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A la web de l’Esplai podeu completar 

la informació sobre els temes que es 

tracten en les pàgines on es troba 

aquest símbol.

Hola a tothom!

Ja tenim aquí el 
tercer trimestre i 
amb ell acabarem 
el curs, però fins a 
arribar aquest 
moment són 
moltes les coses 
que encara hem de 
fer i viure.

El Dia Solidari, on 
demostrarem un any 
més que som 
sensibles als 
problemes dels 
altres. St. Jordi, una 
data important pels 
catalans i les 
catalanes enamorats, 
i per els qui sense 
estar enamorats 
tenen qui estimar. El 
sopar de fi de curs, 
on de ben segur no 
faltaran les rialles, 
les bromes, el “bon”

menjar... I algunes 
fotos del curs.

I per últim vindrà
el Camp d’Estiu, on 
podrem mirar 
enrere i fer una 
valoració de tot el 
que hem viscut 
durant el curs.

Tot això sense 
oblidar que TOTS 
i cadascun de 
nosaltres ESTEM 
CONVIDATS a 
l’Assamblea
General de la 
Parròquia el dia 29 
de Març.

I als pares i mares  
us volem anunciar 
que el dia 3 de 
juny hi ha

la reunió de pares de 
final de curs dels 
respectius grups 
d’esplai. 

No volem acabar 
sense recordar-vos 
que l’esplai, com 
cada any, organitza 
diferents activitats 
d’estiu del 16 al 26 
de Juliol, i us 
proposem retrobar 
velles experiències 
(als qui ja hagiu
vingut en altres 
ocasions), i moltes 
de noves, tant per als 
veterans com per 
aquells qui us 
animeu a conèixer el 
que es viu a unes 
colònies o 
campaments.

Bona Setmana 
Santa a tohom!!!



XARXA dia 2 de març); 
i, durant la celebració 
de la mateixa, el dia 
29,  participant.

*5 d’abril  DIA 
SOLIDARI DE 
L’ESPLAI
Una data per celebrar i 
festejar junts que 
volem viure oberts als 
altres, contribuir a 
construir i creure que 
un altre món és 
possible, i expressar-
ho amb la nostra 
solidaritat: amb un gest 
vers l’apadrinament 
que l’esplai té de la 
LETÍCIA, participant de 
la festa i, per què no, 
col·laborant amb 
projectes solidaris o 
apadrinant també un 
infant en família.

*29 de març
ASSAMBLEA 
PARROQUIAL
Punt d’expressió del 
bategar de la nostra 
comunitat parroquial. 
Participem-hi com a 
famílies d’esplai:  amb 
la nostra opinió i 
participació prèvia en la 
preparació, a fi de 
veure on som, analitzar 
(jutjar) com enfortir els 
lligams del nostre “ser 
Parròquia” des de 
l’educació en el lleure i 
actuar amb coherència. 
Podem fer-ho amb 
diàleg amb els 
responsables, 
coordinadors i consiliari 
del Centre d’Esplai 
entorn les qüestions 
plantejades (veure

Deixeu-me que en 
aquesta ocasió el “racó 
del consiliari” sigui un 
recordatori i invitació a 
participar plenament 
d’activitats de caire 
divers; sense que cap 
d’elles desentoni del 
món de l’esplai, del 
nostre Esplai, i en les 
que ens cal entre tots 
saber-ne fer una bona 
harmonia.

QÜESTIONS 
D’AGENDA…

www.anycl
aret.org

Ens trobem al final 
d'aquest segon 
trimestre, molt 
curtet aquest any 
(però molt intens); 
ara és una época
de força moviment i 
moltes reunions: 
Tot just començem
a arrencar les 
colònies (no, 
encara no sabem 
quins monitors van) 
amb les 
inscripcions aquí 
mateix, que quasi 
es trepitja amb la 
reunió Trimestral i 
les corresponents 
reunions de 
preparació. Així 
doncs, estem 
llestos per saltar al 
Tercer Trimestre, 
que pràcticament 
obrirem amb el Dia 
Solidari (dia 5 
d'Abril), on és molt 

important que 
tothom hi participi. 
Als Pares i Mares 
us hi esperem a 
partir de les 19:00 
hores a la Sedeta
per gaudir de la 
xocolatada que 
amablement 
preparen alguns 
pares.

