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BON ESTIU!!!

Ja és aquí!!!

La calor és un dels
grans indicadors que
l’ESTIU JA ÉS
AQUÍ!

Això significa que el
curs d’esplai ja s’ha
acabat.

Un any més,
nens/es,
adolescents,
monitors/es,
pares/mares i
demés responsables,
hem viscut nous
moments que de ben
segur quedaran
guardats en la
memòria amb molta
alegria, simpatia i
diversió. Potser fins
i tot amb un xic de
nostàlgia, o potser
amb certes
apreciacions, però
tot el que hem

reviscut, o viscut de
nou, durant aquests
nou mesos, formarà
part de la nostra
motxilla personal,
de tot allò que mica
a mica portem a
l’esquena, i que
escriu el llibre de la
nostra història.

Amb l’arribada del
més de juliol, des de
l’esplai diem fins
l’any que ve
(referint-nos al curs
que ve).

D’ara en endavant
tenim 3 mesos per
descansar, anar a la
platja (o a la
muntanya), de viatge
amb la família (o els
amics), temps per
llegir aquell llibre
que porta mesos
esperant a la

prestatgeria a que
tinguis temps per
agafar-lo..., i moltes
coses més. Però des
de l’esplai, només
volem desitjar-te
que, facis el que
facis i estiguis on
estiguis, passis un
BON ESTIU!!!

A més a més,
parlant de motxilles,
a tots aquells qui
aneu una mica
perduts a l’hora de
fer la motxilla, us
recomanem que feu
el joc de la motxilla
que hi ha a la web
(...stel.com/estiu).



consumista i

materialista és

admirable que uns

joves dediquin

voluntàriament el

seu temps per

educar en uns

valors diferents als

infants, que són el

nostre futur.

Com és una tasca

que es

desenvolupa any

darrera any, com

un llarg procés,

esperem veure-us

a tots al curs que

ve.

BON ESTIU!!

Ricard i Laia

“Com més ens dediquem avui a 

promoure l’educació dels drets 

humans més poca feina 

tindrem demà en denunciar les 

violacions d’aquests drets”
Amnistia Internacional de Catalunya

A les portes de l'estiu, temps en

què; podem acreixentar la

convivència familiar; sol haver-hi

canvi de ritmes; en què podem cercar

amb més facilitat "aquell moment de

calma" enmig del nostre fer

diari... unes frases i texts breus per

la reflexió i la pregària fins hi tot:

“Si creus que l’educació és 

cara, prova amb la ignorància.”
Derek  Bok

“Eduqueu als nens i no caldrà 

castigar als homes.”
Pitàgores

Ja hem arribat a

l‟estiu i per tant, al

final del curs

d‟Esplai.

Segurament per a

molts els dissabtes

s‟han fet curts i les

excursions han

passat molt ràpid;

malgrat aquesta

sensació han estat

uns mesos

intensos i plens de

molta feina. Ara

que ja ha passat el

Camp d‟Estiu i ens

capbussem amb

les Colònies,

podem “frenar” una

miqueta i mentre

mirem enrere, la

imatge que ens

queda és

gratificant.

Per això volem

agrair-vos a tots el

suport i la

confiança, i

sobretot remarcar

la tasca dels

monitors. Davant

una societat

estressant,

“Els  infants són com els   

miralls; en presència de l’amor  

és  allò que reflecteixen. “

Oració d‟un nen

Senyor, aquesta nit us demano una

cosa especial:

Convertiu-me en un televisor perquè

voldria ocupar el seu lloc per poder

viure allò que viu el televisor de casa.

Tenir una habitació especial per a mi.

Congregar tots els membres de la

família al meu voltant.

Ser el centre d’atenció a qui tots volem

escoltar, sense ser mai interromput, ni

qüestionat.

Que em prenguin seriosament quan

parlo.

Sentir l’atenció especial que rep la

televisió quan alguna cosa no li

funciona.

Tenir la companyia del pare quan

arriba a casa, encara que estigui

cansat del treball.

Que la mare em busqui quan estigui

sola i cansada, en lloc d’ignorar-me.

Que els meus germans es barallin per

estar amb mi.

Divertir-los a tots, encara que a

vegades no els digui res.

Viure la sensació que ho deixen tot per

passar uns moments al meu costat.

Senyor, no et demano pas gaire,

tot això ho viu qualsevol televisor.

“Si un infant viu amb el ridícul,

aprèn a ser tímid.

Si un infant viu avergonyit,

aprèn a sentir-se culpable.

Si un infant viu en la crítica,

aprèn a condemnar.

Si un infant viu amb hostilitat,

aprèn a barallar-se.

Si un infant viu en la tolerància,

aprèn a tenir confiança.

Si un infant viu estimulat,

aprèn a tenir confiança.

