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Editorial

Pels qui van 
començar.
Pels qui agafen el 
relleu.

Pels qui van confiar.
Pels qui hi continuen 
apostant.

Pels qui el van 
recolzar.

Pels qui el van ajudar 
a néixer.
Pels qui el mantenen.

Pels qui van 
col·laborar a construir 
una bona base.
Pels qui el posen al 
dia.

Pels qui van voler 
educar en el lleure.
Pels qui eduquen en 

allò que han estat 
educats.

Pels qui van voler 
dedicar el seu temps 
lliure als demés.
Pels qui no segueixen 
les masses.

Pels qui van portar 
els fills.
Pels qui repeteixen 
l'experiència, ara com 
a pares.

Pels qui donen suport.
Pels qui s'impliquen.

Pels qui han deixat 
marca.
Pels qui l'Esplai ha 
deixat marca en ells.

Pels més petits.
Pels més grans.

Pels qui tenen il·lusió.
Pels qui creen il·lusió.

Pels qui el valoren.
Pels qui hi creuen.
Pels qui se l'estimen.

Pels pares.
Pels nens.
Pels joves.

Pels monitors.
Pels responsables.
Pels col·laboradors.

PER TOTS!

MOLTES 
FELICITATS!!!

Moment de mirar enrera...



Responsables
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Comencem un nou 
curs, un curs molt 
important per tots 
nosaltres. L’Esplai fa 
anys i volem celebrar-
ho com cal. 35 és un 
bon número per tenir 
l’excusa perfecta per 
fer grans trobades 
esbojarrades i altres 
sorpreses.

I com a bon 
començament volem 
donar les gràcies a 
tots els pares, mares i 
famílies que porteu 
els vostres fills i filles, 
per confiar en 
nosaltres i en la 
nostra tasca.

(Un moni explicant l'activitat a 
un grup de nens)

(Reunió Trimestral de monis, 
d'inici de curs)

A nosaltres, monitors i 
responsables no ens 
agrada entendre 
l’esplai com un espai 
on venen els “nanos” 
a jugar, sinó com un 
espai d’educació a 
través del joc i del 
temps lliure. És una 
altra manera d’educar 
en uns valors i unes 
actituds a vegades 
una mica oblidats en 
la societat 
materialista en què 
vivim. I com a espai 
educatiu i formatiu 
dels nens, pensem 
que els pares s’han 
d’implicar i interessar 
pel que s’hi fa.

L’Esplai no només 
són els nens i nenes i 
els monitors, sinó que 
un altre gran pilar són 
els pares i les famílies 
i com a tal ens 
agradaria demanar-

vos la vostra 
participació i 
implicació en aquest 
projecte educatiu 
comú.

BON INICI DE CURS!!

Ricard i Laia.

Un projecte en comú.



BON CURS i BENVINGUTS a
 PLANETA  ESPLAI  L’ESTEL
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consiliari

Us haureu fixat 
amb el pòster 
propagandistic de l’Esplai 
per aquest curs 2008-09: 
l’Esplai val la pena!. I, per 
que val la pena, “aquest 
any –diuen els nostres 
personatges del pòster- 
ens quedem a la terra! 
L’Esplai no ens el 
perdem!”…  

I res més 
evident que el creixement 
experimentat de famílies 
que han inscrits  infants, 
ronden els 182, i hi ha 
que resten en llista 
d'espera -fant cua per 
aterrar-; així com en 
l'augment d'equip de 
monitors i implicats en 
tasques diverses.

Una cordial 
Benvinguda a l'Esplai 
Estel, en especial als 
follets que s'incorporen i 
a les seves famílies i als 
qui ho han fet en altres 
grups; i a tots els que 

viurem l'esplai aquest 
curs, nois/es, famílies, 
monitors/es... 

BON CURS!
Seguint amb el 

pòster, un planeta que 
ens ofereix un seguit de 
“llocs” a visitar i dels que 
participar trobant en el 
conjunt i bona 
combinació de tots ells 
els elements necesaris 
per la nostra ruta i 
creixement personal en 
l'any de camí que farem 
junts. Un camí que 
compta amb un pla de 
ruta ple de coses per a 
cada grup i amb els 
elements imprescindibles 
per poder seguir-lo: el 
recolzament i confianza 
de les famílies, que 
s'exten en la participació i 
el diàleg; el voluntariat, 
il•lusió i creativitat de tot 
l'equip de monitors i gent 
implicada directament en 
la marxa de l'esplai; i les 

ganes de tots plegats de 
viure a fons l'esplai i el 
seu projecte que, 
mitjançant tots els 
implicats en ell, la 
Parròquia ens ofereix.

