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reunions de Pares iCamp d’Estiu. El En aquesta ocasió, i per raó dels 35, el racó del consiliari el vull compartir invitant imantenir el nivell

C t i l’ i b ll h

Mares per escoltar-
se els monitors.

Gràcies especials a
les famílies que

curs dels 35 anys
s’acaba. Aquesta
sortida és un bon
final per tants
mesos de feina De

donant veu als consiliaris d’aquests trenta-cinc anys de camí de l’Esplai l’Estel.d’un curs habitual
d’Esplai.

També a les
famílies us volem Comparteixo l’espai amb aquells que han

fet arribar les seves lletres i fent memòria
i homenatge del meu predecessor –P.
Xavier Saigi-, qui tot tornant de compartir
una molt bona experiència missionera
d’un mes acompanyant els grups de
Camps de treball d’Enllaç i apunt d’agafar

les famílies que
han participat als
35 anys (especial-
ment “aquell” matí).

mesos de feina. De
molt bona feina. La
Festa del 9 de
Maig o el Sopar
d’Antics monitors
h t t l t

famílies us volem
agrair la confiança
que ens feu un any
més (l’any de la
crisis) portant els

i Camps de treball d Enllaç i apunt d agafar
l’avió de tornada a Porto Velho va morir
al meu costat; en faig record explícit amb
el ple convenciment de que també des
del cel ell ha celebrat els 35 amb la joia i
record de que ell va assumir un esglaó en
aquesta conciliaria de l’Estel i Joves de la

A tots, gràcies per
tot el que heu fet
aquest any, per
l’acompanyament,
les paraules els

han estat el punt
central de les
celebracions,
intenses i
emotives. No

nens i nenes a
l’Esplai cada
Dissabte. Donar
dobles gràcies als
pares i mares que

ESPLAI-ESTEL
Parròquia del Cor de Maria

Missioners Claretians

aquesta conciliaria de l Estel i Joves de la
parròquia, i, com cadascú dels que han
passat i vindran, va deixar-hi la seva
empremta, aguant, temps i il·lusió
caminant al ritme que entre tots es feia
possible.
Que la joia del camí fet entre tots i amb

les paraules, els
gestos amb els que
ens ajudeu a
educar el millor que
tenim a l’Esplai: Els
i f t

volem deixar de
lloar la tasca de
tots els monitors i
monitores, nous-
monitors

p q
s’acosten a
nosaltres i ens
comenten les
seves impressions
sobre l’Esplai (i Missioners Claretians

Barcelona
FELICITATS

pels vostres trenta-cinc anys.
La vida té tres punts importants:

el passat, l'avui i el futur.

Que la joia del camí fet, entre tots i amb
la implicació de molts, de formes
múltiples i complementaries, auguri la joia
d’un seguir caminant i creixent, millorant
cada dia, en la bona coordinació i
comunicació de tots en aquesta gran
família de l’Estel, amb l’esguard de la

infants.

Fins el proper curs,

Ricard i Laia

monitors,
col·laboradors,
post-monitors i
responsables. En
definitiva, de les

sobre l Esplai (i
tenen molta
paciència) o
assisteixen a les

el passat, l avui i el futur.
El passat cal mirar-lo amb agraïment.

Són les nostres arrels.
Qui oblida el passat, s'oblida a si mateix.

El futur cal veure'l amb esperança.
I l'avui, el present,

família de l Estel, amb l esguard de la
Mare de l’Alegria –patrona dels esplais
cristians-. I, de tot cor desitjo, en els 35 i
molts més que vindran... del caminar de
l’Estel que tots junts ho sapiguem fer; que
ho fem des del que som i on som com a
grup i personalment, sentint-nos bàtec i

més de 50
persones que
formen tot l’Equip.
Han realitzat un
curs amb feina I l avui, el present, 

amb entussiasme, optimisme, amor i 
alegria.

Em fa content pensar que ho feu així.
Ben vostre afm.

Un amic de Vuitanta Anys

g p p ,
part viva d’una comunitat parroquial i
claretiana, amb caminar conjunt amb
totes les altres persones i grups,
coneixent-nos, complementant-nos,
ajudant-nos i sentin-nos vinculats.
Ricard Costa-Jussà cmf

curs amb feina
afegida, per
desgràcia no
sempre
corresposta, però

h b
Un amic de Vuitanta Anys
Jordi Alsina Casany CMFque ha sabut



I cal afegir segurament moltes, moltes
altres coses que quedaren per sempre en
el secret de la història...
Gràcies, pares, que ens heu confiat els
vostre fills i filles. Gràcies, monitors i
monitores que heu donat el millor de la
vostra joventut als infants i als
d l t di bt diA tí i l d l ò i

Acabem el curs,
iniciem els
campaments?

Què n’és de bonic

Ens preguntem:
-

¿t’has sentit escoltat,
acollit i valorat al llarg
de l’any? Com podem

Els ulls, la mirada de
l’altre és tan bonica i
expressiva...! Cal
conscienciar-nos de
que més que compartir

adolescents: dissabtes, diumenges,
festes i vacances.
Gràcies Esplai: Felicitats i enhorabona!.
Jordi Marimon cmf

Ara es notícia parlar de la memòria
històrica.
Vosaltres avui voleu fer també memòria
històrica però d’un fet més reconciliador i
engrescador que pràcticament va néixer
amb la nova democràcia que gaudim: els
35 d l t E l i

viure!
I viure en companyia,
en relació, ens fa
persones. I les
activitats de final de
curs tenen aquest

de l any? Com podem
agrair el que hem rebut
al llarg del curs? ¿Quin
ha estat el fet més
important que has
viscut?

q q p
l’esplai , estem
convivint! I acollir
l’altre, simplement
perquè és ell, és el
regal més bonic que
ens podem oferir per35 anys del vostre Esplai.

Aquest sí que és un record esperançador
que ens serveix a tots per a creure que
un altre món és possible: el de l’amistat,
la llibertat i la felicitat.
Penso en el camí transcorregut del vostre
moviment amb una línia clarament

curs tenen aquest
caire especial que ens
fa compartir i
redescobrir uns
aspectes únics.

En un segon moment
ens preguntem: ¿quins
són els aspectes a
millorar personalment i
com a grup? Què fer

ens podem oferir per
conviure.

També se sent a dir
amb un to menor: A mi,
no em tenen en

Hola amics.
Vaig arribar del Brasil, d'uns anys de
conviure enmig de l’Amazònia i em vaig
submergir a la gran ciutat Barcelonina,
enmig de la selva de bloc de pisos i murs

moviment amb una línia clarament
ascendent, penso en la vostra presència
significativa en el barri del Camp d’en
Grassot de Gràcia i en concret en la
nostra Parròquia del Cor de Maria.
L’Esplai durant aquest temps ha estat el
punt de trobada de pares i mares fills i

En alguns moments
sentim a dir a grans i a
petits: a mi, no
m’escolten; sembla que
passin de mi! Moltes
persones se senten

com a grup? Què fer
perquè cadascú sigui
més plenament ell
mateix? ¿quin és el
compromís que
assumim?

compte, no estan per
mi! I això és trist.
Tothom busca
estabilitat, acceptació...
seguretat! I què n’és
de bonic prendre unaenmig de la selva de bloc de pisos i murs

de ciment. Per a mi va ser un canvi força
notable i diferent, en tot la convivència i
l'estil de vida i treball. Al vostre Esplai
Estel i amb els joves GJ aviat
sintonitzem, sense facilitats, però ho
varem anar aconseguint. Excursions i

punt de trobada de pares i mares, fills i
filles de en bé tres o quatre generacions
de la nostra comunitat cristiana, per fer
del lleure un espai de formació personal,
familiar i social en els grans valors dels
drets humans.
I al mateix temps, deixeu-m’ho dir de bell

persones se senten
soles perquè no trobem
el ressò en l’altre, que
faria que se sentissin
escoltades.