Si un infant viu amb equitat,

aprèn a ser just.

Si un infant viu amb seguretat,

aprèn a tenir fe.

Si un infant viu amb aprovació,

aprèn a estimar-se a  si mateix.

Si un infant viu amb acceptació 

i amistat,

aprèn a trobar l’amor en el 

món !”
Juan Carlos Carmona



Després de tot

aquesta pila de bons

records ja només

ens queda donar-vos

les gràcies a tots i

desitjar-vos un estiu

molt intens.

Una abraçada molt

forta i fins aviat

Els nous monitors:

Romina, Maria,

Carbu, Arnau, Oscar,

Mercè, Laura

Garrido, Marta,

Ignasi i Laura Aragó.

I els col·laboradors:

Laia, Albert i Víctor.

Hola a tothooom!!!!!!!

Després de tot un

any de passar per

tots els grups, el curs

ja s‟acaba però ens

enduem un munt de

bones experiències.

Hem viatjat per

històries de pirates,

per moltes illes en

les quals hem après

coses diferents, hem

parlat amb mones i

elefants, amb fades, i

hem hagut de

descobrir misteris.

Aquest any, per

nosaltres ha estat un

any especial,

diferent. Hem

abandonat l‟etapa de

nens d‟esplai per

anar obrint una nova

manera de viure

l‟esplai. Durant el

temps que hem estat

nous monitors, hem

anat creixent i

aprenent moltes

coses que ben segur

que ens seran útils

en un futur.

FINAL DE CURS 07 – 08  “NASCUTS PER VIURE”

Aquest ha estat el lema

del curs 2007 – 2008,

any del bicentenari del

naixement del Pare

Claret.

Viure, senzillament,

viure. Quina vivència

tan extraordinària! I

Claret va viure

intensament,

apassionadament; i

sempre agraït al bon

Déu que ens l‟ha

regalat.

Viure ho és tot: viure és

migdia, vespre, avui,

demà, sempre...

A l‟hivern, a l‟estiu, si

plou, si fa sol.

La vida canta, balla,

juga, gatzareja, neda,

jeu, llegeix, riu, retruny,

crida de joia.

Som al final de curs:

preparació de

campaments, rutes...

És un moment màgic

de l’Esplai: un esclat

de vida únic on

ressonen tres

paraules:

“Gràcies”. Què n‟és

de bonica! Quina

sonoritat pren quan la

diem amb un somriure

sincer!

“Re-cordar”. Aturem-

nos i deixem que les

vivències dels

moments compartits

passin ple sedàs del

cor.

“Som-hi”. Compromís

de present i de futur.

Cada dia és vida. Viure

és bell. La vida és el

regal que hem rebut

gratuïtament . Cal

implicar-se perquè

l‟alegria de viure ompli

el nostre món.

Amics i amigues, que

aquesta vida ens obre

a la VIDA!

Gràcies a tots que feu

possible la vida a

l‟Esplai.

Josep Sanz

Però la vida és també

una altra cosa. Cal

anar a treballar;

avorreix, inquieta,

exigeix, plora... Tots

hem passat per

aquestes experiències,

les hem viscut, les hem

experimentat...

Com diu el llibre del

Cohèlet,

“Tot té el seu moment,

sota el cel hi ha un

temps per a cada

cosa...

Hi ha un temps de

plantar i un temps de

collir”

També hi ha un

temps d’aplegar-nos,

de celebrar, de

compartir, d’agrair...



ESPLAIENCS I

ESPLAIENQUES!!

Els Follets aquest

any hem passat un

munt d‟aventures,

sabeu? Ara els

últims dies anem

darrera una brúixa

que no para de fer-

nos la guitza i de

riure‟s de

nosaltres!!

Si un dia

l‟enxampem... ja en

sentireu a parlar,

ja!! Bé, només

volíem dir-vos que

ens ha agradat

molt aquesta nova

aventura que hem

viscut. És el primer

any, i ara, amb

moltes més ganes i

il·lusió volem

continuar endavant

i viure‟n moltes

més!! Per això tots

els follets us diem

alhora i ben fort:

BON ESTIU  I 

FINS L’ANY QUE VE!!

Som: la Júlia, la Txell, la

Laura, la Paula, el Pau,

el Quim, el David,

l‟Òscar, l‟Albert, la Laura,

la Mercè, la Nerea, el

Lluís, la Càtia, la Maria,

l‟Izan, la Carolina, la

Clàudia, el Raül, la

Patrícia, l‟Helena, la

Montse, el Borja i la Laia.

Holaaaaaaaaaaaaa

som els Espurnes!!!

Durant aquest curs

hem estat molt

enfeinats preparant el

Congrés de la nostra

fada Nilipa. Vam

perdre els micròfons,

vam ser cambrers...