La Parròquia 
que, com a comunitat 
cristiana i en continuació 
de l'assamblea parroquial 
cel·lebrada el curs 
anterior, està desvetllant i 
motivant  a la reflexió i 
diàleg des de tots els 
seus àmbits, grups i 
serveis, de com viure i 
cel·lebrar avui la adhesió 
a Jesucrist i la seva Bona 
Notícia; de com 
aprofundir-hi i 
acompanyar a les 
persones en aquest 
procés, a fi de motivar-ne 
l' interiorització i reflexió 
personal que es deixa 
captivar el cor i afectar en 
la vida, esdevenint 
testimoni joiós de Bona 
Noticia.

Que tinguem tots
un bon curs.
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Rector
abans era només un fons 
borrós passi a mostrar-se 
nítid, clar. 

Ens cal 
redescobrir la capacitat 
d’interrogació, la capacitat 
de meravellar-se. D’es-
coltar  perquè s’ho val. De 
jugar perquè s’ho val. D’es-
timar perquè s’ho val....

Seguir aquesta 
direcció és afavorir 
l’autonomia personal. 
Jugueu, reflexioneu, 
cerqueu la veritat, admireu 
les meravelles  que hi ha 
al nostre entorn..., viviu 
l’esplai!

Però per arribar 
aquí necessitareu 
MOMENTS DE SILENCI. 
De les 24 hores que té el 
dia només us demano uns 
minuts per a vosaltres 
mateixos. I recordeu que 
Jesús és qui ens ensenya 
què vol dir VIURE 
PLENAMENT, I VIURE EN 
HARMONIA! Que trobem 
algunes estones per 
escoltar-lo.

Josep Sanz

Benvinguts al nou curs 2008 – 2009!
setena direcció era la més 
poderosa, la que contenia 
més saviesa, i volia situar-
la allà on no fos fàcil 
trobar-la. I va triar l’últim 
lloc que pensen els éssers 
humans: en el cor de cada 
persona. Aquesta és la 
direcció de la saviesa.

Aquesta és la 
direcció de LA 
GRATUÏTAT, DE LA 
INTERIORITAT. És la que 
ens permet ser, de debò, 
éssers humans i de mirar i 
veure el nostre món tal 
com és. Aquesta dimensió 
ens dóna la capacitat 
d’observació, d’escolta, de 
silenciament, d’arribar a 
ser nosaltres mateixos. 
Estem massa condicionats 
per l’anar “funcionant”, per 
l’anar “fent”, per empassar-
nos les “imatges”, les 
“idees”... que ens donen 
sense passar pel sedàs de 
la nostra reflexió i 
interioritat. Us invito  a 
agafar la vostra càmara 
fotogràfica i a fer un bon 
enfocament i allò que 

Quina sort que en tenim: 
la vida continua, la vida 
ens fa créixer, la vida ens 
obra sempre al misteri de 
tot el que ens envolta. Cal 
agrair-la i compartir-la.
He llegit el full que heu fet 
de presentació – anunci 
de les inscripcions: un 
món ple de vida en aquest 
entorn pluricultural, 
tecnològic i de recerca, 
però que conserva la 
capacitat de somniar, de 
jugar, de relacionar-se..., 
de viure a la terra i de 
VIURE EN HARMONIA.
Dieu que “l’objectiu 
fonamental de l’esplai és 
l’educació en el lleure dels 
infants i adolescents... “ 
Fantàstic!

Si em permeteu 
voldria remarcar un 
aspecte. –Conten els indis 
Lakotes que quan 
“Wakan” havia disposat ja 
les sis direccions (l’Est, el 
Sud, el Nord, l’Oest,  a 
dalt i a baix) li quedava 
per fixar una setena. 
“Wakan” sabia que la 