Tercer moment seria
una pregària a Déu tot
donant gràcies per la
seva bondat i
demanant que ens

de bonic prendre una
actitud oberta, capaç
d’admirar-se, de gaudir
i de connectar amb les
persones de l’entorn!
Quants prejudicis ensvarem anar aconseguint. Excursions i

sortides facilitaven la bona i sana
comprensió i convivència fins arribar a
ser el "Mossèn Tronxo" o explicar
contes de la puça en una nit de colònies
a les valls pirinenques o encendre
bengales a la Missa del Gall on el Nen

I al mateix temps, deixeu m ho dir de bell
antuvi, la vostra ha estat una presència
cristiana animant les nostres celebracions
dels dissabtes al vespre amb els vostre
cants i les vostre dinàmiques. Per no
oblidar tampoc el caliu claretià que
manteniu com a “marca de la casa”.

Una segona lamentació
o súplica: A mi, no em
miren!, sembla que
passin de mi. El fet de
no ser reconeguts ens
fa mal perquè ens

demanant que ens
ajudi a construir un
món que sigui la casa
de tots on es respiri un
clima d’estimació i pau.

S d t!

p j
encadenen i no ens
deixen aproximar-nos
als altres, ni alliberar-
nos!

Us animeu a fer unag
Jesús del Cor de Maria lluïa el vostre
fulard com un nen més de la colla, amb
els animadors "Adzucac" que sempre
estaven a punt. Molts i bons records, com
els temes i experiències solidàries, a la
Sedeta, a Eslovènia o al Brasil... L'Esplai

I encara heu eixamplant el vostre radi
d’acció vers l’anomenat tercer món amb
el vostre apadrinament solidari i les
anades d’alguns de vosaltres a Brasil (
com no recordar la mort d’amor tan
sentida del vostre Consiliari P. Xavier

fa mal... perquè ens
aïlla, ens margina...i la
reacció es inhibir-nos
o treure a l’exterior
l’agressivitat...

Sempre endavant!

Josep Sanz

Us animeu a fer una
avaluació, com a
grup, de com us ha
anat el curs?

Estel guarda un espai dintre meu. Una
abraçada. Joan Font cmf.

Saigí) o a la Índia en els camps de treball
de l’Enllaç.



A b l b tAmb les butxaques
plenes
d’experiències

Tot just fa un any
bà ll

Holaaa!!!!

Els follets aquest
trimestre hem viscut
un munt

è

el vam lligar amb una
corda perquè no
s’escapés mai més!
Més tard vam fer un
duel de truites

després de molt
d’esforç endinsats en
un prat
gegant…aquell era el
nostre espai!!, la

í

formació com a
monitors i com a

acabàvem una llarga
etapa dins de
l’esplai, a dia d’avui
continuem formant-
ne part, però ens

f t

d’experiències
xulíssimes!!

Volem dir-vos que
hem fet la nostra
primera excursió amb

l
entre els dos cuiners
i va guanyar el
Rissotto!! L’únic
problema és que ens
va robar el llibre de
receptes que hem

tenda on dormiríem
per primera vegada!!
Va ser molt
emocionant dormir-hi
amb els amics que
hem fet durant totpersones.

Ara continuarem
aprenent i vivint
experiències noves

ò é h d

enfrontem a nous
reptes. En un principi
teníem molts dubtes
sobre el que era això
de ser monitor, però

b l i d

primera excursió amb
tendes! Al principi
semblava que amb
tants pals, teles i
piquetes no ens en
sortiríem…com

receptes que hem
estat muntant
durant tot el curs
per al Rissotto...però
ja l’hem recuperat!!

hem fet durant tot
l’any!

I sabeu què?? Li vam
parar una trampa al
Ravioli!! Sí, sí, el

però és hora de
passar el testimoni,
de
premonitors/col·labor
adors, a les noves

i

amb les reunions de
formació hem après
coses molt útils. Amb
l’ajut de tots els
monitors també ens
h t i t t

volien els monitors
que dormíssim allà
sota?? Però a mesura
que la vam anar
muntant allò ja va
anar prenent forma i

Esperem que us ho
hagueu passat tant
bé com nosaltres i
que passeu un molt
bon estiu!!!

cuiner dolent que no
para de molestar al
Rissotto! El vam fer
ensopegar, que
rellisqués, que
caigués i finalmentgeneracions que

pugen de vigies;
estar amb ells,
donar-los suport i
ajudar-los al màxim

è ’i t i

hem anat integrant
dins l’equip de
monis. Ara ja
coneixem tots els
grups, des de follets
a e ploradors i hem

anar prenent forma i,
Els follets

caigués i, finalment,

perquè s’integrin
dins l’esplai tan bé
com nosaltres.

Esperem veure-us a
t t l’ bé

a exploradors i hem
descobert moltes
coses de tots ells.
Tots els
col·laboradors i
premonitors hem tots l’any que bé.

Moltes gràcies i
arreveure.

N it i

premonitors hem
viscut grans
moments amb tots
els nens i monitors
dels diferents grups.
Aquets ens han Nous monitors i 

col·laboradors.
Aquets ens han
ajudat a la nostra



Diari d’abord, dia oblida els seuscavallers destinats aHola a tots i totes!! Diari d abord, dia
271.

Ho hem aconseguit,
hem derrotat l’imperi
i el cavaller Jemai

oblida els seus
amics.

D’aquí poques hores
aterraré al poblat
barrufet on farem

portar la pau a la
galàxia i hem aprés
els valor del
respecte, el
compartir i l’amistat

Hola a tots i totes!!

No, no sóc cap
espurna; sóc l’únic,
l’incomparable,
l’inimitable Bigman i el cavaller Jemai

TAP-R2 està tornant
cap al seu planeta,
durant tot aquest any
hem passat moltes
aventures i hem

barrufet on farem
una gran festa i
esperem que mai
més la vida de
l’Univers torni a estar
en perill però si fos

p
de tot bon cavaller.
Gràcies a tots els
barrufets tornarà a
regnar l’ordre i la
llibertat a la galàxia

l’inimitable Bigman
Sigman Rigman!!
(Frikman III pels
amics).

La meva vida de aventures i hem
viatjat per molts
planetes buscant els
quatre elements,
aigua, foc, terra i
aire, hem

en perill, però si fos
el cas, els barrufets
estarem a punt!
(mentrestant ens
entretindrem amb en
Gargamel)

g
però sempre hem
d’estar preparats per
qualsevol
emergència... , en
TAP-R2 tornarà a

El món mai sabrà
que gràcies als
espurnes la felicitat

desconeguts buscant
algunes de les peces
de la meva gran

La meva vida de
científic no em deixa
gaires estones lliures
però tot hi així he
volgut invertir un
temps preciós per aire, hem

aconseguit escapar
dels sequaços de
l’Imperi i l’hem
derrotat ajuntant els
quatre elements i

Gargamel)

Bona sort i visca els
Barrufets!!!

8:56 del dia 271

reconstruir el planeta
i restablir l’ordre dels
cavallers Jemais,
però tan aviat com
pugui ens vindrà ha

omplirà els cors de
milers de nens i
nenes, dones i
homes, avis i avies...
però de ben segur

obra: “La Màquina de
la Felicitat”!!. Tot hi
que jo no els he
pogut acompanyar
sempre, he estat

temps preciós per
agraïr als meus
estimats Espurnes
tot el que han fet per
mi. Heu de saber
que aquest any els quatre elements i

l’essència de
l’Univers. Si voleu
saber quin és
l’essència de
l’Univers només li

8:56 del dia 271, 
el BARUFET 

ASTRONAUTA

p g
fer una visita, un
cavaller Jemai mai

que ells en tenen
prou amb les seves
vivències i records.

Dedicat als 35 nens i

atent i els meus
informadors han
destacat dels
espurnes d’enguany
la seva capacitat

que aquest any els
espurnes han fet
algunes “feinetes” al
meu servei.