Potser activitats 
com aquestes on 
tot l'Esplai s'hi 
troba i participem 
tots són les més 
agraïdes per 
Monitors, ja que es 
pot apreciar d'una 
manera visual les 
hores dedicades a 
la seva preparació. 
Aprofitem doncs 
que és un dia festiu 
de l'Esplai, on 
participar-hi pot 
ésser més divertit 

que una reunió de 
pares o no demana 
tant temps com 
una excursió amb 
el grup, activitats 
que, 
desgraciadament, 
no compten amb 
massa suport 
darrerament.  
Totes aquestes 
ocasions on hi 
podem participar 
tots no s'han de 
deixar passar així 
com així ja que, qui 
sap quines 
magnífiques 
persones podeu 
coneixèr, trabant-hi
amistat pel sol fet 
de dur els fills al 
Esplai; que és, per 
damunt de tot, una 
opció de lleure per 
educar els nens i 
nenes en un 
ambient que per 
nosaltres és molt 
especial. No ho 
oblidem mai, si us 
plau.

Moltes Gràcies,
Ricard i Laia

*RUTA CLARETIANA
VIC-SALLENT, dues
etapes

*DIUMENGE 20 
D’ABRIL; APLEC 
FESTIU I FAMILIAR 
DELS 200 ANYS DEL 
PARE CLARET. 

Participem d’aquest 
aniversari a Sallent.
10 - 10,30 Acollida

Activitat per a totes 
les edats, en grup o/i 
en família/es: gimcana 
lúdico-festiva claretiana
per Sallent

Celebració de 
l'Euca-ristia: aniversari 
de Claret, 200 anys.

Dinar de germanor
Sobretaula festiva-

musical
17.30 Comiat.
Deixeu-me però 

acabar amb el desig 
d’una bona Pasqua!

Que l’amor i la Vida 
del Crist Ressuscitat 
resplendeixi en tots 
nosaltres.



Hola a tots!!

Com va el curs?
Nosaltres, els nous 
monitors i col·labora-
dors, estem molt 
contents i estem 
gaudint moltíssim.

Estem passant per 
tots els grups, des de 
follets fins a explora-
dors. Estem desco-
brint a nens i nenes, 
nois i noies, monitors 
i monitores molt 
simpàtics.

Els follets són
un xic tímids
amb l’elefant
Fan, però a
l’hora són
molt eixerits.

Els espur-
nes són molt

dolços dins
del món de

les fades.

PAU INTERIOR

Pren-te cada dia dos 
minuts per estar sol i 
en pau. Relaxa a la 
vegada el cos, el cap i 
el cor.

Parla amb Déu amb 
naturalitat i senzillesa, i 
digues-li tot el que et té 
encaparrat, i agraeix 
també el que t’ha anat 
bé. 

No facis servir fórmules 
estranyes. Ho pots fer 
amb les teves pròpies 
paraules. Ell les entén 
prou bé.

Convenç-te d’aquesta 
veritat: Vius dins del 
misteri de la Vida, tota 
la creació és un signe 
que ens parla de 
Déu. Jesús és amb tu i 
et vol ajudar. Ell et vol 
beneir. Serem capaços 
de mirar Jesús i deixar-
nos mirar per Ell? 
Us ho ben asseguro: la 
persona que ho faci 
serà feliç i viurà en 
pau!

Josep Sanz, rector.

Entra en diàleg amb 
Déu en la teva feina de 
cada dia.

Tanca els ulls un parell 
de segons allà on 
siguis: a l’autobús, a la 
taula d’estudis o de 
feina. I quan facis una 
sortida, respira a fons, 
sent l’aire que 
t’acarona i t’embolcalla 
i mira el color 
harmònic i 
indescriptible de la 
natura. Deixa’t anar!

Els barrufets tot
i conèixer pira-

tes són unes
petites grans

persones.

Els picasoques,
amb els inter-
canvis dintre del
cinema, s’es-

tan  tornant
una mica
entremaliats.

I els exploradors 
s’han tornat molt 
“gamberros” d’ençà 
que van començar el 
seu viatge per l’oceà 
ambilàndic…

Durant aquests 
mesos cada grup 
ens ha ensenyat 
alguna cosa, i per 
aquest motiu; la Laia, 
el Tito, el Víctor, la 
Laura A, l’Arnau, la 
Maria, la Romi, 
l’Òscar, la Marta, la 
Laura G, la Mercè, 
l’Ignasi i la Karbu us 
volem donar les 
gràcies.