nous monitors & 
col·laboradors
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les vinyes
Hola a tots!!!
Ha passat l’estiu i sembla que 
les colònies quedin molt lluny. 
Però segur que a molts de 
vosaltres encara us passen 
pel cap imatges dels 
moments que passàrem a 
Les Vinyes. Fem memòria: 
Els dos avis simpàtics que 
ens explicaven coses de les 
bruixes, la gent del poble: 
carnisser, cuiner, peixatera… I 
evidentment les bruixes 
bones, i les dolentes que 
volien fer la guitza i trencar el 
pacte que havien signat amb 
la gent del poble.
Visquérem moltes històries 
amb tots els habitants del 
poble. Les olimpíades, amb el 
futbol xino, el salt de llargada, 
llançament d’escombra,... i la 
gran marató final. La gimcana 
“guarra”, on vam quedar ven 
bruts, i més amb l’”encierro” 
final. I moltes activitats, 
algunes a la piscina -amb 
guerra de pilotes inclosa- o de 
nit pel bosc perseguint als 
monitors, vetllades tocant la 
guitarra i cantant, i gimcanes 
aconseguint punts per 
demostrar que érem els 

millors bruixots. 
Evidentment no tot eren 
activitats, també teníem temps 
lliure. I no ens podem oblidar 
de TV3 i els 25 anys. Després 
dels àpats ens trobàvem al 
bosc per assistir a les 
representacions dels 
programes de més èxit. 
Teníem des de l’informatiu, al 
programa dels 25, passant per 
“Vent del pla” i 30 minuts o el 
“De vacances” entre altres.
Segur que també recordareu 
les excursions. El temps ens 
va acompanyar i tots 
poguérem fer-les segons el 
previst. Vam suar la 
cansalada! Però va valer la 
pena, les vistes des del turó 
dels tres Hereus o descobrir 
Avià, el pantà de Graugés o 
l’Ermita de St. Pau de 

Casserres. I per suposat el 
gran gorg del molí i el de 
Clarà on els grups que hi 
vam anar ens vam poder 
banyar. Tot i que l’aigua 
estava fredíssima!!!
Tots junts Xamans, Druides, 
Vidents i Alquimistes vam 
passar 11 dies inoblidables.
Per als més melancòlics fa 
tres mesos que estàvem de 
colònies, per als més 
impacients encara falten 9 
mesos perquè tornin a 
arribar! El que és segur, és 
que el pròxim any us 
estarem esperant altra 
vegada a tots. De moment 
ens queda un nou curs 
d’esplai en el qual ens ho 
passarem genial, i en un 
obrir i tanca d’ulls ens 
trobarem altra vegada amb la 
motxilla a l’esquena i pujant a 
l’autocar.
Us destgem molt bon curs!
Una abraçada ben forta!!

Els monis i respons
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cal tatxero
Quin conjunt de 

bons records que venen al 
cap un cop passats uns 
mesos de les Colònies, van 
ser 11 dies i 10 nits que 
vàrem passar al berguadà, al 
poble de Vilada, a la casa de 
colònies Cal Tatxero. Vàrem 
ser 6 monis i 44 nois i noies, 
entre 12 i 13 anys, amb 
moltes il•lusions de viure un 
dies per recordar.

Tot va 
començar.....................”Fa 
molts i molts anys, una bruixa 
de màgia blanca es va 
enamorar i casar amb un 
bruixot de màgia negre. 
D’aquests matrimoni van 
sorgir uns fills de màgia 
blanca i uns altres de màgia 
negre. Aquests fills sempre 
s’estaven barallant i els pares 
per solucionar tot això, van 
deixar com herència una casa 
i un malefici, ja que aquests 
perdrien els seus poder al 
mati (per no fer-se mal) i els 
recuperarien a la nit. 
Últimament l’ambient no era 
tan de pau com es pensava, 
i…………………….”.

Així és com vàrem 

iniciar les Colònies, visquen 
amb uns habitants de la casa 
força peculiars, on aviat ens 
vàrem sentir implicats en les 
seves divertides trifulques.

En tots els que 
vàrem participar ens queda el 
record d’unes estones 
viscudes, els banys en el riu, 
el bon menjar de la casa, els 
envolics dels habitants de la 
casa, les estones de descans 
aprofitant per fer xerrades 
llargues amb els monis, les 
preses de pedres en el riu, 
empenye per la rampa el 
“bugy” d’en Manui, 
i.............quina sorpresa, sabeu 
que no vàrem anar al metge ni 
un sol cop, i sabeu perquè? 
doncs la moni encarreguada 
de la farmaciola amb el seus 
“encanteris” i amb la seva 
professionalitat van cuidar als 
nois i noies, i com no, també 
als monis d’allò 

millor,..............bé nosaltres 
també amb ella, com no.