Al llarg d’aquest curs l Univers només li
heu de preguntar a
un barrufet, però no
sé si us el voldrà
explicar perquè es
molt secret.

nenes que aquest
anys han encès
l’espurna de la seva
felicitat.

d’imaginació, el seu
esperit alegre i
aventurer, la seva
tenacitat, la voluntat
d’aprendre coses

Al llarg d aquest curs
els espurnes han
viatjat per una sèrie
de móns

molt secret.

En aquest viatge
hem descobert la
història dels
cavallers Jemais, els

Molt bon estiu a
tothom!!

Atentament

noves... Això fa dels
espurnes els millors
companys
d’aventures i de
laboratori que mai he ca a e s Je a s, e s

B.S.R. IIItingut.



Holasssssssssssssssss I ja ha passat, altre cop, recordéssim de ha anat fent veure la
molt però ens ho vam
passar molt bé a

uns pastissos molt
bons. Alguns tenienHolasssssssssssssssss

ssssssssssssssssss!!!!!

Som els pikes.

Finalment el curs ja s’ha

j p , p,
un any més. Aquest
últim trimestre, els
exploradors hem viscut
moments inoblidables,
diferents, potser: la

recordéssim de
l’última excursió.
Realment va ser
impressionant. I no
ens referim a les
caigudes de la gent i

ha anat fent veure la
importància de tots
els grups.

passar molt bé… a
veure vam tenir algun
petit accident ja que,
se’ns van punxar un
parell de rodes, però
van ser uns obstacles

bo s gu s te e
molt bona pinta, els
altres eren molt
originals i els altres
estaven bastant
desmontats, però erenFinalment el curs ja s ha

acabat, després d’un
any molt intens arriba la
recta final amb unes
colònies que de segur
seran fantàstiques però

, p
campanya del banc de
sang, que per cert, va
ser tot un èxit, més de
50 donants!; la trobada
d’esplais, quasi 400

caigudes de la gent i
les ajudes que vàrem
necessitar, sinó als
paisatges de la Vall
de Núria, uns que,
possiblement,

van ser uns obstacles
que vam superar sense
problemes i que van
culminar amb una mini
remulladeta a la platja,
que ben mescurda la

, p
molt bons.

També durant aquest
any hem tingut temps
de reforçar les nostresseran fantàstiques, però

l’any d’esplai ja ha tocat
el final.

Han sigut uns mesos
plens de vivències

p , q
nois i noies, tots junts,
on vàrem fer tallers de
risoteràpia, concursos
de rap i de percussió i
vàrem conèixer la

possiblement,
dubtem que tornem a
veure.

En alguns moments,
però, han passat

que ben mescurda la
teníem després del
cansament!

També hem fet
nombroses activitats a

ç
amistats, de conèixer
gent nova dins del grup,
i hem intentat unir-nos
més, intentar fer de
pikes un sol grup.plens de vivències

inoblidables com ara;
l’excursió a Solsona on
vam acabar tots ben
molls, l’excursió amb
bicis on ens vam cansar

Georgina Latre (la Isona
del Ventdelplà),
l’excursió nocturna...
Quins records!

però, han passat
coses que han fet
desequilibrar el grup.
Tot i així hem sabut
aguantar i donar més
importància a la

Ara, alguns de
nosaltres passarem
a l’últim grup de tots,
aquell que diuen que
és el més especial.

nombroses activitats a
l’esplai, pel barri, un
taller de cuina en el qual
els pikes vam anar a
comprar el menjar al
supermercat i vam fer

p g p

Finalment esperem que
el que queda d’any
sigui inoblidable i que
les colònies siguinbicis on ens vam cansar

A més, ens ha tocat fer
de monitors, i hem
pogut comprovar que no
es tan fàcil com sembla,
perquè fer que t’escolti

importància a la
nostra unió, que ha
donat com a resultat,
un grup immillorable!

I amb tot això, i

és el més especial.
Serà aquell que ens
prepararà per a una
de les millors
aventures de les
nostres vides. Una

supermercat i vam fer g
súper divertides i facin
que ens fem encara
més entre tots
nosaltres.

p q q
un grup de tanta gent,
és bastant complicat!

I si fem memòria a curt
plaç, encara notem les

I amb tot això, i
potser més coses
que ens oblidem, ara
ens toca rebre el mig
llacet en aquell
passafoulard

nostres vides. Una
aventura que encara
està per començar.

BON ESTIU 

Ara sí, per acabar, els
pikes us desitgen molt
bon estiu, que
descanseu molt, aneu a
la platja, a la p ç,

agulletes. Sí, sí, i no és
per exagerar. Sembla
ser que els monitors,
suposem que amb bona
fe, van voler que ens

passafoulard
descolorit i esquerdat
que ens ha
acompanyat al llarg
de tots aquests anys
i que, poc a poc, ens

BON ESTIU 
ESPLAIENCS!

Núria Mata
Núria Trilla

Alba Tor

p j ,
muntanya….us poseu
molt morenos i disfruteu
de l’estiu al 100% de la
mateixa manera que els
pikes hem aprofitat , q que, poc a poc, e s ba op p
aquest any a l’esplai.



Espurnes, Barrus, Pikes,
E l i fi l t Vi i

noi/a i comences a ser
home/donaExplores i finalment Vigies…

tots els grups de l’esplai pels
quals han passat els qui
aquest any deixen enrere la
seva etapa com a nens. I és

home/dona.

El que no ha d’oblidar mai
cadascun d’aquests intrèpits és
que han deixat petjada a l’esplai, Pel bon

f n i n m nt d
10 de setembre es
passarà el rebut del

del vostre fill/a que
haureu rebut perp

que els vuit intrèpids que
estan a segon de vigies han
viscut moltes experiències a
l’esplai.

igual que l’esplai n’ha deixat en
ells.

Per aquest motiu, elegeixin el
camí que elegeixin la porta de

funcionament de
l’Esplai, seria bo,
que els nois o noies
que no tinguin
previst continuar el
p p u s mb

passarà el rebut del
mes d’octubre
(equival a la
inscripció),
confirmant així la
vostra assistència el

haureu rebut per
correu, i una foto
carnet.

Per tant, insistim en
la importància de

De ben segur que hi ha
algunes aventures que no cal
recordar o dir en veu alta,
però el sol fet que estiguin

camí que elegeixin, la porta de
l’esplai sempre els restarà oberta
(però no només per anar al
lavabo eh!!!)

Al d i d é

proper curs amb
nosaltres, ho
diguessin abans del
7 de setembre, ja
que es vol, i s’ha de
d nar la p ssibilitat

vostra assistència el
proper curs 2009-
2010 dins de l’Esplai
l’Estel.

Només caldrà que el

la importància de
dedicar un temps de
reflexió sobre les
perspectives
d’assistència del
proper curs per talaquí significa que hi ha moltes

altres que omplen el cofre dels
records amb bons moments
inoblidables.

Als de primer, una vegada més,
animar-los a aprofitar tots els
petits moments que els queden
d’aquesta etapa tan especial, i
és que, com amb la majoria de

donar, la possibilitat
d’entrar a gent que
a hores d’ara es
troba en llista
d’espera. Tingueu en
compte que alguns

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

proper curs, per tal
de facilitar
l’entrada a gent i
per la pròpia

organització de
l’Esplai

Aquestes anècdotes i
historietes de ben segur
omplen els facebooks, blogs…
Si més no, els seus records.
P ò l é i t t é

q , j
situacions, no t’adones del que
representa fins que ja ha passat.

Com diu l’escrit d’Explores,
Vigies és un grup especial però

compte que alguns
d’aquests fa molt
temps que
s’esperen.
Desitgem que no hi
hagi baixes i

dades l Esplai.

Però el més important és que
totes elles els han ajudat a
créixer i a entendre quelcom.

Segurament haureu sentit la

Vigies és un grup especial, però
això és així per l’únic motiu que:

VIGIES SOM TOTS!