Els nous monitors i 
col·laboradors



HOLA ESPURNES!!!!

Sóc la Nilipa!

El congrés cada cop és més a prop i 
encara queden moltes coses a 
preparar. Espero que el menú ja 
estigui enllestit!

Esteu preparats per la recta final i 
per el gran dia?!

Tots els Suris estan ansiosos per veure 
que passarà en aquest gran dia i qui 
serà la nova reina!

Espero rebre noticies vostres ven 
aviat!

Nilipa
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estigui enllestit!
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per el gran dia?!
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que passarà en aquest gran dia i qui 
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Nilipa

Hola esplaiencs i 
esplaienques!!

Som els Follets de 
nou i tenim notícies 
fresques per 
explicar-vos!!

Hem conegut a 
l’Elefan Fan, i ens 
ha explicat que hi 
ha algú que fa 
desaparèixer els 
animals dels 
contes i ens ha 
demanat ajuda. 
Vosaltres no heu 
vist que els contes 
estan buits? 

Els Follets sí que ho 
hem notat i per això 
hem decidit ajudar al 
nostre amic, perquè 
no ens volem quedar 
sense contes!!

De moment estem 
seguint unes pistes, 
coses molt rares que 
ens passen com 
trobarnos

un camí de plàtans 
a Arenys, o un 
cuidador del zoo 
que busca a una 
mona mig 
“tarumba” que se li 
ha escapat...

Ja us explicarem 
més coses de les 
nostres aventures!!

Hem intentat 
dibuixar el Fan i és 
més o menys així!!

Fins la
Propera
amics!! H

o
l
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Us recordeu del món fantàstic 
en què ens vam endinsar 
nosaltres, els Barrufets?

Cada vegada sabem més 
coses d’en Jack Sparreck i de 
la seva gran tripulació.

Fa poc, ens vam trobar un 
sacerdot que ens va explicar 
que gràcies a la seva poció el 
malvat pirata que ronda els set 
mars va ressuscitar, doncs sí, 
l’Storm continua navegant, en

busca del tresor, per això 
nosaltres els Barrus, tenim la 
responsabilitat de no només 
trobar el tresor, sinó també de 
ser uns grans tripulants d’en 
Jack.

Esperem amb moltíssimes
ganes, noves noticies d’en 
Jack i grans aventures al seu 
costat.

Eissss pikesss!!!!

Quin trimestre que 
portem, eh! Creieu 
que el món s’ha 
tornat boig? Què fa 
el capitan Sparow
roban el Titànic? 
Com és què en 
Harry Potter va 
convertint les 
persones en arbres 
de Nadal? I, que fa 
l’agent 007 buscant 
esposa i deixant 
una missió a 
mitges?

Pikes s´ha de fer 
alguna cosa, això 
no pot seguir així, 
sinó el món de les 
pel·lícules quedarà 
tant distorsionat
que la pròpia 
realitat serà 
absorbida per 
aquest ampli món.

No obstant, no 
desapassionarem
ningú, oi? I sí! De 
moment hem fet

fora coses com 
anar a fer 
escalada, trobar 
brúixoles perdudes, 
memoritzar 
números d’agents 
secrets, cuinar, 
entre altres moltes 
coses.

Però, el record que 
més present tenim 
és la gran casa que 
formem on s’hi falta 
un dels “totxos” ja 
no som nosaltres. 

I, aprofitarem 
aquest gran poder 
que et dóna ser 
una Super peça del 
grup de 
Picasoques per 
arreglar al món de  
les pel·lícules. 

QUE LA
PICA-SORT ENS 
PICA-ACOMPANYI 
A TOTS!
I QUE VAGI BÉ 
SETMANA 
SANTA!

Els picamonitors.



Algú de vosaltres ha 
sentit parlar mai dels 
Inuit???

N’hagueu sentit a 
parlar alguna vegada, o 
no, això és el que hem 
sigut els vigies durant 
un cap de setmana.

Sí sí, ara us explico: hi 
ha un grup 
d’aventurers que any 
rera any (aquest ja ha 
sigut el dotzè) 
organitzen una trobada 
de constructors d’iglús, 
coneguda 
internacionalment com 
OHMAMIGLÚ, a 
l’estació d’esquí 
catalana La Molina. 
Aquesta trobada té un 
caire festiu i amistòs, i 
s’organitza per tal que 
tothom, des de petits 
fins a grans puguin 
endinsar-se en el petit 
gran curiós món dels 
esquimals, perquè això 
és un inuit, un 
esquimal.