Destacar un 
moment dels 10 dies no 
seriem prou imparcials, 
cadescú dels que vàrem ser-
hi tenim les nostres estones 
per recordar i que al tancar 
els ulls ens venen 
ràpidament, encara que el 
comiat fent “figues” a la gent, 
potser va ser el moment més 
emotiu. Malgrat tot, la foto 
que us volem ensenyar com 
a representativa de tothom és 
la del grup, on no hi falta 
ningú, i on esperem que el 
proper estiu tornem a ser-hi 
tots, i encara algú més que 
engresquem.
Per acabar, cal donar les 
gràcies a tots els monis i pos-
monis que ens van ajudar, i 
felicitar de forma més sincera 
a tot l’equip de monis que van 
fer possible aquests dies.
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la Rectoria

Per què aguantar la 
calor, l’estrès i el tràfic 
de Barcelona, si pots 
passar 10 dies a 
l’ombra d’un mur. Els 
Cingles de Busa 
oferien l’escenari 

ideal per instal•lar el 
nostre centre 
psiquiàtric. Aïllats 
completament de la 
civilització, amb 32 
pacients disposats a 
passar-ho d’allò més 
bé per poder 
reintegrar-se en la 
societat i rehabilitar-

se dels seus pecats. 

Un bon grapat 
d’activitats i 
excursions van ser la 
teràpia ideal. La 
presó de Busa, el 
Pantà de la Llosa de 
Cavall... ens van fer 

viure moments únics i 
cansats, compartint 
tots junts hores de 
descans, de tocar la 
guitarra, de piscina, 
de ping-pong… hores 
coneixent-nos.
Parlant de piscines, 
no totes van ser a 
plena llum del dia, 

eh? I sinó 
pregunteu-ho als nois 
i noies.

Van ser 10 dies 
inoblidables, a les 
terres del Solsonès, i 
tots els que hi érem, 
nois i noies, monitors 

i cuiners convidem a 
tothom qui vulgui 
desconnectar i 
desaparèixer del món 
per uns dies, a visitar 
la Rectoria de la 
Selva.

PELS ÈXITS !!!

El mur
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arànser
tranquil·litat, a l'abast de 
tot aquell qui volia trobar-
nos. Les curves fins a 
Martinet? Jo només les 
vaig fer dues vegades, 
però si no recordo 
malament eren 
considerables. El menjar? 
Sóc testimoni que feien 
veritables experiments i 
que menjaven a les fines 
herbes, però també he de 
dir que els moments que 
eren xefs s'ho passaven 
d'allò més bé. Mòbils, i 
demés... eletricitat en sí... 
no en van necessitar pas, 
les guitarres, les cançons, 
el volei i altres, van fer 
passar moments inobli-
dables a tot el grup.

Ha sigut una 
experiència única, els 
monitors em van fer néixer 
-i ara estic abandonat 
sobre un armari de la sala 
gran- però bé, jo vaig fer 
la meva funció a Arànser: 

PERILL QUE 
L'ESPURNA DELS 

VIGIES ÉS ENCESA!!!

De campaments, 
sense dutxa ni lavabo, 
perduts pel bosc d'Arànser 
-un poblatxu a moltes 
moltes moltes curves de 
Martinet- cuinant nosal- 
tres, comprant nosaltres, 
sense mòbil, sense 
electricitat -i per tant; 
sense tele, ordinador, ni 
música!!!-... Això és el que 
deien els més pessimistes 
abans d'anar de 
campaments, -jo ho sentia, 
perquè la fusta  té orelles- 
i de fet era cert, però tot 
això no ha convertit els 
campaments en deu dies 
de penúries ni molt menys, 
això els Vigies no ho 
permetríen!!!

Que què van fer 
tenint aquest panorama? 
Llegiu, llegiu, perquè tot el 
que us diré és veritat. 
Dormir.? I tant que 
dormien!!! Anaven d'hora i 
fent bondat deixaven 
descansar als animalons 
que hi havia pel bosc, als 

monitors i a mi! Dutxes? 
No en necessitaven pas, 
aquell qui es volia dutxar 
-o era incitat pels altres a 
fer-ho- anava al riu, on 
tenia cura dels peixos 
rentant-se amb sabó 
ecològic, i per altra banda 
li feia un bé a la seva 
circulació gràcies a les 
baixes temperatures de 
l'aigua. Lavabo? Això que 
no en tinguessin és total-
ment mentida -qui ha anat 
d'excursió     sap que te-
niu tot el            bosc per 
poder       anar a

consentrar-vos- i més 
mentida encara ho és des 
del moment que es van 
construir una magnífica 
letrina -els haurieu d'haver 
vist pintant-la i tot!!! 
Perduts pel bosc? Al bosc 
sí que estàvem, però de 
perduts res!!! Estàvem 
envoltats de pau i 



anuncia't al...
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CAMPANYA de JOGUINES'08