A fit i

hagi baixes i
recordeu que si
abans del 7 de
setembre no us
doneu de baixa,
automàticament elg

frase que diu que “ARA HAS
DE TRIAR EL TEU CAMÍ” i és
que quan s’arriba al final de
vigies s’entra en una etapa en
la qual serà un mateix el qui

Aprofiteu i...

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

(Pàgines centrals 
d l R i t )

automàticament el

la qual serà un mateix el qui
decidirà; deixes de ser nen/a-

de la Revista)



com em sento de sol. I ell intenta
que estigui amb altres nois iFa unes setmanes, el Manu –un noi de 14 anys que ha vingut dos estius de colònies amb l’Esplai

integrar els joves nouvinguts. Però,
en canvi per a mi res M’hauré deque estigui amb altres nois i

noies, que faci activitats, que
disfruti de la vida i que em
relacioni: teatre, música, natació,
boccia (un esport adaptat per a
persones en cadira de rodes)M’HO MEREIXO?

Molts cops, quan vaig amb la
meva cadira de rodes pel carrer, la

– va publicar un text al diari Avui i el Punt.
Hem volgut fer-li sentir el nostre recolzament, estima i orgull cap a ell, ajudant-lo a fer sentir la
seva veu , és per aquest motiu que hem volgut publicar nosaltres també les seves paraules, que
creiem no deixen indiferent a ningú.

en canvi, per a mi, res. M hauré de
quedar sol a casa. El pare es va
enfadar molt; i ha buscat algun altre
lloc a prop de la nostra ciutat on jo
pogués participar en alguna activitat
d’estiu per a joves I al final en vapersones en cadira de rodes),

esquí, esplai, excursions,
campaments, colònies, casals...
Però és difícil. El pare intenta fer
el que pot, però sovint segueixo
sentint-me molt sol

Sóc un noi de 15 anys. Em dic
Manuel. Tinc el que els grans en
diuen “paràlisi cerebral”, que no vol
pas dir que tingui el cervell

gent se’m queda mirant; a
vegades amb cara d’estranyesa, o
d’incomprensió, o de pena; o fins i
tot de menyspreu o fàstic. Tot i
que hi estic acostumat, no

d estiu per a joves. I al final en va
trobar una, a la Vall de Bas. Però, és
clar, a aquesta activitat hi participen
pocs joves i només hi ha un monitor;
i com que no sóc de la vall no n’hi
posaran un altre especialment per asentint me molt sol.

Aquest estiu els de Joventut de
l’ajuntament d’Olot m’han dit que
no puc participar en les activitats
que han programat per als joves

paralitzat. Què va! El que em passa
és que sóc un noi tancat en un cos
que no em fa cas: no puc coordinar
els moviments per mantenir
l’equilibri i caminar o fer d’altres

m’agrada, em fa sentir malament,
diferent, rebutjat. És clar que hi ha
persones, nens i grans, que
m’estimen i m’accepten tal com
sóc. Però n’hi ha d’altres, i a

posaran un altre especialment per a
mi. És lògic. El que no és tan lògic és
que els d’Olot, havent-me tancat les
portes a les seves activitats d’estiu
per a joves, es neguin a pagar
aquest monitor El pare estavaque han programat per als joves.

Els estius passats bé que hi vaig
participar. Ho trobo injust. Per
què? És que potser no tinc els
mateixos drets que els altres? Bé
que es fan casals i activitats per a

coses que els altres nois i noies fan;
com ara parlar. Ho entenc
perfectament tot (el pare diu que
tinc el cap molt ben moblat), sento i
penso com els joves de la meva

vegades penso que són la majoria,
que em rebutgen, em menyspreen,
m’insulten i inclús a vegades
m’han agredit i robat. Com que no
em puc defensar! No entenc per

aquest monitor. El pare estava
disposat a portar-m’hi i anar-me a
buscar cada dia.

No ho sé. No ho
entenc. Encara no tinc edat per anar
a votar Fins ara pensava queque es fan casals i activitats per aedat. M’agrada la música, el

cinema, viatjar, saber què passa al
món, descobrir coses noves, viure
aventures, i tot això. Però no puc
articular les paraules per expressar

què la desconsideració, l’insult i el
menyspreu provenen més de les
persones grans que no pas dels
companys i companyes de la
meva edat.

a votar. Fins ara pensava que
m’agradaven els que defensaven la
igualtat de drets i oportunitats, la no
discriminació, la pau i el diàleg, la
inclusió; però estic fet un embolic: no
sé pas a qui votaria ara: els queels pensaments, els sentiments, les

emocions.. Ho he de fer amb signes
i amb sistemes alternatius: porto
sempre un quadern de comunicació
amb un munt de paraules escrites

Suposo que a causa de ser com
sóc físicament, d’anar en cadira de
rodes i no poder parlar, em costa
molt fer amics. De fet només he

sé pas a qui votaria ara: els que
diuen que defensen tot això són,
precisament, els que em tanquen les
portes. És just que m’hagi de sentir
així de trist? De veritat que m’ho
mereixo?amb les que, assenyalant-les,

m’intento comunicar. I també un
comunicador electrònic que té
paraules i frases enregistrades amb
la veu d’amics i mestres.

tingut un amic de veritat. Llàstima
que ell i la seva família van marxar
a viure a un altre país, molt lluny
d’aquí. I em sento sol. Sovint li
explico al pare

mereixo?

Manuel Trubat Altarriba

PD.- El pare m’ha ajudat a redactar
tot això que us acabo d’explicartot això que us acabo d explicar.
Gràcies pare, t’estimo molt.

El Manu, a les colònies a Mas Baget, al 2007.



Inscripcions 2009-10
Els dies 21 i 22 de Setembre

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

APRENT-NE JUGANT!!!
el JOC de la MOTXILLA Els dies 21 i 22 de Setembre

de 18h. a 21h. hi haurà les inscripcions del nou 
curs d’esplai 2009-2010 per tots aquells nens, 

nenes, nois i noies que no han vingut aquest últim curs
a l’esplai

el JOC de la MOTXILLA
és a l’apartat ”ESTIU”

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 2009-2010.
Els dies 21 i 22 de Setembre, de 18h. a 21h.
Als locals cor maria

Anoteu-vos –ho bé!!!
Per a informació sobre l’ACTIVITAT EN FAMÍLIA;

Als locals del cor de maria.

Per a informació sobre la continuitat dels infants ja inscrits;
INSCRIPCIONS:

A la pàgina web de l’Esplai

Per a informació sobre el CAMP de TREBALL;

Al web de l’Esplai també hi ha disponible per a tothom tota la informació
de l’activitat familiar.

Una activitat per aprofitar i gaudir amb els companys/amics dels nostres
fills/es i els seus pares NO US LA PERDEU!!!!

ENLLAÇ SOLIDARI, ONG

(a Brasil)

fills/es i els seus pares. NO US LA PERDEU!!!!

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

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

N  de Registre: 16.347



a l’estiu…

Ruta ”El camino” (Santiago-Fisterra)
Nascuts al 1992 i 1993

(G lí i )

van continuar
amb el projecte i
els qui hi estem
en aquests

QUE L’ESTEL
NO DEIXI DE 

El “camiño” no és una ruta qualsevol. Els gallecs acolliran
als Vigies com tan bé fan amb tots els peregrins que
trepitgen les seves terres anys rere any.

(Galícia)

L’equip de

en aquests
moments. Un
sopar en el qual
els monitors del
passat van

VOLAR MAI...!!!

És per aquest
motiu que ens
alegrem
d’haver-nos

L equip de
monitors i
responsables de
l’Esplai volem
Felicitar-vos a

passat van
veure als “seus
nens” convertits
en monitors del
present

Campaments
“Les Lloses”

Nascuts del 1994 i 1995

d haver nos
retorbat amb
aquells qui ja no
estan en el dia
dia de l’esplai

Felicitar-vos a
tots una vegada
més.

