novembre de 
la Festa de Cloenda del 50è aniversari del 
Moviment de Centres d'Esplai Cristiants de 
la Fundacíó Pere Tarrés. Després de 
l'arribada de tots els participants, els grups 
de teatre, timbalers i batucada van animar 
l'ambient a l'esplanada del Fòrum amb

Les lliteres 
del centre de 
l'escenari es 
van convertir 
en vaixells, 
teatres, tendes de campanya... i un munt de formes a través 
de les quals representar els drets. Enmig de les actuacions 
de Comediants, les col·laboracions de l'Ada Parellada, 
Marcel Gros, Tomàs Molina, Anna Roca, Asha Miró, la
Tresca i la Verdesca, NGai NGai i Natxo Tarrés van 
conformar una combinació perfecte.

teatres, tendes de campanya... i un munt de formes a 
través de les quals representar els drets. Enmig de les

Així va finalitzar l'acte de cloenda 
de l'aniversari, que encara 
perllongarà les seves celebracions 
amb la continuació de l'itinerari de 
l'exposició 'Educant infants, 
defensant els seus drets', que 
visitarà properament Vilanova i la 
Geltrú.

Al Trencaesquemes DIGITAL 

podeu consultar 10 vinyetes que 

expressen els Drets dels Infants.



50 anys d’esplai... Els anys pesen?
Pesen molt, perquè són una motxilla enorme que vas omplint 
d’experiència, de coneixement. Són 50 anys de carregar aquesta 
motxilla però amb el pes d’una activitat ben feta i sòlida, que ha 
sabut convèncer i adaptar-se al que la societat ha anat demanant. 

En aquest 50 anys d’esplai han canviat moltes coses. Però, 
quin creus que és l’element més característic que s’ha 
mantingut fins els nostres dies?
Sens dubte, la inquietud per fer de la vida una experiència vital. La 
idea de reunir persones que creuen que amb la petita aportació de 
cadascú es pot fer del barri i del poble un espai que es redefineix a 
ell mateix per fer-se més just. Si avui poséssim un monitor de fa 50 
anys, que començava aquesta història, al costat d’un monitor d’ara, 
que fa esplai cada setmana, coincidirien en la mateixa idea: la 
centralitat de l’infant i la responsabilitat de ser constructors d’una 
societat més justa.

Quin creus que és el principal èxit aconseguit durant aquests 
anys?
Avui, Catalunya no s’explica sense la història de les colònies. Són 
un patrimoni de la pedagogia catalana. La intensitat de grups 
d’esplai que hi ha al país és una particularitat, no hi és en cap lloc 
més d’Europa. Tenim un teixit associatiu potent i sòlid que ens 
demostra que un poble és allò que la seva gent és capaç de fer. 
Per tant, el nostre èxit és haver demostrat que podem i que volem 
ser protagonistes de la història del nostre poble.

El MCEC, com a entitat, quin objectiu s’ha de plantejar pel 
futur?
Més esplais i més infants per ajudar a garantir la cohesió dels barris 
i dels pobles. Més esplais perquè l’activitat funciona i val la pena. 
Més infants perquè el que realment fa autèntic el projecte són les 
persones que hi participen. Construir uns esplais potents, amb 
capacitat d’oferir una activitat engrescadora, en la qual hi vulgui 
anar tothom i que sàpiga acollir tothom, especialment a la gent 
nouvinguda. D’altra banda, cal fer una mirada cap a altres 
col·lectius que poden no sentir-se cridats a participar en la nostra 
activitat.