Així que després que 
els monitors ho 
diguéssim als vigies,... 
Tot i els dubtes i els 
interrogants que hi 
havia, que fins passada 
l’experiència no van 
tenir resposta... Tots 
els vigies ens vam 
engrescar per tal de fer

possible aquesta 
experiència, 
desconeguda fins 
aleshores per tots 
nosaltres, que esperem 
es repeteixi.

I bé, de ben segur que 
us estareu preguntant 
com va anar, què vam 
fer, si vam passar fred 
o no,... Com diu la vella 
dita “Val més una 
imatge que mil 
paraules!” així que us 
convido a veure les 
instantànies i els 
vídeos d’aquesta 
experiència que 
trobareu a l’àlbum de 
vigies de la web de 
l’esplai. Tot i així us 
avanço que hi ha 
opinions de tot tipus.

No obstant, remarcaré 
que l’esforç, la 
constància, el treball en

equip, la disbauxa, les 
ganes de passar-ho bé 
i aprofitar l’ocasió, van 
ser els protagonistes 
durant tot el cap de 
setmana, sense deixar 
a l’ombra evidentment, 
als vigies, que vam ser

No puc acabar sense 
anunciar que tots 
aquests conceptes que 
acabo d’anomenar van 
tenir com a premi el 
reconeixement de 
l’organització de 
Ohmamiglú’08, els qui 
ens van fer l’entrega
d’una placa 
conmemorativa de 
l’esdeveniment i una 
rajola perquè pengem 
“a la porta de casa 
nostra” en la que hi diu:

AQUÍ HI VIU UN
CONSTRUCTOR

D’IGLÚS!!!

INUITS
PER UN DIA!!!

I sense ser-ne del tot 
conscients ja ha 
passat més de la 
meitat del curs. Ja 
queda molt lluny 
aquell dia en què a la 
Sedeta ens 
presentàvem, o el 
nostre primer i breu 
viatge amb 
golondrines.

Plegats hem anat 
viatjant per l’oceà 
ambilàndic, 
descobrint i tractant 

temes que fins ara 
ens eren 
desconeguts o 
aprofundint en altres 
que ens eren més 
familiars. Aturant-nos 
en diverses illes, 
hem fet activitats i 
excursions repletes 
de moments, 
estones i 
experiències que de 
ben segur no 
oblidarem. 

A mida que ha anat 

passant el curs 
també ens hem anat 
coneixent més, i 
entre nosaltres han 
sorgit molt més que 
amistats, fent així 
d’exploradors un 
grup unit i divertit.

I ara, amb un 
trimestre per 
endavant, esperem 
poder continuar amb 
el mateix “caxondeo” 
i bon rotllo fins a 
campaments.

Mònica Casamor



“1r dia”
Us recordem que el primer dia del 

pròxim trimestre, per a més 
comoditat, tots els grups tenen

ESPLAI A LES 17h.

El mateix dia, us entregarem la 
programació trimestral.

un GRAN BANQUET
de final de curs!!

US ESPEREM A 
TOTS I A TOTES 

AMB LA PANXA BEN 
BUIDA!!

El 31 de Maig

Què haurà preparat Vigies???

Per St. Jordi 
regala una rosa!!!

Vigies en 
vendrà al 
Claret i a 
l’Esplai!!!

DIA SOLIDARI

Amb els €uros recollits tots nosaltres fem possible 
l’apadrinament d’un nen/a de Brasil. L’apadrinada que té 
actualment l’esplai, i que esperem continui tenint gràcies a 
la ja famosa xocolatada, és la Leticia de la qual en podeu 
saber alguna  cosa a la pàgina 16 d’aquest 
Trencaesquemes.

El dissabte 5 d’abril l’Esplai 
celebrarà el Dia Solidari.
Una jornada amb la qual l’esplai, 
any rera any, intenta fer possible el 
somni d’un infant.

Cada any, a més a més dels jocs que 
hi ha per als infants i joves, a les 7 de 
la tarda s’ofereix xocolata desfeta 
amb galetes per una mòdica voluntat 
de 1€ a tot aquell qui passi per allí. 1

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



És diumenge 10 de 
febrer, són les 7 del 
matí, fa un dia 
esplèndid i 36 
persones entre 
Monis, Nenes, Nens, 
Mares i Pares, ens 
disposem a pujar a 
l’autocar per passar 
un dia a la neu.