La celebració

present.

I el dia 9 de
maig, va ser una
FESTA sí sí en

El Montsec, molt meridional dins dels sistemes Prepirinencs, formant un contrafort amb la
Depressió Central, és una serralada de la qual coneixem sobretot els imposants espadats
que cauen quasi a plom sobre la vall d'Àger. Aquests espadats, han donat nom al massís
-Montsec vol dir "muntanya tallada"-.

(Camarassa)

dia de l esplai,
en el sopar que
vam fer el
passat
divendres 5 de

La celebració
d’un aniversari
és una ocasió
molt important
per a trobar se i

FESTA, sí sí, en
majúscules, una
FESTA en la
qual vam poder
celebrar

Colònies “Els Estanys”
(Capmany – Alt Empordà)

Nascuts del 1996 i 1997
Montsec vol dir muntanya tallada .

divendres 5 de
juny. Un sopar
que no només
va ser això, sinó
que va ser el

per a trobar-se, i
fer una mirada
en el temps.

celebrar
l’aniversari amb
tot el barri, i de
la millor manera
que ho sabem Nascuts del 1998 al 2002

està ubicada als peus del Paratge Natural de l'Albera, a la
població de CAPMANY, comarca de l'Alt Empordà.

(Capmany Alt Empordà)

que va ser el
retrobament
entre aquells qui
van iniciar
l’esplai els qui

que ho sabem
fer: fent
activitats, tallers,
danses i
caçons

La Casa està situada al municipi de SERINYÀ a la comarca del Pla de l'Estany.

Colònies “Els refugis de Serinyà”
(Serinyà – Pla de l’Estany)

Nascuts del 1998 al 2002

l’esplai, els qui caçons... Es troba a mig camí entre la vila romànica de Besalú i Banyoles a menys de 5 km de
cadascuna d'elles.



Hola a tots i totes!!

Primer de tot, des
de la comissió

arribar uns quants
dibuixos, fets pels

per a la seva
família i esperem

d’Apadrinament us
volem donar les
gràcies per la
vostra col·laboració
ja que un anys

, p
nens, on
intentàvem explicar
amb imatges que
era per nosaltres
l’esplai A més els

que el petit esforç
que fem des d’aquí
es converteixi en
una gran futur per
a en Gabriel alja que un anys

més, la xocolata
venuda durant la
festa dels 35 anys
va permetre

ti b l

l esplai. A més, els
dibuixos que no
vam poder enviar
per que n’hi havia
molts els vam

a en Gabriel al
Brasil.
Molt bon estiu a
tothom i moltes
gràcies!!

continuar amb el
procés
d’apadrinament.

D’altra banda, us

penjar durant la
festa dels 35 per
que tothom els
pogués veure. De
moment no hem

Oscar i Arnau

,
hem de dir que
aquest any, els
nens i nenes més
petits de l’esplai
(follets i espurnes)

moment no hem
rebut resposta, ja
sabem que el
Brasil està molt
lluny i els

i i h d(follets i espurnes)
vam enviar una
carta al nen que
tenim apadrinat, en
Gabriel. En Gabriel

missioners han de
traduir les cartes
del català al
portuguès i del
portuguès al català

viu al Brasil i
només té dos anys
així que des de
l’esplai li vam fer

p g
cada vegada... Des
de l’Esplai enviem
els millor desitgs
per a en Gabriel i



Hi ha hagut sempre tants nois i Com han sigut els monitors?
Vigies. Als monitors se’ls demana
molt, de cop i volta. M’atreveixo a dir
que no deu haver cap treball amb
tanta exigència als divuit anys ja que,
se’ls demana una responsabilitat i uns

A l’inici de curs es convoca als pares
dels monitors
Sempre s’ha procurat atendre a les famílies
dels monitors. Com un reconeixement al
servei voluntari que fan els seus fills, i del
qual ells hi participen. Reconforta molt al

Hi ha hagut sempre tants nois i
noies com ara?
Més que dir si han estat pocs o molts,
puc dir que no n’han faltat. Sempre hi
ha hagut un mínim de sis a un màxim
de deu, o més, nois i noies per

it Q t bli l t

Com han sigut els monitors?
Sempre hi ha hagut algun que altre que
s’ha repenjat, però han estat més els que
s’han implicat en aconseguir anar
endavant. Tots, en la seva mesura i amb
els seus recursos, han fet que arribem als
35 Q hi h h t it

p
coneixements com als pares dels nois
i noies.
Però no tots són de divuit anys.
Sort n’hi ha! que hi ha d’altres més
grans; però no massa més grans.
Perquè, sobretot el treball, més que

qual ells hi participen. Reconforta molt al
monitor el poder parlar i reflexionar amb els
pares sobre l’esplai, sobretot quan alguns
professionalment es dediquen a l’educació
i/o han estat monitors.
La relació amb la parròquia ha estat
bona?

monitor. Quan es va establir la quota
mensual hi hagué una petita
davallada; la d’aquells que venien
ocasionalment i segons el programa.
Fa uns anys, quan el nombre de
monitors començava a ser nombrós,

35 anys. Quan hi ha hagut monitors
amants de la música, s’ha cantat més. Si
eren més reflexius, hi havia més
moments de diàleg. Si caminaven, es
feien més excursions, etc.
Donada la renovació dels equips de Perquè, sobretot el treball, més que

els estudis, fan que els joves deixin el
dia a dia del grup de nois i noies. I és
aquí on s’han de recuperar per a
d’altres tasques d’acompanyament i
de suport dins de l’esplai, juntament
amb alguns pares Quan els nous

Si ens referim als sacerdots (rectors,
vicaris, consiliaris), he de dir que sí, han
estat bones i la confiança que hi han
posat ho certifiquen; ells saben les
dificultats que hi ha en fer descobrir el
missatge d’amor de germanor de diàleg

es va obrir el grup dels Follets, sols
per a sis anys, donada també la
demanda per part de les famílies. En
el futur també es pot donar que algun
grup es divideixi si es manté la
demanda de les famílies i el nombre

monitors els follets (6 anys) veuran com
els actuals Vigies, Explores i Picasoques
poden ser els seus monitors.
Els joves estan preparats per ser
monitors?
A l’inici de l’esplai no hi havia tanta amb alguns pares. Quan els nous

monitors procedeixen del propi centre
hi ha alguns aspectes que ja coneixen
i també hi ha un gran apreci pel
centre.

missatge d amor, de germanor, de diàleg,
de perdó que ha d’haver en els cristians.
S’han millorat situacions quan els
consiliaris han pogut ser més presents, i
quan gent de l’esplai ha estat present en
altres grups parroquials: catequesi,
accions socials etc

de monitors, ja que l’esplai no sols és
referència de la parròquia del Cor de
Maria, sinó també de la parròquia St.
Tomàs d’Aquino. En el llibre dels 30
anys, podeu veure que cada estiu s’ha
fet més d’una activitat Actualment

p
“cultura” de l’esplai. No hi havia
referències i també començaven amb
quinze o setze anys. Però, com ara, no
ha mancat il·lusió i compromís. Insistim
molt en què no és “seguir” després de

accions socials, etc ...
Com han afectat les noves tecnologies
al funcionament de l’esplai?
Amb l’ordinador i l’internet hem millorat
moltes coses. Hem passat de fer els
comunicats en ciclostil, a fer-ho en
f ò i f h j l ò i F

fet més d una activitat. Actualment,
l’existència de força títols de director
ens faciliten que es puguin organitzar
vàries colònies. Però el que ha
preocupat sempre ha estat l’equip de
monitors i la implicació dels pares.
La preocupació ha estat per l’equip

E
n

Joan
M

unt
M

ontgat,a
fina

Q
uiés

un
iqui

La
solució

a
la

fotocòpies, a fer-ho ja electrònicament. Fa
uns anys entregàvem una gran quantitat
de documentació: estatuts, vademècums,
... que ara es troben al web on per cert,
també hi ha: fotos, història ... És de gran
ajuda per les excursions i sortides. Abans

La preocupació ha estat per l equip
de monitors?
Naturalment. Però tant pels monitors
que estan en un grup, en el dia a dia,
com pels altres adults que els
acompanyen i reflexionen amb ells

b l d l t d l’ l i

tané
am

b
en

Joa
als

dels
90.

l’altre?
pàgina

4
de

la
revi

el paper imprès (plànols, horaris ...)
caducava; ara ho tenim actualitzat i de
diferents maneres. Ha estat un gran
avanç. Això comporta que ha d’haver
coneixedors d’aquestes tècniques, que
són “antics” monitors; i que, pels nous

sobre el desenvolupament de l’esplai.
Fa anys que el nombre de monitors és
força nombrós. Ha quedat enrere
aquell curs en què es feien les
inscripcions amb sols la seguretat de
dos monitors.

n
Font,

a

ista.