Però finalment el

Congrés s‟ha pogut

celebrar amb èxit. Els

Suris estan molt

satisfets amb la nova

Reina Suri i els

espurnes estan

contents pel record

que ens ha deixat

la Nilipa.

La calor ja ha

arribat i el curs ja

s‟ha acabat. Ens

volem acomiadar

amb un tros de la

nostra cançó:

Ens veiem l‟any

que ve amb moltes

energies i amb

moltes ganes de

passar-ho bé!!!

Us desitgem Bon

Estiu de part dels

espurnes

“I es que recordaràs tots els

moments passats

quan cantem tots plegaaaaaaaaats..

I és que la il·lusió que els espurnes

hi posem

quan anem d‟excursió, molt lluny

arribarem

perquè som petits i també molt

divertits”



Pirates, vaixells,
aventures i tresors…..

Després d’un any els
Barrus per fi ja hem
trobat el camí cap a
Ítaca.

Estem molt contents
d’haver pogut ajudar al
Jack Sparrec amb
aquesta missió, haver
lluitat amb la temible
tripulació del capità
Storm i sobretot

sobretot, haver actuat
com el que som….

UNS GRAANS PIRATESSS!!!

Esperem que ara en Jack
pugui navegar tranquil
per als set mars que
l’envolten i que continui
vivint milers d’aventures,
però això sí, passi el que
passi, sempre sabrà que
tindrà uns nens de
l’esplai l’estel disposats
a ajudar-lo!!

Senyors i senyores

en breus la final dels

Picasoques....

Vet aquí una vegada un

grup de nois i noies

d‟11 i 12 anys que van

decidir salvar el món del

setè art. Qui pensaria

que això els

comportaria un canvi

tant gran a les seves

vides.

Van haver d‟enfrontar-

se a personatges

criminals que es

dedicaven a callar tots

aquells que es posaven

en el seu camí. Els

personatges tant bons

com dolents s‟havien

unit per manifestar-se

contra les grans

productores del cinema

per establir els seus

drets. Segons fonts

confidencials es movien

sota el lema:

SOM FICCIÓ 

PERÒ TENIM 

SENTIMENTS!!!!

El que demanaven era

simple: poder fer el que

vulguin a les

pel·lícules sense que

existeixin els guions!

Però això no era el

pitjor de tot. El món

ha seguit el seu

exemple i a aquesta

vaga s‟han unit

camioners,

pescadors,

agricultors....

Què podem fer?

Bé, jo només us

explicaré la part que

ens interessa.

Aquest fantàstic grup

de nens i nenes va

decidir gravar un

anunci comú on es

reivindicava el dret

dels personatges a

ser lliures d‟elecció i,

gràcies a ells, les

grans productores

han abolit tots

aquells decrets i

articles que eren

contradictoris a la

llibertat de tot

personatge, entre

ells: El codi de

personatges.

D‟aquesta forma, el

nostra grup de

Picasoques ha salvat

el món de les

pel·lícules, i els

personatges han

tornat a la normalitat.

Però, aquí no

s‟acaba la història.

Aquesta missió que

ens vam encomanar

ha fet que siguem

una pinya, i no de les

que és mengen sinó

de les que se senten.

I, com a grup volem:

SEGUIR SOMIANT!!

BON ESTIU A

TOTHOM QUE EL

PASSEU PLE DE

SOMNIS I

DESCANS!

Dels Picasoques;

que som més grans

que l‟any passat i

més petits que el que

ve!



Es parla d‟uns éssers

estranys a l‟Esplai

l‟Estel, anomenats

Vigies.

Són els grans dels

grups de l‟Estel.

Es diu que són uns

aturats i uns aïllats,

que sempre volen tenir

la raó, que estan a la

lluna, que es passen el

dia sense fer res, i que

no diferencien la

qualitat entre un

candau de clau i un

candau de combinació.

Fins i tot s‟ha arribat a

dir que els falta xispa.

Però no és cert. Qui ho

diu sap que en realitat,

els Vigies, són uns

éssers plens d‟energia i

d‟il·lusió, que potser si

que es deprimeixen

amb més facilitat, però

és que estan a la flor

de la vida i es moren

de ganes de viure tot

tipus d‟experiències

que els facin créixer

com a persones, però

sempre recolzats per la

resta de Vigies.

Alguns tenen ganes de

fer coses, de

col·laborar, de currar.

Altres prefereixen

seure a tocar la

guitarra i gaudir de

l‟amistat. Però el cert

és que són uns éssers

que si els coneixes et

poden semblar

sorprenents.

Que què som els

vigies?

Els Vigies som alegria,

som amistat, som els

medicaments del

primer dia d‟esplai.