Desprès d’un parell 
d’hores d’autocar 
arribem a 
l’aparcament de la 
Masella. No tots 
pujàvem a practicar 
esport, sinó per 
gaudir d’un dia tots 
plegats.

L’organització de 
l’estació d’esquí i uns 
“contactes”, ens 
tenien preparats tot el 
que calia per tal que 
els qui volguessin, 
poguessin practicar 
l’esport de l’esquí o 
l’snow. Volem agrair 
especialment a 
l’organització de 
l’estació, la flexibilitat 
i comprensió que

varen demostrar en 
tot moment al ser un 
grup.

Cadascú va fer el que 
va poder o voler per 
tal de gaudir, amb les 
limitacions pròpies de 
cadascú, d’un dia 
amb la natura.

Cap a les 13:30h vam 
fer una parada, per 
tal de dinar i carregar 
forces.

A les 16:30 vàrem 
donar per finalitzada 
la jornada a la 
Masella , en aquells 
moments vam agrair 
el no haver de 
conduir, ja que 
estàvem força 
cansats, i desprès 
d’una bona caravana 
de tornada, arribàvem 
a l’Esplai a les 21h.

Esperem que els qui 
vàreu participar, 
quedéssiu contents 
amb l’experiència de 
la trobada. 

La pròxima activitat 
d’Animació de Pares 
és anar al teatre, en 
el moment de tancar 
aquesta edició del 
trencaesquemes, ja 
estan apuntades més 
de 35 persones. En 
aquesta ocasió hem 
triat l’obra “Ex”, una 
comèdia, que creiem 
pot ser força 
divertida. Esperem, 
passar una molt bona 
vetllada.

Equip d’Animació de 
Pares.

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

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

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 de l’esplaiestel.com, en la secció de pares o ve telefonar a algú de 
l’equip de Animació de Pares:

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:
“Conèixer l’experiència de la solidaritat al Marroc”

16 – Excursió de Nadal
Febrer: 10 – eskiada a la MASELLA 

Març: 8 – Teatre Borràs: “ex” amb Abel Folk i Àngels Gonyalons

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 ...

Curs 2007-2008

ANIMACIÓ DE PARES



Sao Miguel do Guaporé -Rondònia, 26-11-07.
Salutacions amb enyorança.

Hola, Esplai Estel, com esteu? Espero que estigueu bé, perquè amb 
nosaltres tot va bé, gràcies a Déu.

Esplai Estel, ja arriba el final de l'any, i un cop més us agraeixo pel meu 
val.

Ja arriben les meves vacances, i el proper dia 8 de desembre acabaré el 
vuitè curs. Estic molt feliç, perquè els meus pares m'ajuden molt en els 
estudis, i feliç també perquè la meva mare està molt bé de salut i s'ha 
estabilitzat de la seva hanseníase (nota del traductor: lepra) i del problema 
dels ronyons.

Em vaig entristir una mica perquè el meu pare va fer una revisió de la 
vista i li van trobar que només té el 40% de visió d'un ull, perquè ell ja és 
cec de l'altre, però gràcies a Déu, amb l'ajuda d'ulleres ja es va recuperant.

Vàrem rebre la visita de les noies que fan la visita a les cases, i són molt 
amables. També vàrem rebre la Edilene, que és una òptima persona.

Però em sembla que acabo per aquí, desitjant-vos un feliç Nadal i un any 
2008 ple de realitzacions. És el que us desitja tota la meva família.

Adéu, i fins la propera,
Letícia

Sao Miguel do Guaporé -Rondònia, 26-11-07.
Salutacions amb enyorança.

Hola, Esplai Estel, com esteu? Espero que estigueu bé, perquè amb 
nosaltres tot va bé, gràcies a Déu.

Esplai Estel, ja arriba el final de l'any, i un cop més us agraeixo pel meu 
val.

Ja arriben les meves vacances, i el proper dia 8 de desembre acabaré el 
vuitè curs. Estic molt feliç, perquè els meus pares m'ajuden molt en els 
estudis, i feliç també perquè la meva mare està molt bé de salut i s'ha 
estabilitzat de la seva hanseníase (nota del traductor: lepra) i del problema 
dels ronyons.