Perquè hem decidit centrar el cinquantenari en els Drets dels 
Infants?
El món de l’esplai sempre ha estat un clar defensor de la infància i 
dels seus Drets des dels seus inicis. Vam tenir molt clar a l’hora de 
decidir com celebràvem l’aniversari que ens volíem centrar en 
l’aspecte que més ens caracteritza, la defensa de la infància. 
L’esplai ha estat, des dels seus orígens, un síndic de la infància. 
Quan parlem dels drets dels infants ens ve al cap la situació de
molts nens i nenes que tenen dificultats per accedir a béns tan 
bàsics com l’alimentació, l’educació o la sanitat. Per a tots aquests 
nens i nenes hi ha uns drets bàsics que cal defensar, difondre i
reclamar-ne el compliment a qui correspongui. Però a banda 
d’aquests infants, n’hi ha molts més, al nostre voltant, que estan 
mancats d’afecte, que no se’ls escolta quan parlen, que amb prou
feines veuen als seus pares, que no han sortit mai de la ciutat, que 
no coneixen més jocs que els d’ordinador, que passen els estius de 
colònia en colònia... Les entitats d’educació en el lleure tenen la 
possibilitat d’incidir en aquest panorama tot formant infants 
participatius, amb sentit crític, amb valors positius i, sobretot, que 
se sentin escoltats i valorats. 

Quines activitats destacaries de la celebració?
Volíem fer una festa que fos especialment sentida, però la idea del 
50è aniversari és més complexa. Durant el curs, s’han realitzat una 
mitjana d’una “Festa de l’Infant” mensual per diferents municipis de
Catalunya. A cada municipi hi ha estat 
present l’exposició dels Drets dels Infants i 
una gran festa que ha comptat amb una 
actuació especial de “La Tresca i la 
Verdesca” i un gran joc sobre els Drets i 
Deures dels Infants, això ha fet  que durant 
unes setmanes a cada un d’aquests 
municipis es parli i reflexioni sobre aquesta 
temàtica que tant identifica als esplais.

(Francesc GARRETA, president del M.C.E.C.)
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Esperant que la visita al refugi antiaeri de la Pl. del Diamant i el 
viatge a l’Amazones fòssin del vostre agrad.

En aquesta edició tenim d’altres propostes igual d’interessants:

JORNADES DE CINEMA CIENTÍFIC
IES LA SEDETA - CENTRE CÍVIC LA SEDETA

• Els últims grans refugis de la natura
La situació actual del medi natural i els nous perills.

Conferencia a càrrec del Dr. Josep
Maria Gili, investigador de l’Institut de Ciències del Mar.

Al començar es projectarà la
pel·lícula "El viaje del emperador"

Dijous 20 de desembre a les 18,30 h
Les tres sessions es faran a l’IES La Sedeta (Indústria, 67-73)

"El conte de Nadal"
Dia i Hora: 2007-12-27 a les 18:0
Lloc: Teatre
Tipus d'acte: Espectacles Infantils
Organitza: Lluísos de Gràcia
Explicació:Dins de la programació
nadalenca que cada any preparen els 
Lluïsos de Gràcia aquest any el Teatre 
tindrà un pes extraordinari. En concret, la 
Companyia Sim Salabim presentarà l'obra 
"El conte de Nadal" basada en el clàssic 
de la literatura anglesa de l'autor Charles
Dickens.

Entrada gratuïta
Hora: 18:00h

Adreça de l'acte: 
http://agenda.gracianet.cat/acte.php?actes_id=5266826

Els Pastorets del ferrer Magí
Dia i Hora: 2007-12-23 a les 18:0
Lloc: Bailèn, 175 (xamfrà Còrsega )
Tipus d'acte: Espectacles Infantils
Organitza: Casal Corpus, Grup de Teatre
Paraules clau:
Explicació:
Uns pastorets ben particulars que reuneixen, en una sola obra, la 
representació pròpia del Nadal i l'escenificació d'una rondalla catalana, 
tot amb bon humor, animació, música i gresca.
Per a reserves: 625 247 162 de 19 a 22 h

Adreça de l'acte: 
http://agenda.gracianet.cat/acte.php?acte

s_id=5266803



La pista baixa primer pel marge esquerre de la riera i de seguida continua 
per l'altra banda, on entrem a la vall de Sant Aniol. Mitja hora després
d'haver sortit de Sadernes, arribem a l’encreuament del Pont d'en Valentí, 
però no el creuarem, sinó que el deixarem a la nostra esquerra i
seguirem caminant per la pista tot resseguint el riu. Una mica més 
endavant, s’obrirà una clariana a mà dreta de la pista i trobarem un 
indicador de Sant Aniol que ens farà creuar el riu. A partir d’aquí, 
seguirem un camí més estret i envoltat d’una vegetació molt frondosa. 