Som diversió, som els

correfocs de Girona,

som actitud, som en

Víctor Valdés pel matí.

Som imaginació i

creació, som el

pessebre modern i la

panera, som llàgrimes i

somriures, som

nadales a Portal de

l‟Àngel, som diversitat,

som Fama. Som

reflexió i sentiment,

som les inacabables

hores que ens

passaríem davant la

gran foguera de

l‟Ohmamiglú‟08 cantant

cançons i mirant les

estrelles, som lluita,

som expressió, som el

dia solidari, som

alegria, som el Turó de

l‟Home, som

somniadors, som

aspirants a actors i

actrius de Hollywood.

Som exemple i també

els que aprenen de

l‟exemple, som la

tornada de Vilanova a

Sitges a peu, som

recolzament i

companyerisme, som

les roses de Sant Jordi,

som respecte, som els

cambrers de les

comunions, som

esbojarrats, som Il

Casino Pazzo, som

tranquil·litat, som la

Barceloneta. Som futur.

Serem Lles de

Cerdanya.

Som Àlex, Dani, Lali i

Uri.

Perquè gràcies a

vosaltres, els Vigies

som tot això. Tots

aquests records viscuts

i experiències

inoblidables que no ens

han deixat indiferents.

Us ho agraïm de debò,

el Moi, l‟Albert, el

Carlos, el Joanra, el

Joan, el Mainar, el

Galopa, el Novella,

l‟Andrea, el Joanmi, la

Laura, el Roger, la

Núria, la Marta, la Laia,

l‟Agnès, l‟Aina, l‟Aïda i

la Judit.

Diario de bord

explores 2008:

El nostre viatge ha

arribat a la fi. Hem

establert el nostre

sistema a la nova

illa deserta amb tot

el que hem après

durant l‟any.

Quan vem

iniciar el

viatge

estavem disposats

a la aventura que

corriem, durant el

trajècte per l‟ocea

ambilàndic hem

tingut alguns

improvistos ens

vem quedar sense

combustible,

algunes persones

van tindre que

baixar del vaixell…

però tot i aixó hem

arribat amb exit a

la illa.

Esperem que cada

un de vosaltres

continui el seu

propi viatge, i

aprengui amb totes

les experiències

que pot obtindre a

crear el seu

paradis.

Els monis 

d‟explores. 



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

Per a informació sobre els CAMPS de TREBALL;

(a Brasil i l‟Índia)

Inscripcions 2008-09
Els dies 22 i 23 de Setembre
de 18h. a 21h. hi haurà les inscripcions del 
nou curs d’esplai 2008-2009 per tots 
aquells nens, nenes, nois i noies que no han 
vingut aquest últim curs a l’esplai i que volen 
conèixer aquest món aventurer, rialler, d’amistat, de grup, 
divertit i emocionant que és l’esplai.

Inscripcions del curs 2007-2008.
Els dies 22 i 23 de Setembre, de 18h. a 21h.

Als locals parroquials.

Anoteu-vos –ho bé!!!

Per a informació sobre la continuitat dels infants ja inscrits;

INSCRIPCIONS:

A la pàgina web de l‟Esplai

Un cop inscrits necessitarem el 25% de l‟import de la sortida, adult 8,25€

(33€) i nens a 6,60€ (26,30€ o 24,80€ amb el carnet de súper), ens cal per

a confirmar la reserva. Ens ho fareu arribar amb un sobre, amb el nom de

la família, a algun dels Pares o Mares d‟Animació de Pares, o deixant-lo

als despatxos parroquials a nom nostre.

Tel. 93.459.27.86 Piqueras-Boleda

Tel. 93.424.59.15 Solà-Fabra

Tel. 93.458.10.83 Mollà-Cusí

Per a informació sobre l‟ACTIVITAT EN FAMÍLIA;

No saps per on començar a l‟hora de fer la motxilla???

APRENT-NE JUGANT!!!
-el JOC de la MOTXILLA-

(és a l‟apartat ”ESTIU”)

http://www.esplaiestel.com
http://es.geocities.com/enllas


De la Letícia

al Kauan!

Hola a tots i totes!

Primes de tot, donar-

vos les gràcies per la

vostra col·laboració el

“DIA SOLIDARI” ja que

vam poder recaptar el

diners necessaris per

continuar col·laborant

amb els apadrinaments

d‟Enllaç Solidari un any

més.

D‟altra banda, al llarg

d‟aquest curs hem

estat mantenint

correspondència amb

la Letícia i ens ha dit

que està molt contenta

d‟estar amb tots

nosaltres, tot i que, ella

se‟ns dirigia com si

l‟Esplai Estel fos una

persona que es digués

de nom Esplai i de

cognom Estel. Aquest

fet ens va semblar molt

anecdòtic però ben cert

ja que a Brasil no hi ha

cap Esplai i era ben

normal que tingués

aquesta confusió. Per

poder solucionar-ho

vam decidir que cada

grup li escriuria una

carta explicant el que

era l‟esplai i quin paper

tenien ells dintre el

grup.