A partit del 24 de Novembre



...taulell!!!
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Pots veure’ls el proper 24 
d’Octubre a l'eucaristia 
de les 20h.
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calendari



els      !!!35
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En altres ocasions l'Esplai també ha cel·lebrat el seu aniversari i ho va fer 
amb diferents motius, tots ells molt originals i treballats.

samarretes

15 anys

20 anys

25 anys

30 anys

el llibredels 30 anys

"els Pastorets"

pels 30 anys

himnes
25 anys

30 anys

...i pels35???

l'Estelàctic
va nèixer pels 30 anys



animació
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Doncs sí, sí que va ser 
extrema!!
Dissabte pel matí vam anar 
a visitar les mines de Cercs. 
Primer, mentres esperàvem 
el nostre torn, vam entrar al 
museu. Allí vam veure com 
vivien els miners i tot el 
personal de la mina quan 
aquesta funcionava, i els 
estris que utilitzaven. Tot 
seguit vam pujar al trenet 
que ens va endinsar a les 
mines.

♪ “qui si vulgui pujar, que s’ 
afanyi, que s’ afanyi...”♫ 
Deu ni dó, les condicions en 
que treballaven!, sobretot al 
principi , ja que a mesura 
que passaven els anys van 
anar introduint-hi millores, 
com la ventilació... Però 
sempre es fiaven del canari 
per provar la qualitat de 

l’aire!
En sortir també vam tenir 
temps de veure un vídeo, 
l’exposició de carbons, i 
l’exposició de dinosaures de 
la zona.  Un matí molt ben 
aprofitat!
El temps ens va respectar 
l’hora de dinar, que vam 
anar a l’àrea recreativa del 
Santuari de Falgàs. I 
desprès de descansar amb 
una mica de solet, vam anar 
a veure els jardins Artigas 
projectats per Antoni Gaudí 
l’any 1905. Bé aquesta era 
la intenció, però just quan 
vam acabar d’entrar es va 
posar a ploure, vam quedar 
xops! Ens vam haver de 
refugiar en la gruta  tots ben 
juntets com sardinetes! I 
quan va minvar una mica, 
ens vam anar cap al Xalet 
de Coll de Pal on ens 
esperaven ( les vaques, ge 
ge). El sopar, potser perquè 
teníem gana, va ser molt 
bo!.
L’endemà pel matí un bon 

esmorzar i a  caminar! Uns 
quants es van fer la ruta del 
trencapinyes, de la qual tots 
en van tornar contents. I la 
resta vam pujar al 
Puigllançada (2.406 m). Va 
ser una caminada molt 
maca i el temps ens va 
acompanyar (la boira 
també) ni fred ni calor pel 
camí de pujada. I un cop a 
dalt, la foto de rigor que 
aquest cop ens va fer una 
noia alemanya que passava 
per allà, quina paciència 
que va tenir! Quantes 
màquines va disparar?
Després de la caminada, 
cap a dinar al Xalet i cap a 
Barcelona a preparar les 
motxilles de colònies. Veieu 
que va ser extrema! Abans , 
però ens vam fer la foto i 
vam cantar l’hora dels 
adéus. Cada cop en som 
més!!!!

Animació de Pares

SORTIDA FAMILIAR “EXTREMA”
12 i 13 juliol



de pares
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enllaç solidari
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Aquest estiu els quatre 
joves estudiants claretians 
(dos són originaris de 
l’Índia) amb dos claretians 
sacerdots han estat a 

l’estat de RONDONIA 
(Brasil), als pobles de Sâo 
Miguel, Sâo Francisco i 
Seringueiras. També han 
estat “al riu”, en alguns 
indrets que no s’accedeix 
si no és pel riu. Allà han 
conegut les tasques 
missioneres i pastorals, 
els projectes i les 
activitats, que d’altres 
claretians catalans fan des 
de fa 25 anys. Els han 
donat suport amb la seva 
presència i interès. Han 
vist cóm es porten a terme 