Em vaig entristir una mica perquè el meu pare va fer una revisió de la 
vista i li van trobar que només té el 40% de visió d'un ull, perquè ell ja és 
cec de l'altre, però gràcies a Déu, amb l'ajuda d'ulleres ja es va recuperant.

Vàrem rebre la visita de les noies que fan la visita a les cases, i són molt 
amables. També vàrem rebre la Edilene, que és una òptima persona.

Però em sembla que acabo per aquí, desitjant-vos un feliç Nadal i un any 
2008 ple de realitzacions. És el que us desitja tota la meva família.

Adéu, i fins la propera,
Letícia

Podeu veure la carta original en el Trenca-
esquemes DIGITAL clicant sobre la fotografia.

I properament a la web, les cartes que els 
grups han escrit a la Letícia.
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Per conèixer 
nous monitors, 
per tornar a 
veure vells 
amics, per 
tornar a ser nen 
durant dos dies 
tot fent jocs, 
tallers, festa, i 
fins i tot, un 
concurs de fotos 
amb els millors 
moments 
d’esplai !!!!!

Els dies 1 i 2 de 
març, alguns 
monitors vam 
anar al joresco’s
festival‘08 que 
es va celebrar a 
La Conreria on 
vam estar amb 
monitors 
d’esplais de tota 
Catalunya.

A la Joresco
hem pogut

compartir vivèn-
cies, il·lusions, 
experiències, 
coneixements, 
però sobretot 
hem pogut 
compartir 
moments 
inoblidables que 
sempre estaràn
en la nostra 
memòria.

Felipe

CELEBRACIONS
DE PRIMERES COMUNIONS

ARXIPRESTAT DE
LA SAGRADA FAMÍLIA

17MAIG 2008 10,00 H.
IGNASI i Ma. DOLORS
MONTSERRAT SOLER (familiar)

18 MAIG 2008 10,30 H.
LEANDRA – ROSA

24 MAIG 2008 11,00 H.
EVA – CARME

25 MAIG 2008 10,30 H.
MANOLI (dijous)
Ma. ÀNGELS
YOLANDA

24 MAIG 2008 17.00 H.
YOLANDA



Diades castelleres dels Casteller de la Vila de Gràcia
13/04/2008 12:00

VIIIa Diada de la Independència. Plaça de la Revolució
Minyons de Terrassa, Sagals d'Osona

18/05/2008 12:00
XIa Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia. Plaça de la Vila

Capgrossos de Mataró, Xiquets de Reus

CONTES AMB TITELLES 'FREDERICK',
A CÀRREC DE LÍDIA CLUA

QUAN ES FA: 
Data: 12/03/2008

ON ES FA: 
Lloc: Biblioteca Vila de Gràcia  

Adreça: c/ Torrent de l'Olla, 104 
Cada dimecres a les 18:00 h, entrada gratuïta  

DADES DE CONTACTE: 
Web: http://www.bcn.cat/biblioteques 

Telèfon: 932847790 

DESCRIPCIÓ:
En una família de ratolins, tots treballen preparant 

l'arribada de l'hivern fred, gris i avorrit. Tots? No, en 
Frederick no treballa com els altres. Quan li pregunten per 

què, ell contesta que sí, que treballa: recull raigs de sol, 
colors i paraules... I, efectivament, quan arriba l'hivern, en 

Frederick treu les seves provisions.
Adaptació amb titelles d'un conte de Leo Lionni. 

TEATRE 'EL CAVALLER DE LA ROSA',
DE MACIÀ OLIVELLA,

AMB LA COMPANYIA 'LA TREPA'

QUAN ES FA: 
Data inici:  19/04/2008   

Data fi: 26/04/2008 

ON ES FA: 
Lloc:  Jove Teatre Regina  

Adreça: C Sèneca, 22 
Telèfon: 932181512

Dissabte i festius a les 18:00 h  i
Diumenges a les 12:00 h i a les 18:00 h  

Entrada general a 8 euros.

DESCRIPCIÓ:
Els joglars rodamóns arriben a l'escenari disposats a contar-

nos una de les més antigues i conegudes llegendes de la 
nostra tradició popular, i sorprenentment, no l'explicaran des 
del punt de vista de l'heroi, sinó des del de les víctimes: la 

gent del poble. 

Jo m’animo!!!
Ens veurem per allí???

Si tu vas, segur que mirant 
al cel m’hi veuràs!!!