Aquesta dinàmica està

sent força positiva, i

gràcies a tots la Letícia

ja sap el que és un

Esplai i qui som

realment nosaltres. Per

tot això, volem

AGRAIR a tots els

grups la seva

participació i

entusiasme per

mantenir viva la

comunicació i

l‟apadrinament de la

Leticia.

I agraint-vos aquesta

col·laboració tenim

l‟honor de comunicar-

vos que l‟equip de

seguiment del projecte

d‟APADRINAMENT a

la zona comunicà la

bona notícia de la

baixa de la Letícia del

programa, degut a la

millora de possibilitats

econòmiques de la

família i de llur situació.

Per aquest motiu

després d‟apadrinar-la

durant dos anys hem

d‟estar contents de la

seva millora. I per altra

banda, des del passat

1 de Juny tenim un nou

infant apadrinat. Es diu

Kauan i és de Sao

Miguel do Guaporè.

Esperem ajudar a la

seva família durant

molts anys (tants com

ho necessiti) gràcies a

la vostra col·laboració.

Gràcies i BON ESTIU

A TOTS/ES!!!

Pau i Meri

Lloc: Coll de Pal (Parc

Natural Cadí-Moixeró)

Dates: 12 i 13 de juliol

Serà una sortida

“EXTREMA”, passatem

de visitar unes mines

de carbó, al fons de la

terra, fins Tocar al cel

fent un cim, a part de

visitar uns jardins

projectats per l‟Antoni

Gaudí. Dormirem en

una casa de colònies

amb pensió completa,

(el dinar de dissabte no

està inclòs).

PROGRAMA DE LA

SORTIDA

· Sortida de

Barcelona

· Visita al museu de

les Mines de Cercs

El museu permet

conèixer el tipus de

vida i funcionament

d‟una colònia minera

de finals del segle XIX

a Catalunya. S‟entra a

la mina, per la galeria

St. Romà, amb

vagoneta i se surt a

peu; en un recorregut

de 450m. Al museu es

pot visitar una

exposició permanent

on es mostra com era

la vida al peu de la

mina i les

característiques i els

usos del carbó. També

es mostra un

audiovisual sobre el

tema. Al costat del

museu es pot visitar un

pis de la colònia

restaurat.

·Dinar

·Visita als Jardins

Artigas

Els Jardins Artigas

projectats per Antoni

Gaudí l‟any 1905, ens

mostren el vessant

més

naturalístic de

l‟arquitecte, en els

quals en perfecta

harmonia, la seva obra

es barreja amb els

elements. Fonts,

bancs, baranes i ponts

travessats pel

Llobregat, i envoltats

de frondosa vegetació

us acompanyaran

mentre hi passegeu.

·Arribada al Xalet

Coll de Pal

Situat al municipi de

Guardiola de

Berguedà, a la

comarca del Berguedà,

es troba a una altitud

d‟uns 2000m, dins el

Parc Natural del Cadí-

Moixeró, al peu de la

carretera de Bagà a

Coll de Pal, en el km

17 aprox.

·Sopar

·Dormir

·Esmorzar

·Excursió al

Puigllançada 2406m

1h 40‟ apox.

Cim de modesta

alçària però que la

seva silueta còmica,

destaca tant des del

Berguedà i el Bages

com des de la

Cerdanya, entre els

massissos de la Tossa

d‟Alpa i del Puigmal.

Per la seva situació, al

quedar prou separat

dels seus veïns, dóna

una formidable

perspectiva de 360º del

Prepirineu, el Pirineu,

el Ripollès, l‟Alt

Berguedà i la

Cerdanya.

·”Ruta del

Trencapinyes”

pels petits o menys 

caminadors.

La ruta del

trencapinyes, de 2 km,

transcorre per una

pineda de pi negre, a

banda i banda del

camí.

·Dinar

·Tornada a

Barcelona

http://www.esplaiestel.com/pares/inici.htm


La Casa LES VINYES DE VILAMARÍ està situada a la comarca del Berguedà, en una finca

de 55 hectàrees de camps i boscos i 1.500 m2 edificats. Té una capacitat de 176 places.

Colònies “Les Vinyes”
(Avià - Berguedà)

Nascuts del 1997 al 2001

La casa de colònies de Cal Tatxero està situada al

municipi de Vilada, a uns 15 Km. de Berga (capital de la

comarca del Berguedà)

Colònies “Cal Tatxero”
(Vilada - Berguedà)

Nascuts del 1995 i 1996

La Rectoria de la Selva és un llogaret d'alta muntanya, situat sota els cingles de Busa,

amb una espectectacular vista d'un dels llocs més bonics i desconeguts de Catalunya.