Més o menys a la meitat de l'excursió, trobarem el gorg de Gomarell, on
podrem descansar una estona i, si l’aigua no està gaire freda, ens 
podrem banyar i tot. A partir d'aquí, el camí s'estreny i les gorges i 
cascades es van alternant amb el curs del riu. Això fa que es formin 
petites gorges on també ens podrem banyar, i on els aficionats al 
barranquisme de ben segur que s’ho passaran d’allò més bé. 

Després de caminar mitja hora, arribarem a la Gorja Cintró, on es 
travessa la riera. Ja falta poc per arribar a l'ermita de Sant Aniol, però en 
aquest últim tram cal estar atents, ja que hi ha diversos camins i, sense
adonar-nos-en, ens podem despistar i agafar la direcció equivocada. Per
això cal anar mirant que anem sempre paral·lels a la riera, tot i que de 
sobte trobarem un trencall amb tres opcions, contant el camí d’on venim. 
Haurem de seguir sempre les marques verdes i taronges. Un prat ens 
avisarà que el santuari de Sant Aniol d'Aguja és ben a prop. 

L'església romànica de Sant Aniol d'Aguja està situada en una vall dels
que ja no queden. Diu la tradició que aquest indret va ser el refugi d'un
grup de monjos benedictins, els quals hi buscaren protecció després del 
desembarcament dels normands a les costes del Rosselló i la següent
destrucció del monestir de Santa Maria d'Arles. Consta documentalment
que a l'any 872 hi havia a la vall un monestir dedicat a Sant Aniol. 
L'actual església encara conserva la planta romànica original i l'absis
arrodonit presenta una decoració d'arcs llombards, típica del segle XI. 
Per un fosc i baix corredor amb graons i rampa es baixa, des de l'interior
de l'església, fins al fons d'una capella subterrània anomenada "La Cova
de l'Abat". 

Arribats aquí, no es pot tornar enrere sense seguir, una mica més 
endavant, pel camí que surt del costat de la font, i arribem fins al Gorg 
Blau. Més amunt, si el cabal del riu ens ho permet, veurem el Salt del 
Brull: un racó màgic i increïble.

Montagut – Sadernes 1 h 30’ 
Sadernes – Pont d’en Valentí 30’ 
Pont d’en Valentí – Sant Aniol 1 h 20’ 
Sant Aniol – Pont d’en Valentí 1 h 05’ 
Pont d’en Valentí – Sadernes 25’ 
Sadernes – Montagut 1 h 20’ 

HORARI aproximat:

Desnivell: Montagut – Sadernes 65 m Sadernes – Pont d’en 
Valentí 80 m Pont d’en Valentí – Sant Aniol 140 m

Comentaris de dificultat: mitjana, si fem nit a Sant Aniol. La 
dificultat disminueix si comencem a caminar a Sadernes.

Itinerari marcat: Sí, amb marques verdes i taronges a partir de 
Sadernes.

Època recomanada per a realització: A l’estiu, ja que així ens 
podrem banyar a les gorges.

DADES d’interès:

Si anem amb l’autobús, ens tocarà fer 6 km per una carretera que no 
es fa gens pesada fins a Sadernes, des d’on començarem a caminar 
per una pista de terra. Tindrem la sort de passar per una piscina 
natural just davant del càmping, a l’altre costat de la carretera, sota 
el pont romànic de Llierca, poc abans d’arribar a Sadernes. 