; q , p
monitors, són uns coneixements que han
d’assimilar en poc temps.



I en l’elaboració de les activitats ha
i ifi t i?

quatre fills varen ser monitors. La
família Estadella, de la qual les quatre
filles han sigut monitores; i els pares,
amb els quals vam donar forma a una
“animació de pares”, que encara

L’estructura sempre ha estat la
mateixa?
L’esquema base, sí. Des del
començament hi ha hagut tres vessants:
educativa, administrativa i de

significat un gran canvi?
...segons els monitors. La forma de
participació dels nois i noies ha seguit
força similar. Les activitats van en
funció de les característiques dels
monitors, però no, no han canviat

continua un cop “jubilats”. La família
Quintana, que junt amb d’altres fèiem
els primers equips rectors. Les mares
De Mas i Pujol que van fer les fundes
de farmaciola i de les tendes
d’acampada. Les famílies Giralt i

representació. Aquestes han anat
evolucionant amb diferents persones:
En Salvador i l’Eulàlia, la Sílvia i la Neus,
en Xavier i la Neus han fet el seguiment
de les qüestions pedagògiques. Els
estatuts no es van plasmar per escrit fins

molt. En poc temps es demana als
monitors imaginació, creativitat i
domini dels recursos. Això no és fàcil,
i, naturalment, es recorre al que un ha
fet, als llocs a on ha anat... Per tant, hi
ha renovació, però també repetició;

Corrales que van construir l’altell del
despatx de l’esplai. La família Cortina
que durant uns anys va animar un
grup de ball. La família De la Villa que
amb pares de l’esplai i del col·legi
Claret han fet possibles la “Coral Veus

p p
al cap de deu anys. Fa anys amb en
Xavier Ferrer es va començar el
vademècum dels monitors (un recull de
procediments). S’han reduït el nombre de
reunions de l’equip rector; s’han introduït
reunions de coordinació entre els caps de

p p
del passat d’un mateix.
Joan Muntané, fins quan?
Si ho dius perquè fa 35 anys que hi
sóc, l’edat no és impediment per fer un
voluntariat. No sé com em veuen els
altres; si jove ... o no tan jove. Però

La Iluminada Merino, la Marina –néta
dels Estadella–, en Joan Muntané, en
Borja Ruiz i en Xavi Ferrer; bufant les
espelmes del pastís d’aniversari dels
30 anys d’Esplai –fa 5 anys–, en el
sopar de monitors. Claret han fet possibles la Coral Veus

Clares”. La família Novella que haurà
vingut molt sovint a l’esplai durant vint
anys. En Xavier Sastre i la Neus
Saperas, que van estar uns quants
anys a l’equip pedagògic i que van
iniciar la formació pròpia dels nous

reunions de coordinació entre els caps de
cada grup, amb l’equip pedagògic. Es
comença abans la preparació de la
campanya d’estiu,...
Què et preocupa del futur?
El vertigen del temps, que no ens permet
aturar nos per fer experiència del que

altres; si jove ... o no tan jove. Però
dintre de cinc anys (dels 35 als 40
anys) estaré ben prop de la jubilació
laboral. Diuen que sempre que passes
una desena, es dóna un canvi. No sé
com aniré de salut, la família també
compta i finalment la comunitat

anys per endavant. Si després segueix
com a monitor, hi hem d’afegir uns anys
més. Si hi ha un germà més petit, encara
són més anys. Durant aquests anys els
“pares” també necessiten uns moments

p

iniciar la formació pròpia dels nous
monitors amb un dossier que encara
s’utilitza. En Carles Saperas que
encara col·labora amb diverses
qüestions pedagògiques i últimament
amb aportacions a l’animació de la fe.
Naturalment molt especialment a en

aturar-nos per fer experiència del que
estem vivim. Temps de trobar-nos amb
nosaltres mateixos, de trobar-nos amb els
altres.
Que allò que volem: “aconseguir la colla
d’amics”, siguin uns amics d’activitats i no

i i i l

compta i, finalment, la comunitat
parroquial. Cadascun d’aquests
aspectes poden posar un termini.
Quan fa 35 anys vàrem iniciar l’esplai,
el vicari i jo, ho vaig fer assumint
aquest encàrrec, entre d’altres
t b d l

pares també necessiten uns moments
de diàleg amb d’altres pares en el seu
temps lliure i l’esplai els hi pot oferir
mentre els seus fills estan en el seu grup.
La periodicitat és diferent, la tipologia
(xerrades, distraccions, teatre, ball, ...)
també les inquietuds i qüestions de Naturalment, molt especialment, a en

Xavier Ferrer, que va agafar el relleu
del dia a dia com a responsable
general de l’esplai després d’uns
quants anys de monitor i de molt
bones aportacions; ell va introduir la

uns amics vivencials.
Que aquells valors que guien el servei
voluntari, no es reconeixin com a tals,
sinó com a propis de l’activitat i ja sense
“valor”.
Que el monitor sigui una activitat i no un

tasques, com a membre de la
comunitat claretiana. Després he
seguit amb aquest compromís,
personalment i amb la Iluminada. És
una oferta de servei voluntari, i, de
moment, l’equip sacerdotal em

també, les inquietuds i qüestions de
diàleg. Pocs pares s’adonen dels anys
que tenen per endavant a l’esplai. Alguns
fan amistat, que continua al marge dels
fills, i els fa apreciar l’esplai. Desprès es
pot comptar amb ells, perquè és una part
d l hi ò i informàtica a la secretaria, les orles de

final de curs, el recull de documents i
molts elements de record. I, finalment,
en Ricard Jiménez i la Laia Feltrer,
que fa dos anys que han assumit el
dia a dia com a responsables

servei; que sigui un fer, més que un “ser
monitor”.
Que l’esplai es consideri una activitat
extraescolar y no una eina educativa
pròpia.

demana seguir a l’esplai. I ves a saber
si, defensant que l’esplai no sols és
dels infants i joves, sinó també de
“pares” i de gent gran, sorgeixen
noves coses.
Per això l’animació de pares?

de la seva història...
En aquests anys destacaries a algú?
Tot i el risc d’oblidar-me d’algú, crec que
no és just no citar-ne cap. Hauria de citar
a molts, no sols monitors, també “pares”.
M’atreveixo a citar alguns (confio que

generals.
p

Si un noi o noia comença a participar
de l’esplai als sis anys, té uns deu

ningú se senti exclòs): les famílies
Sorribas i Giménez, de les que tres i



Famílies:
i ò j ’ b

intentarem que la
sortida sigui una mica

augmentés i s’anés
renovant. Hi haESPLAI L’ESTEL això ja s’acaba.