Campaments

“Rectoria de la Selva”
(Navès)

Nascuts del 1993 i 1994

a l’estiu…

Per a informació sobre la inscripció de nens/es nous a l‟esplai;

(Pàgines centrals 

de la Revista)

Pel bon
funcionament de
l’Esplai, seria bo,
que els nois o noies
que no tinguin
previst continuar el
proper curs amb
nosaltres, ho
diguessin abans del
7 de setembre, ja
que es vol, i s’ha de
donar, la possibilitat
d’entrar a gent que
a hores d’ara es
troba en llista
d’espera. Tingueu en
compte que alguns
d’aquests fa molt
temps que
s’esperen.
Desitgem que no hi
hagi baixes i
recordeu que si
abans del 7 de
setembre no us
doneu de baixa,
automàticament el

10 de setembre es
passarà el rebut del
mes d’octubre
(equival a la
inscripció),
confirmant així la
vostra assistència el
proper curs 2007-
2008 dins de
l’Esplai l’Estel.

Només caldrà que el
dia de la reunió de
pares/mares, el
dimarts 14
d’octubre, com a
molt tard,
porteu la
fitxa de
les
dades

del vostre fill/a que
haureu rebut per
correu, i una foto
carnet.

Per tant, insistim en
la importància de
dedicar un temps de
reflexió sobre les
perspectives
d’assistència del
proper curs, per tal
de facilitar
l’entrada a gent i
per la pròpia

organització de
l’Esplai.

Campaments ”Arànser”
Nascuts al 1991 i 1992

Municipi pertanyent a Lles de Cerdanya. El terreny està

en zona forestal i gaudeix d‟un paisatge únic de la zona.

(La Cerdanya)

http://www.esplaiestel.com/estiu/campaments%2008/campaments08.htm
http://www.esplaiestel.com/estiu/colonies%2008/colonies08.htm
http://www.esplaiestel.com/estiu/colonies%2008/colonies08.htm


Barcelona Gràcia:

Festa del

Cor de Maria

Des de fa uns anys

s'ha anat

esdevenint tradició

celebrar la festa del

Cor de Maria,

Patrona del

Santuari i de la

Parròquia, el darrer

dissabte de maig.

Enguany les dates

han vingut d'allò

més bé: el darrer

dissabte era també

el dia darrer

del més, dia 31.

Ja des de dies

abans s'havia

motivat les famílies

perquè

participéssin a la

celebració

vespertina del

dissabte: cada

família era

convidada a portar

una flor (la flor que

vulgui, serà un

reflex de la

diversitat i pluralitat

d'aquesta

comunitat), però

totes unides en un

ram manifestaran

una harmonia de

colors, de formes i

d'olors.

Aquesta festa, un

cop acabades les

primeres comunions,

quan ja la canalla i

jovent comencen a

sentir el neguit dels

exàmens –

normalment de la

calor però enguany

de la pluja– aquesta

festa té com un caire

de «final de curs» a

la parròquia, i per

tant també d'acció de

gràcies tot i que la

majoria de les

activitats continuen

encara fins ben

entrat el mes de

juny.

Pere Codina

C/ Nàpols 346, 1r. E - 08025 BARCELONA 

Tel. 93 476 29 09

•BRASIL – RONDONIA: Sâo

Miguel, Sâo Francisco i

Seringueiras,

Camp especial de l‟Any Claret,

any bicentenari del naixement

d‟Antoni Mª Claret i dels 25

anys de la Missió. Convivència

amb l‟equip missioner,

claretians i laics, i suport a la

tasca missionera i pastoral,

projectes i activitats. Hi

participarà un grup de sis

Claretians de Catalunya:

quatre estudiants seminaristes,

i dos claretians capellans.

•INDIA – TAMILNADU,

Madurai, Karumathur:

Treball de suport al MERCY

HOME. Treball amb nadons

nens/es i avis, acollits en el

centre; treball de camp,

jardineria... Compaginat,

aquest, amb alguna activitat

d‟animació escolar a les

escoles de la zona. Hi participa

un grup de set persones, dues

famílies pares i fills, que

residiran i conviuran en el

centre formatiu claretià Claret

Bhavan

COL·LABORACIONS ALS PROJECTES:

“LA CAIXA”

ENLLAÇ SOLIDARI

CAMPS DE TREBALL

nº. 2100-0856-99-0200454169



Jo m‟animo!!!

Ens veurem per allí???

Si tu vas, segur que mirant 

al cel m‟hi veuràs!!!