Et veuré jo a tu…???



Lloc d'inici: 
Aparcament del Mas 
de Mont-rebei
Lloc d'arribada: 
Aparcament del Mas 
de Mont-rebei

Horari aproximat:

Aparcament –
Congost 1 h 

Congost – Fi del
Congost 30’ 

Fi del Congost -
Refugi Mas
Carlets 45’ 

Refugi Mas Carlets
– Aparcament 2 h 

Dades d'interès:

Explicació de 
l'itinerari: 

Seguint el mur de 
pedra que limita 
l’aparcament (525 m), 
veiem els senyals de la 
reserva natural, tenint 
al davant nostre les 
aigües del pantà de 
Canelles i un turó on 
destaquen l’església de 
la Mare de Déu del 
Congost i la torre del 
Castell de Girbeta.

Seguim el camí ample
i, més endavant, tenim
un indicador, on diu
que, per la dreta, 
podem accedir al 
congost tan sols si les 
aigües són prou baixes
perquè el pantà és buit
(camí curt). També hi 
podem anar per

l’esquerra, per la zona 
de Les Tarteres, i 
enfilar-nos 
lleugerament fins 
arribar en un collet on 
el camí es fa estret. 
Des d’aquí ja veiem 
sota nostre el pont 
penjat, on arribem 
després de baixar per 
un sender. A 
continuació, ens 
retrobarem amb el 
sender antic que hem 
deixat abans. Aquest 
pont metàl·lic serveix 
per travessar el 
Barranc de la Maçana. 

Passat el pont, a 
l’altra banda del 
barranc, neixen dos 
camins, un de molt 
evident i fressat que 
puja i un altre que 
queda una mica 
enclotat per sota, però 
qualsevol dels dos és 
bo, ja que es tornen a 
trobar més endavant, 
just al punt on 
comencen les gorges i 
el camí excavat a la 
roca, que en el seu 
primer tram no va gaire 
enlairat, però després 
va guanyant alçada. 

seguint en tot el 
trajecte les marques 
vermelles i blanques de 
l’històric GR 1, que surt 
de Sant Martí 
d’Empúries (Alt 
Empordà) i arriba a 
Galícia travessant la 
Serralada Cantàbrica.

Desnivell: Aparcament
– Fi del Congost 65 m 
Fi del Congost - Refugi 
Mas Carlets 240 m 
Comentaris de 
dificultat: baixa, si ho 
fem amb dos dies; si 
no, baixa mitjana.
Itinerari marcat: No hi 
ha cap possibilitat de 
pèrdua. Les indicacions 
són molt clares i la 
senda prou evident, 

Congost de Mont-rebei A partir d’ara sembla 
que les dues parets del 
congost s’arribin a 
tocar, només 
separades per menys 
de 20 m. És l’inici del 
tram més espectacular 
de la ruta i on cal parar 
compte, ja que el camí 
no és gaire ample, tot i 
que hi ha
un cable a la paret, 
on podem agafar-nos i 
avançar amb tota 
seguretat.
En un punt on el camí
fa una forta girada a 
l’esquer-ra, veiem la 
canal que du a la Cova 
Colomera. Val la pena 
dedicar-hi una estona 
per pujar-hi, tot i que 
cal grimpar una mica, 
perquè l’espectacle 
que ofereix el seu 
interior s’ho mereix i la 
vista que tenim del 
congost des de la seva 
obertura és única. 
Seguint pel camí
esculpit arribem en un 
espai més obert. És el 
punt final del camí

penjat, des d’on es pot 
donar la volta per 
tornar enrere. Sense 
tenir en compte el 
temps dedicat a visitar 
la cova, haurem trigat 
una hora i mitja fins
arribar aquí, després
de caminar uns 3,5 km.
De totes maneres, val
la pena una mica més
d’esforç per allargar la 
nostra ruta fins al refugi 
Mas Carlets, situat a 
uns tres quarts d’hora 
de camí. A l’inici fa una 
mica de baixada i tot 
seguit inicia una 
tranquil·la pujada a 
través d’un bosc jove 
de pi blanc. Cada cop 
més apartats de la 
paret aragonesa del 
congost, arribarem al 
Mas Carlets, lloc ideal 
per descansar, passar 
la nit, etc. 
El camí de tornada 
serà pel mateix lloc per
on hem vingut, però
ara trigarem menys, ja
que el desnivell el fem
de baixada. 