Un curs que passa, en
alguns moments amb
una rapidesa
vertiginosa, en els
quals no tenim temps

sortida sigui una mica
més austera, sense
renunciar a dormir en
una casa amb llits.
però participant tots
una mica, per tal de fer

l t

renovant. Hi ha
moments en què les
idees ja no sorgeixen
tant ràpidament i
necessitem gent amb
aires nous i amb idees

A i

ESPLAI L ESTEL
Parròquia del Cor de Maria (Barcelona)

Animació de Pares curs 2008-09

Sortida Familiar
“ESPLAI PRODUCTIONS ANIMACIÓ DE PARES” 

enguany presenta:
“UN NOU REPTE”

quals no tenim temps
de ser conscients de
totes les coses que
passen al nostre
voltant. Ara que ja
arriba l’estiu hem
d’i t t f i

alguna tasca que en
altres cases ens ho
donaven fet, esperem
la vostra col·laboració.
(Tampoc tant, no us
espanteu!)

noves. Animeu-vos a
formar part d’aquest
equip, que és una
manera d’aportar el
vostre granet de sorra
a aquesta gran famíliaUN NOU REPTE

En la sortida intentarem de veure coses molt antigues, de moment unes
fades “bones” i molt engrescades ens estan ajudant, però, com ja sabeu, a
l'antiguitat a part de les fades “bones” hi havien fades “no tan bones” i
d'altres bitxos que tan ajudaven, com feien la vida impossible amb les seves
entremaliadures, i ja veurem quines activitats ens proposen i al final quines

d’intentar frenar, i
intentar gaudir més del
que ens envolta.
Primer de tot, de la
família, que pot ser que
durant el curs no l’hi

espanteu!)

Aquest any estem
realment contents amb
les respostes que hem
tingut, dues xerrades,

b “ l

a aquesta gran família
que és l’Esplai. A més
a més, quants més
siguem, més bones
idees en poden sortir.
Creiem que és una

tití i t d l
, j q p p q

ens deixen fer.

PLA DE L’ESTANY / GARROTXA
Mica a mica ens aniran donant informació per a la sortida familiar del 11 i 12
de juliol, que ja us anirem transmetent; per ara noves fites, noves activitats,
nous coneixements i un munt d’entreteniments.

haguem dedicat tot el
que es mereix.

L’Esplai és, per a molts
de nosaltres, una gran
f íli i

una sobre “els camps
de treball a la Índia”, i
l’altra sobre “les
drogues i els nostres
fills”, l’esquiada familiar
a “La Masella”, el teatre

petitíssima tasca de la
que n’estem molt
contents de poder
participar. La primera
reunió del curs la
tindrem el primer dia

US HI ESPEREM!!

família, que ens uneix
en una sèrie d’objectius
molt similars i, en un en
especial, l’educació
dels nostres fills i filles.
Des de l’Esplai es

a La Masella , el teatre
amb l’obra
“L’inspector”, molt
adequada als temps de
corrupció que corren, a
més a més d’aquelles

ti it t d t t l’E l i

tindrem el primer dia
d’Esplai, tot just quan
s’acabi la presentació
inicial.

Us hi esperem!!!

l’equip d’Animació de Pares

Qui vulgui estar al dia i rebre més informació que envií un correu a

p
fomenten uns valors,
que de mica en mica,
són assimilats pels
nens i les nenes.

C l f íli

activitats de tot l’Esplai
en les que donem
suport moral i logístic.

Els de l’equip
d’animació ens anem

Animació de Pares.

Ens agradaria
recordar-vos que tenim
una adreça de correuQui vulgui estar al dia i rebre més informació que envií un correu a 

pares@esplaiestel.com amb un missatge que digui “m’agradaria estar al dia i rebre 
més informació” i a mesura que sapiguem més coses els hi anirem enviant.

tel. 93.424.59.15      Solà-Fabra
tel. 93.458.10.83      Mollà-Cusí

Com la família que
som, no podem posar
punt i final al curs de
l’Esplai sense l’última
sortida familiar. Aquest
any, donades les

d a ac ó e s a e
fent grans, millor dit,
els nostres fills i filles
s’estan fent grans, i
ens queden pocs anys
d’estar a l’Esplai en

ti E d i

ç
electrònic,
pares@esplaiestel.com
, en la qual us podeu
adreçar per fer-nos
qualsevol suggeriment,

t ió ttel. 93.459.27.86      Piqueras-Boleda
y,

circumstàncies
econòmiques,

actiu. Ens agradaria
que aquest equip

aportació, etc.



La Vall d’Ora a cavall del Solsonès i endavant), passeu està en molt bon www.masiaelpujol.com

Com arribar-hi:
Per arribar a la Vall
d’Ora hem d’anar

Durada:
2,30 h. de cotxe

per aquí ja podeu
aparcar el cotxe.
( tà i di t)

Berguedà. Natura, història i arrels
endavant), passeu
aquesta cruïlla del
camí i un pont, i
Caminareu, en sentit
ascendent per la
pista principal, uns

està en molt bon
estat, amb un absis
central, dues
absidioles, cimbori i
el cos de la nau.
Magnífica! val la

p j
(preu normal)
1,5 km sense asfaltar
des de la cruïlla.

Després us passaràd Ora hem d anar
fins a Cardona per
la C-55, un cop
passat Cardona,
aproximadament a

des de Barcelona
fins a l’aparcament

2 h. (anar i
tornar) de
l’aparcament a

(està indicat),
agafeu-la.
Si abans d’agafar
el camí rural
preneu la carretera

pista principal, uns
25 m des d’on heu
deixat el cotxe i
trobareu un
monument a mà
esquera que indica el

ag ca a a
pena anar-hi i és el
motiu de l’excursió.
Una joia del nostre
romànic. Transmet
serenor i senzillesa

p p
que la recomanareu
per quedar bé o no
ho direu a ningú per
guardar-vos el
“secret”.

1 km, a mà dreta
veureu un camí
rural asfaltat al
costat d’una fàbrica
de pinso i una

l aparcament a
Sant Pere de
Graudescales

Dificultat:
B i l fi l d l

p
a mà dreta a 50 m
trobareu el Forn
d’Aiguadora i el
forner, en Llorenç
Vilafranca us

esquera que indica el
punt on es creu que
va morir Guifré el
Pilós, en front, a
l’altre costat de riu hi
ha una serradora

dels temps passats,
dels anys d’història.
Envoltada de bosc
serà tota una troballa
per qui no l’hagi vist

No dic més. Salut !!

Antoni Piqué
Assumpta Corberade pinso i una

serradora, l’agafeu
fins a la cruïlla del
poble de Sorba.
Aneu cap a Sorba,
i ll d’ l

Baixa, al final del
camí una mica de
pujada però apte
per tothom.

Vilafranca, us
vendrà un pa
exquisit !
Torneu al camí de
la Vall d’Ora on,

ha una serradora
medieval (alguns
dies es pot visitat
depèn de com es
llevin). 20 m més
amunt trobareu

p q g
mai.

A prop teniu la Riera
d’Aiguadora que us
hi podeu banyar.

p

i en lloc d’entrar al
poble, tireu recta i
continueu la via
rural fins arribar a
sortir a la carretera

Desnivell:
+ 150 m.

Observacions:
Cal portar gorra i

com podeu
imaginar, el
paisatge és preciós
i aneu creuant la
riera d’Aiguadora

amunt trobareu
L’Esglesiola de Sant
Lleïr.

Continueu el camí
principal a peu uns 2

p y

On dinar:
Masia El Pujol,
restaurant i
habitacions.so t a a ca ete a

de Solsona a
Berga C-26. Just
de cara, travessant
la carretera,
continua el camí

Cal portar gorra i
calçat còmode.
Trobareu ombra, a
l’estiu fa molta
calor i a l’hivern

riera d Aiguadora
d’un costat a l’altre
per sobre dels
ponts .
Haureu fet més o

11 k i

principal a peu uns 2
km i (ara sense
asfaltar) i trobareu
l’antic Monestir
d’Escales, del qual
només queden

Tel 973 29 90 45.

continua el camí
asfaltat que va cap
a la Vall d’Ora,
Sant Pere de
Graudescales,

molt de fred.
Porteu banyador
que trobareu molts
llocs per fer una
remullada !

menys 11 km i
trobareu un camí a
l’esquera que va a
la Masia El Pujol
(està indicat i ja en

només queden
vestigis dels
fonaments, i
l’Església de Sant
Pere de
Graudescales.