Et veuré jo a tu…???

Concert de piano

A càrrec dels guanyadors

del concurs de joves

intèrprets

QUAN ES FA: 

23 de juliol

ON ES FA: 

Hora: 20h.

Lloc:  Centre Cívic La 

Sedeta

Adreça: c/ Sicília 321

COST: 

Entrada GRATUÏTA.

DADES DE CONTACTE: 

Telèfon: 934591228

Teatre Musical

'Pippi Langstrump',

d'Astrid Lindgren.

Amb la 'Companyia Lazzigags„

QUAN ES FA: 

Fins el 26 de juliol

de dijous a diumenge

ON ES FA: 

Hora: 19h.

Lloc: Jove Teatre Regina

Adreça: c/ Sèneca 22

COST: 

Entrada 9€

DADES DE CONTACTE: 

Telèfon: 932181512

SINOPSI: 

Musical amb cançons cantades 

en directe. Pippi Langstrum és 

una nena de 9 anys que viu 

sola, amb l‟única companyia de 

2 animals, un cavall i un mico 

anomenat Sr. Nilsson.

Espectacle 'Jazz a les fosques II'

Amb Ignasi Terraza i el Col·lectiu AREAtangent

QUAN ES FA: 

Dijous 17 de juliol

Divendres 18 de juliol

Dissabte 19 de juliol

ON ES FA: 

Hora: 20h.

Lloc: La Caldera  

Adreça: c/ Torrent d‟en Vidalet 43

COST: 

Entrada GRATUÏTA.

Cal efectuar una reserva prèvia per telèfon.

DADES DE CONTACTE: 

Telèfon: 934156851

www.lacaldera.info – lacaldera@lacaldera.info

http://w3.bcn.es/XMLServeis/Asia/XMLFitxaAsiaCtl/0,4122,290652219_299681046_2_99400206827,00.html?tipusEnllac=agenda&idFitxa=99400206827&nomesFitxa=true&llistaCanal=NO
http://w3.bcn.es/XMLServeis/Asia/XMLFitxaAsiaCtl/0,4122,290652219_299681046_2_99400203806,00.html?tipusEnllac=agenda&idFitxa=99400203806&nomesFitxa=true&llistaCanal=NO


pista, deixem un 

desviament a 

l'esquerra i arribem

als plans d'una gran 

corba a la dreta.

Allotjament: refugi

lliure d'Armeña

(1.840 m). Of. 

Turisme de Benasc: 

tel. 974 55 12 89.

El massís de

Cotiella, entre les

valls dels rius

Cinca i Éssera,

queda separat de

la cadena

fronterera

pirinenca, la qual

cosa contribueix a

ressaltar les

originals formes

calcàries del circ

d'Armeña. És des

d'aquest vessant

oriental que ens

enfilem al punt

culminant del

massís en un llarg i

complet itinerari

d'excursionisme

d'alta muntanya.

Accés: des de la 

carretera N-260 

direcció Benasc, 

ens desviem a 

l'esquerra a l'altura

de Seira en 8 km de 

carretera fins a 

Barbaruens. D'aquí

continuem per la

Desnivell: 1.600 m

Horari: 8-10 h

Descripció de 

l'itinerari

A la cota 1.300,

abans de la gran

corba que fa la

pista, i just passat

un camí

descendent a la

dreta, trobem una

gran fita al marge

esquerre de la

pista. Prenem

aquest corriol

boscós (GR-15)

fins al torrent de

Bilsé. Ens desviem

a l'esquerra,

deixem el bosc i

superem un ressalt

rocós per una

canal a l'esquerra

(sender poc marcat

i costerut).

Retrobem el

caminet, que

condueix de nou

cap al torrent. El

remuntem per seu

marge orogràfic

esquerre i per

EL COTIELLA  - PIRINEU D'OSCA  -
pendents forts fins

al refugi d'Armeña,

(1.840 m). Enfilem

la vall cap a

l'W/SW. Entre

grans extensions

de roca calcària,

zones d'herba

plenes de flors de

neu (respectem-

les!) i les muralles

que es desprenen

de la cresta

d'Armeña, arribem

al sector de

Piedras Blancas.

Veiem el cim del

Cotiella i el coll a la

seva esquerra

(2.650 m).

L'assolim passant

per zones de blocs,

congestes de neu,

tarteres i una

grimpada final.

Flanquegem la

cresta pel darrere

al NW fins a la

base del pic, i

grimpem (algunes

fites) fins al cim de

la Cotiella (2.912

m) per terreny

descompost (II+).