Com arribar: 

Per iniciar la nostra
ruta, cal agafar la 
carretera N-230 en 
sentit a la Vall d’Aran i 
tot just abans d’arribar 
al Pont de 
Montanyana, s’ha de 
travessar la Noguera 
Ribagorçana pel pont 
de la carretera que duu 
a Tremp. Tot just 
passat el pont, i 
després d’un revolt 
tancat, s’ha de trencar 
per una carretera local 
que surt a la dreta en 
direcció a Catissent, on 
hi ha un rètol que avisa 
del camí al congost. 
Més endavant, tornem 
a trobar una desviació i 
agafem la pista que 
surt a la dreta (tots els 
trencalls s’han de fer 
en aquesta mà). 
Passarem pel Mas de 
Mont-rebei, que en 
pocs metres ens porta 
a la zona habilitada per 
deixar els vehicles. 



Abril
14 – Alexandra Landa

18 – Laia Cervantes
18 – Ignasi Cuadras
25 – Vicky Gonzàlez

Maig
3 – Guillem Bertomeu

4 – Arnau Cunillera
7 – Ricard Jiménez
13 – Adrià Calvo

18 – Roger Cervantes
18 – Tània Prados
30 – VIctor Herrero

Juny
1 – Montse Gonzàlez

8 – Juanjo Pérez
12 – Laura Aragó
15 – Marc Cubells
18 – Víctor Borrull

29 – Mercè Virolés

Abril
25 – Marc Cubells

27 – Montse Gonzàlez

Maig
8 – Víctor Matinero
26 – Felipe Castaño

Juny
1 – Laura Garrido

9 – Ricard Costa-jussà
24 – Joan Muntané
25 – Guillem Pujol

29 – Pau Canyameres

Maig
5 – Aïda Sabaté

14 – Adrià Mainar

Juny
4 – Marta Climent

12 – Carlos Ruiz
18 – Adrià Ramon

27 – Guillem Novella
28 – Judit Martínez

Juny
1 – Laura López de Letona

24 - Joan Lordan
25 – Guillem Novella

Abril
10 – Sergi Rabasa
18 – Anna Garcia

Maig
12 - Clàudia Tomás
28 – Martí Carrera
31 – Miquel Mollà

Juny
5 – Alba Tor

30 – Oriol Solà
Abril

21 – Sílvia Valls
23 - Jordi Vergés

Maig
14 – Gemma Navarro

18 - Clàudia Tomás

Juny
30 – Laura Galopa

Abril 
3 – Laia Piqueras
5 – Anther Frigola
16 – Chrístian Puig

22 – Oliver Giménez
24 – Paula Vila

Maig
3 - Joel Lahoz

14 – Alba Sabaté
22 – Ignasi Àvila

Juny
1 – Joan Pedrola
6 – Dani Costa

6 – Teresa Costa
15 – Maria Ortiz

26 – Renjoia Frigola

Maig
4 - Mònica Gràcia
14 - Alba Sabaté

Juny
18 – Paula Vila
21 – Lluís Martí

24 – Joan Pedrola
25 – Guillem Gili

Maig
14 – Alba Batista

14 – Alba Vila
18 - Alexandra Montenegro

Juny
24 – Joan Lacaci
25 – Guillem Peret
29 – Pau Fradera

Abril
7 – Núria Gràcia

13 – Arnau Subias
25 – Mariona Codina

26 – Albert Segura

Maig
1 - Mireia Font

22 – Guillem Peret
23 – Dídac Àvila

Juny
1 - Carmen Pando

3 – Josep Núñez
23 – Elisenda Gonzàlez

23 – Dídac Martínez

Abril
3 - Berta Nieto
6 – Èlia Llisterri

Maig
3 – Martí Torres

22 – Miguel Aranda

Juny
10 – Jordi Muñoz
22 - Àlex Gràcia

24 – Marta Godó
25 – Laura Ortiz

Abril
23 - Jordi Muñoz

Juny
1 – Laura Ricou
20 – Èlia Llisterri
24 – Joan Gil

29 – Emma Castejón
29 – Pere Vidiella

Abril
14 - Albert Gorchs

18 - Lluís Núñez

Maig
24 - Nerea Muñoz

Juny
6 - Meritxell Batlle

Maig
18 - Clàudia Subias

Juny
21 - Lluís Núñez

28 - Pau Corbero



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 el Roger.