Explicació de l’ITINERARI:

Amb l’autobús de línia que fa el 
servei Girona- Olot, de la Companyia 
Teisa, amb parada a Montagut.

Com ARRIBAR-HI:



Gener
3 – Oriol Cortina
8 – Xavi Ferrer
13 – Laia Mollà

13 – Mercè Mollà
24 – Maria Iscla

26 – Artur Giménez
26 – Pau Canyameres

31 – Anna Valero

Març
13 – Albert Puigdellívol
16 - Roger Puigdellívol

19 – Josep Sanz

Gener
12 – Tània Prados

Febrer
3 – Òscar Galindo
7 – Ricard Jiménez

10 – Arnau Cunillera
12 – Laia Cervantes

12 – Laia Feltrer
12 – Laia Mollà

12 – Lali Muntané
26 – Víctor Borrull

Març
9 – Romina Puig

19 – Juanjo Pérez
19 – Josep Sanz

20 – Alexandra Landa
23 – Oriol Cortina

30 – Víctor Herrero

Gener
3 – Aina Batlle

Març
18 – Joan Miquel del Val

28 – Laia Navarro

Gener
21 – Agnès Piqué

Febre
2 – Aïda Sabaté

12 – Laia Navarro

Gener
15 – Wanda Delisio

17 – Judith Pérez
21 - Jord Vergés

26 – Mònica Casamor
30 – Núria Mata

Febrer
19 - Albert Blanco

24 – Mireia Pratdesaba

Març
3 – Gerard Peret

7 – Sílvia Valls
12 – Bernat Aragó
13 – Martí Garcès

Gener
1 – Jesús García

Març
23 – Oriol Solà

Gener
5 – Anna Ramón
6 – Kensi Barzola

Febrer
3 – Elena Ruiz

10 - Oriol Gràcia

Març
8 – Guillem Gili

19 – Núria Garcés

Gener
10 – Oliver Giménez
26 – Paola Mainar

Febrer
12 – Laia Garcia

12 – Laia Piqueras

Març
23 – Oriol Cuadras
23 - Oriol Gràcia

Gener
24 - Xènia Rigola

Febrer
8 - Elisenda Gonzàlez

12 - Maria Junko Watanabe
16 - Arnau Subias

Març
19 – Josep Núñez

Gener
21 - Miguel Terrón
27 – Marta Solà

Febrer
16 - Bàrbara Gonzàlez
27 - Maria Vilajosana

Març
10 – Eduard Mata
10 – Carles Torres
13 – Joan Lacaci
21 - Sergi Llorente

Febrer
3 – Roc Baró

6 – Eva Rozalén
8 - Daniel Laveaga
13 - Emma Castejón

Març
3 - Adrián Navarro

12 – Marta Vilar
12 – Mireia Vilar

Gener
25 – Pau Robert Álvarez

Març
11 - Takeo José Watanabe

27 - Àlex Gràcia
Febrer

8 - Maria Pons
9 - Òscar Font

15 - Laura Laveaga
21 - Raul Vargas

21 - Patrícia Vargas
24 – Helena Rei

Març
2 - Mercè Llisterri

8 - Clàudia Subias
23 - Izan Riquelme



Trencaesquemes us agraeix totes les vostres col·laboracions i us anima a 
participar i fer-ne d’ell un vehicle de comunicació i unió entre tots 
nosaltres.
Aquesta revista ha estat muntada per l’Ignasi, la Lali i la Mònica.


	Portada
	Índex
	Editorial
	Els Responsables
	El Consiliari
	El Rector
	Nous monitors i col·laboradors
	Follets
	Espurnes
	Barrufets
	Picasoques
	Exploradors
	Vigies
	Animació de pares
	ANUNCIA'T... ...AL TAULELL
	Calendari
	La Parròquia
	Grup de Muntanya
	El 50è Aniversari
	L'entrevista a: Fransesc GARRETA
	El Barri
	CATALUNYA pas a pas
	Sants i Aniversaris
	Contraportada










