El passat més d'agost, un 
grup format per dues 
famílies vam ser a l'Índia, a 
l'estat de Tamil Nadú -regió 
situada al sud-est de la 
península índica-. Allà vam 
veure i conèixer els 
projectes i els treballs que 

duen a terme els claretians 
de la zona. Tenen escoles -
rmolt ben reconegudes-, 
projectes de centres 
sanitaris per a malalts de 
SIDA, també un internat 
d'infants de la casta més 
baixa -per tal de donar-los 
una oportunitat de canvi-. I 
un centre d'acollida de 
nadons i infants de qui 
cobreixen les necessitats 
bàsiques mentre es dur a 
terme la burocràcia per tal 
de ser adoptats, i avis/es 

aquests projectes. Els 
“apadrinaments” és un 
dels més importants, per 
això han visitat a famílies 
d’apadrinats i han estat en 
alguna trobada amb ells. 
La pastoral de la “criança”, 
la cooperativa del cafè i de 
les dones. Un dels 
estudiants ja havia estat 
uns anys cooperant i es va 
retrobar amb antics amics. 
Si a l’Índia estranya veure 
“blancs”, al Brasil va 
estranyar veure gent de 
l’Índia. 

que han sigut abandonats 
dels qui se'n cuiden fins 
l'últim moment. La nostra 
tàsca va consistir 
bàsicament en col·laborar 
amb les tasques del centre 
d'acollida de nadons i avis, i 
també en realitzar feines de 
manteniment del centre.
El Pare Gàspar s'enrecorda 
molt de tots nosaltres i per 
aquest motiu ens va 
encarregar de donar-vos 
molts records a tots de part 
seva.



l'apadrinament
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Excursions per Collsacabra

catalunya

18

LA FORADADA – 
Cantonigrós
Durada: 1 h. (anar i tornar) “a ritme 
dels nens”
Dificultat: baixa – per totes les edats
Desnivell: una mica de baixada
Observacions: Cal portar calçat 
de muntanya perquè la zona és 
obaga i ens podem trobar fang.

Arribarem fins al camp de futbol de 
Cantonigrós i aparcarem el cotxe.
Agafarem el camí que surt entremig 
del camp de futbol i uns xalets per 
encaminar-nos a La Foradada, un 
lloc màgic, sí, sí tal com ho llegiu !! 
–està indicat-.

Sempre seguirem el camí principal i 
ens portarà fins a la Riera de les 
Gorgues on és La Foradada, que 
es tracta d’un gran forat o pont 
natural que comunica una i altra 
banda d’una paret rocosa, amb un 
salt d’aigua de 25 m. que fa una 
gran gorga –no us deixeu la 
càmera de fer fotos-. A l’hivern el 
salt d’aigua pot estar glaçat! 

SALT DE SALLENT – Rupit
Durada – 1 h. (anar i tornar) ) “a 
ritme dels nens”
Dificultat – baixa – per totes les 
edats
Desnivell: 100 m. en tot el seu 
recorregut.
Observacions: no us oblideu de 
passejar pel poble de Rupit.

Aparcarem el cotxe a l’entrada de 
Rupit, passarem el pont penjant i 
després de l’Església surt un carrer 
a mà esquera que ens porta un 
caminet que voreja la Riera de 
Rupit per anar al Salt de Sallent.

El Salt de Sallent és un salt d’aigua 
de 120 m. de caiguda lliure que es 
pot veure la seva immensitat des 
d’un mirador situat a mà esquera. 
Aneu en compte amb la canalla i 
els que tinguin vertigen.

Si no baixa gaire aigua es pot 
tornar pel camí que surt a la dreta 
del riu que ens porta fins a Sant 
Joan de Fàbregues i d’aquí agafeu 
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la pista asfaltada fins a Rupit (mitja 
hora més de camí).
Els cotxes poden arribar fins a Sant 
Joan de Fàbregues.