Masia El Pujol, ...
remullada ! ( j

parlarem més
G audesca es
Aquesta església



NOM DEL JOC: 4 EN RATLLA Un grup de monitors estem fent un recull de llocs de sortida, de festes populars
i ió f i l dif t d l’ l i Ll d d

ORIGEN: Àsia
ESQUEMA:               .

MATERIAL: 32 fitxes per a cada jugador.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC El j

i excursió per oferir als diferents grups de l’esplai. Llocs que, de vegades, no es va
amb els pares.

Inicialment no ens ha semblat il·lusionador, perquè pot ser teòric; encara que
algú ens digui que així es poden evitar repeticions.

Tampoc ens ha semblat que hagi de ser un “cercador” de llocs en els diferents
cercles de proximitat a Barcelona que té cada grup.DESENVOLUPAMENT DEL JOC: El joc co-

mença amb el tauler buit.

S’elegeix el color del joc, i per torns es van
col·locant les fitxes en els Pals.

p q g p
Què ens ha motivat?
La pregunta que ens hem fet és la següent:

en quins llocs hauria d’haver estat un noi o noia
en acabar l’últim any de Vigies?

El primer jugador que aconsegueix fer 4 en línea: vertical, horitzontal o
diagonal. Si s’aconsegueix el 4 en línea però no es fa abans que el
contrincant, perdrà la partida.

Sóc llarguet i petitet tinc una cueta i dues dentetes 
i v l b i El lí)

Això sí que ens ha motivat! Què hem d’haver conegut als disset anys?
Són set excursions a l’any (Nadal i camp d’estiu no compten) per un seguit

d’anys. Poden arribar a ser onze anys, si s’ha iniciat l’esplai als sis anys.
Fan quasi setanta set llocs, a part de les sortides per Barcelona.

Com que la pregunta pot interessar als pares, sobretot als pares inquiets pel
per si vols obrir cosetes. El ratolí)

NOM DEL JOC: Cazolete

ORIGEN: Aragó

q p g p p , p q p
coneixement de Catalunya o per haver estat monitors, us fem la pregunta també a
vosaltres i esperem la vostra participació en aquest recull de llocs mitjançant el web o
la revista amb la taula adjunta que podeu retallar i entregar als monitors.

Seria convenient que indiquéssiu a partir de quina edat.
Exemples:

Montjuic sis anys
g

MATERIAL: Patacons, una sola de
sabata, guix i una llauna. 

NÚMERO DE PARTICIPANTS: entre 2 i 6

Montjuic sis anys
Turó de l’Home onze anys
Fira de Santa Llúcia sis anys
Carnestoltes de Solsona dotze anys

Endavant! Que han de sortir un centenar de llocs! Esperem aportacions!

SITUACIÓ INICIAL: Es dibuixa un cercle a terra. Al mig s'hi
col·loca una llauna plena de patacons que els i les participants
s'han apostat. Es delimita una línia de llançament.

Si us plau, feu arribar la taula de propostes al Guillem Pujol, l’Arnau Cunillera i/o l’Edu Font

Excursió Edat Excursió Edat

DESENVOLUPAMENT DEL JOC: Per torns, cada participant llança la sola de
sabata des de la línia de llançament amb l'objectiu de tombar la llauna.

1.El llançador/a es queda amb tots els patacons, que en tombar la
llauna, hagin sortit fora del cercle. La resta de patacons es tornen a

di d l llposar dins de la llauna.
El joc acaba quan els jugadors es queden sense patacons per apostar.



Juliol
7 L i G i

Juliol
19 - Òscar Bergillos

Juliol
13 – Sarah Badosa

25 – Pol Linuesa
26 – Anna Schneider

27 Júlia Pedrola

Juliol
29 – Marta Godó
29 – Marta Gràcia

29 – Marta Martínez
Juliol 7 – Laia Garcia

10 – Núria Batlle
9 – Marta Segura

18 – Núria Trilla

Agost
10 – Irene Galindo

Agost
16 - Xavi Blanco
23 – Anna Trilla

30 – Àngel Carrasco

Setembre
26 – Mar del Val

27 – Júlia Pedrola
29 – Marta Bru

Agost
15 - Mireia Font
16 – Roc Baró

S t b

Agost
15 – Maria Huguet
15 – Maria Cantín

16 – Roc Baró

Setembre
8 - Adrián Navarro

Juliol
16 – Carme Corbi
18 – Arnau Puig

26 - Quim Corbero

Agost
11 - Clara Carme

15 – Mireia Gabarró

Juliol

Setembre
19 – Marta Sanchez-Ballesteros

28 – Gemma Navarro

29 – Xènia Rigola

Juliol
21 – Dani Costa

Setembre
9 - Núria Gràcia

Juliol
25 S i C

8 Adrián Navarro
8 – Meritxell Batlle
12 – Mireia Vilar

24 – Mercè Llisterri
29 - Miguel Aranda

15 – Mireia Gabarró
15 - Maria Pons

Setembre
7 – Judit Rigola

8 – Adrià Mainar
21 – Dani Jiménez
26 – Anna Valero
26 – Aina Batlle

31 – Ignasi Cuadras
31 – Ignasi Feltrer

31 – Ignasi Galopa
Agost

15 – Agnès Piqué

21 Dani Costa
25 – Dídac Àvila

26 – Anna Ramón
26 – Anna Trilla
29 – Marta Solà

Agost
15 Maria Garcés

25 – Sergi Capuano
27 – Júlia Pedrola

31 – Marta Bru

Agost
9 - Maria Junko Watanabe

g p

Agost
4 – Joan M. Muntané
11 – Clara Manubens

15 – Maria Iscla
27 – Mònica Cortina

15 Agnès Piqué

Setembre
4 – Moisés Sánchez-Fortuny

16 – Rocio Melús

15 - Maria Garcés
15 – Maria Ortiz
18 – Elena Ruiz

23 – Mar Tor

Setembre
8 – Mar del Val

13 Dídac Martínez

Setembre
20 – Marilin Martínez

26 – Pol Linuesa

27 Mònica Cortina

Setembre
1 – Artur Giménez
2 – Albert Miralles
6 – Ignasi Galopa
8 – Adrià Calvo
8 – Meri García

Juliol
13 - Joel Lahoz

26 – Anna Garcia
29 – Marta Segura

29 – Marta Sànchez Ballesteros

13 – Dídac Martínez
Juliol

7 – Pere Vidiella
19 – Pau Robert Àlvarez

Agost
13 – Joan Gil

Agost
11 – Dani Jiménez
25 – Ignasi Feltrer

27 – Joan Muntané
31 – Òscar Galindo

Setembre

8 – Meri García
14 – Núria Garcia
24 – Mercè Mollà
24 – Mercè Virolés

Juliol

29 Marta Sànchez Ballesteros
31 – Ignasi Àvila

Agost
1 - Itziar Prieto

1 – Abel Sánchez-fortuny
15 – Mireia Pratdesaba

Setembre
5 – David Falces

27 – Maria Huguet

Setembre
5 – Ricard Costa-jussà

24 – Lali Muntané
13 - Enric Miralles

29 – Marta Climent

Setembre
4 - Moisés Sánchez-Fortuny

20 – Bernat Aragó
27 – Mònica Maria

15 – Mireia Pratdesaba
15 – Alba Tor

Setembre
8 – Núria Mata
8 – Núria Batlle

8 Núria Garcés

Juliol
10 - Quim Corbero
10 - Pau Corbero

20 – Elisabeth Abat

Setembre
24 – Carme Corbi

27 – Mònica Casamor
17 – Roger López de Letona

8 – Núria Garcés
8 – Núria Trilla

29 – Miquel Mollà

24 Carme Corbi