De baixada caldrà

vigilar

especialment en

aquest tram i en

l'inici de la baixada

del coll. Tornem pel

mateix camí al

refugi, des d'on

canviem la ruta per

tornar al cotxe:

prenem un caminet

a la dreta fins a

l'ibón d'Armeña,

remuntem el coll de

l'Ibón i continuem

pendents avall per

tarteres i després

pel bosc (caminet

sense pèrdua) fins

a una pista.

L'agafem de

baixada i ens

retorna a la pista

(cap a l'esquerra)

on havíem deixat el

cotxe.

Dificultat: excursió

llarga. Alguna 

congesta abans del 

coll de Cotiella. II+ 

a la grimpada final.

Època ideal: estiu i 

1a meitat de tardor.

Cartografia i 

bibliografia:

· Llardana-Posets, 

Cotiella, Bachimala. 

Esc. 1:40.000. Ed. 

Prames.

· Plan. 179-IV. Esc. 

1:25.000. IGN

Vessant est del cim del Cotiella (2.912 m) durant la pujada

al coll del mateix nom (a l'esquerra, tapat per l'herba).

Mapa

orientatiu



Agost

11 – Dani Jiménez

25 – Ignasi Feltrer

27 – Joan Muntané

31 – Òscar Galindo

Setembre

5 – Ricard Costa-jussà

5 – Laura Garrido
24 – Lali Muntané

Juliol

21 – Dani Jiménez

26 – Anna Valero

29 – Marta Cuadras

31 – Ignasi Cuadras

31 – Ignasi Feltrer

Agost

4 – Joan M. Muntané

11 – Clara Manubens

15 – Maria Iscla

27 – Mònica Cortina

Setembre

1 – Artur Giménez
8 – Adrià Calvo

8 – Meri García

24 – Mercè Mollà

24 – Mercè Virolés

Juliol

24 – Andrea Ros

Agost

15 – Agnès Piqué

Setembre
2 – Albert Miralles

4 – Moisés Sánchez-Fortuny

6 – Ignasi Galopa

14 – Núria Garcia

Juliol

8 – Adrià Mainar

26 – Aina Batlle

29 – Marta Climent

31 – Ignasi Galopa

Setembre

4 - Moisés Sánchez-Fortuny

7 – Judit Martínez

8 – Núria Garcia

8 – Adrià Ramon

17 – Roger López de Letona

29 – Joan Miquel del Val

Juliol

9 – Marta Segura

18 – Núria Trilla

Agost

10 – Irena Galindo

Setembre

28 – Gemma Navarro

Juliol

13 - Enric Miralles
26 – Anna Garcia

29 – Marta Segura

Agost

15 – Mireia Pratdesaba

15 – Alba Tor

20 – Bernat Aragó

27 – Mònica Casamor

Setembre

8 – Núria Mata

8 – Núria Trilla

29 – Miquel Mollà

Juliol

7 – Laia Garcia

10 – Núria Batlle

Agost

1 – Abel Sànchez-Fortuny

16 - Xavi Blanco

23 – Anna Trilla

30 – Àngel Carrasco

Setembre

19 – Marta Sànchez-Ballesteros

26 – Mar del Val

Juliol

13 - Joel Lahoz

21 – Dani Costa

26 – Anna Ramón

26 – Anna Trilla

29 – Marta Sànchez Ballesteros

31 – Ignasi Àvila

Agost

1 – Abel Sánchez-fortuny

15 - Maria Garcés

15 – Maria Ortiz

18 – Elena Ruiz

Setembre
8 – Núria Batlle

8 – Núria Garcés

8 – Mar del Val

Juliol

16 - Carmen Pando
25 – Dídac Àvila

27 – Júlia Pedrola

29 – Marta Bru

29 – Marta Solà

Agost

15 – Mariona Codina
15 - Mireia Font

15 - Maria Vilajosana

23 – Mar Tor

Setembre

9 - Núria Gràcia

Juliol

27 – Júlia Pedrola

31 – Marta Bru

Agost

9 - Maria Junko Watanabe
24 – Pau Fradera

Setembre

29 - Xènia Rigola

Juliol

5 – Raquel Vera

7 – Pere Vidiella

19 – Pau Robert Àlvarez

Agost

13 – Joan Gil

Setembre

18 – Daniel Rex

27 – Maria Huguet

Juliol

20- Daniel Rex
29 – Marta Godó

29 – Marta Gràcia

29 – Marta Martínez

Agost

15 – Maria Huguet

16 – Roc Baró

Setembre

2 – Raquel Vera

8 - Adrián Navarro

12 – Mireia Vilar

29 - Miguel Aranda

Juliol

10 - Quim Corbero
10 - Pau Corbero

Setembre

5 - David Falces

Juliol

26 - Quim Corbero

Agost

15 - Maria Pons
18 – Helena Rei

Setembre

8 - Meritxell Batlle

24 - Mercè Llisterri



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 Laia.
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