On dinar: Fonda Marçal. Rupit – 
Tel. 93 852 20 86 (relació 
qualitat/preu molt correcte)

Excursió de la Colònia 
Rosal fins a Sant Quirze de 
Pedret seguint l’antiga línia de tren

Durada: 2 h. (anar i tornar) “a ritme 
dels nens”
Dificultat: baixa – per totes les edats
Desnivell: quasi gens
Observacions: Cal portar lot i a 
l’hivern roba d’abric
Església de Pedret: visites guiades  
Tel. 93 402 21 73 /608 22 86 37

On dinar: Restaurant Els Roures 
(molt correcte en tot)
Crta Rasos de Peguera Km 4. 
Espinalbet. 
Telf. 938.213.561

Un cop haguem deixat aparcats els 
cotxes a la Colònia Rosal, just 
abans de Berga, anirem fins a la 

rotonda que porta a Berga i Olvan, 
davant de la botiga de mobles. 
Prendrem el camí que surt entre el 
riu Llobregat i la carretera d’Olvan.
Aquest camí és de terra i és l’antic 
pas del tren que portava carbó, 
filatures i persones fins a Manresa.
Anirem seguint el camí  i creuarem 
diferents túnels i viaductes fins 
arribar al refugi de pesca de 
Berga, i d’aquí fins al monumental 
pont gòtic de Pedret que ens 
portarà  a l’Església de Pedret –un 
dels edificis preromànics més 
notable del País-.

d'Antoni Piqué

pas a pas



sants
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Octubre
19 - Laura Cao

Novenbre
4 - Carolina Radríguez
15 - Albert Gorchs
25 - Càtia Pedrosa

Octubre
19 – Laura Ortiz
20 – Marta Vilar

Novembre
11 – Martí
Torres

Octubre
13 – Eduard
Mata

Novembre
4 – Carles Piqueras
4 – Carles Torres
4 – Carla Valls
13 – Dídac Martínez
15 – Albert Segura
30 - Andreu Lorente
30 – Andrea Suescun

Desembre
4 - Bàrbara Gonzàlez

Octubre 
2 – Àngel Carrasco
15 – Teresa Costa

Novembre
11 – Chrístian Puig

Desembre
3 - Xavi Blanco
12 – David Foj

Octubre
3 – Gerard Peret
7 – Sergi Rabassa
20 – Irene Galindo

Novembre
11 – Martí Carrera
11 – Martí Garcés
15 - Albert Blanco

Novembre
4 – Carlos Ruiz
15 – Albert Miralles
30 – Andrea Ros

Octubre
3 – Borja Ruiz
13 – Edu Font
19 – Laura Aragó
19 – Laura Carbonell

Novembre
15 – Albert Climent
15 – Albert 
Puigdellívol
22 – Roger Cervantes
22 – Roger 
Puigdellívol

Desembre
3 – Xavi Ferrer
8 – Imma Puente
23 – Vicky González



aniversaris
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Octubre
25 - Júlia Aranda
30 - Carolina Rodríguez

Novembre
25 - Càtia Pedrosa

Desembre
3 - Laura Cao
8 - Paula Cayuela

Octubre
26 – Marta Gràcia

Novembre
19 - Mohammed Khoudrane

Desembre
1 - Takeo José Watanabe
3 – Marta Martínez
26 – Laura Ricou

Octubre
15 – Alba Batista
17 – Andrea Suescuun
28 - Sergi Pérez

Novembre
17 – Mar Tor
18 – Carla Valls
22 – Alexandra Montenegro
30 - Andreu Lorente

Desembre
10 – Alba Vila
28 – Carles Piqueras

Octubre 
5 – Paola Mainar
11 – David Foj
23 - Mònica Gràcia

Novembre
17 – Oriol Cuadras
17 – Lluís Martí
30 - Lucio Matus

Desembre
13 - Maria Garcés

Octubre
11 - Enric
Miralles
28 – Dasha Callejas

Novembre
1 - Àngela Moreno
11 – Laura Galopa

Desembre
17 – Kevin Barzola
29 – Jesús García

Octubre
17 – Laura López de 
Letona
17 – Roger López de 
Letona

Novembre
10 - Joan Lordan

Octubre
1 – Albert Climent
6 – Marta Cuadras
8 – Guillem Pujol
19 – Edu Font
30 – Borja Ruiz
30 – Felipe Castaño

Novembre
4 – Laura Carbonell
9 – Mònica Cortina
14 – Clara Manubens
24 – Joan M. Muntané

Desembre
2 – Meri García
5 – Laia Feltrer
7 – Imma Puente
10 – Romina Puig
22 – Víctor Matinero



Què saps del teu, el nostre, Esplai?
Ara pots conèixer curiositats molt interessants.

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, l'Anna i el Roger.

POSA'T A PROVA:




