
N. 4

La revista de l'Esplai l'Estel  - Parròquia del Cor de Maria i St. Tomàs - Barcelona

j
u
n
y

 1
0



Us agraïm totes les vostres col·laboracions i us animem a participar i fer-ne un 
vehicle de comunicació i unió entre tots nosaltres. Aquesta revista ha estat 
muntada per l’Albert Puigdellívol, l'Arnau Cunillera i la Lali Muntané
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En una tribu primitiva un home molt especial va descobrir la manera 
de fer foc. La manipulació del foc ha estat l’invent que més ha 
contribuït a fer evolucionar la civilització humana. L’inventor va voler 
fer partíceps a altres tribus d’aquella troballa; així doncs va prendre 
la seva motxilla i va anar a la tribu més propera.
Va reunir tota la comunitat i els va explicar la manera de fer foc i 
com es podia utilitzar per millorar la qualitat de vida. La gent quedà 
admirada quan va veure aparèixer el foc, com per art de màgia. Tot 
eren mostres d’admiració i agraïment. El visitant els deixà les eines 
per fer foc i es va tornar a la seva tribu.
Uns anys després, va tornar a l’aldea i els va preguntar pels 
avantatges que havien aconseguit amb la utilització del foc. Quan el 
van veure arribar, tots mostraven la seva alegria i el van portar a un 
lloc apartat del poblat, on havien construït una plataforma i a sobre 
havien col·locat una urna on havien guardat els instruments per fer 
foc que els havia regalat.
Tota la tribu es reunia allà algunes vegades al llarg de l’any. Però... no 
hi havia ni rastre del foc en aquella aldea. La seva vida seguia 
exactament igual que abans. No havien extret cap avantatge dels 
ensenyaments que havien rebut. Seguien sense atrevir-se a fer servir 
el foc.



nous monitors & 
col·laboradors

Començant a 
caminar

Aquest any d’esplai ha estat 
molt important per nosaltres. 
Per alguns és el primer any 
dins l’equip de monitors, per 
d’altres és un any de 
consolidació.

És clar, que per tots ha estat 
un curs per aprendre i formar-
nos. Gràcies a la possibilitat 
d’anar rotant per tots el grups, 
hem pogut veure les realitats 
dels diferents grups i edats.

Des de follets fins a explores, 
hem estat veient els valors de 
l’esplai: la innocència dels 
follets, la fantasia dels 
espurnes, la vitalitat dels 
barrufets, l’espontaneïtat dels 
picasoques i per últim, la 
creativitat dels explores.

Un cop arribat el final de curs, 
podem dir que cada grup és 
un món, i que tots junts fem el 
món de l’esplai.

Els premos i col·ls
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follets
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espurnes
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barrufets
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picasoques

TANCAT PER VACANCES!!
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exploradors
I una vegada més els 
monitors ens demanen que 
els hi donem el passa-
foulard, i això només pot 
significar una cosa, ja torna 
a arribar el juny i un altre 
curs s'acaba.
Tot just se'ns fa ahir quan 
pensem que els petits 
començàvem un nou grup 
on aprendríem moltes coses 
noves i podríem aportar la 
nostra ingenuïtat, i els 
grans, quan començàvem el 
darrer curs a Explores, 
encaminant-nos cap a 
Vigies.
Hem viscut moltes 
experiències noves fent 
moltes excursions especials 
com per exemple a la Mola, 
on vam dormir a una cova, 
al raid, on vam conèixer les 
habilitats culinàries de la 
mare de l'Oriol Gràcia fent 
croquetes, i vam aprendre 
que les corbes de nivell no 
són camins.
Aquest any ha estat molt 
gran a Explores, ens hem 
divertit, hem conviscut, 
hem caminat i sobretot hem 
canviat. Al començament de 
curs, érem tots amics dels 
nostres amics, i companys 
entre nosaltres, però al final 
hem acabat formant una 

pinya, hem unit a tot al 
grup.
Explores ha sigut com un 
puzzle, cada peça, 
cadascun de nosaltres ha 
aportat molt al grup 
complementant-lo i fent-lo 
més divertit, diferent, 
original... i així podríem 
seguir fins l'any que bé, 
perquè no hi ha paraules 
per descriure aquest curs i 
la millor manera és fent-ho 
així:

Experiències genials i per 
no oblidar
Xisclets en sentir les 
històries del “Boig de 
Solsona, de la Mola i de 
Sallent” :)
Pujar dalt dels arbres per 
trencar-se la cama per 
saber a quin grup vas
L'hotel Tartaruga
Ooooh! Mònica vull un 
massatge!
Riure i fer-nos riure a tots
Excursions per passar-nos 
el dia fent-nos fotos
Sentit comú en triar quin 
camí agafar (no ens 
agraden les dreceres dels 
monitors pels esbarzers!!)

BON ESTIU!!
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vigies
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la parròquia

14



15

animació de pares



animació

Activitat TEATRE

El passat 20 de març 38 
pares i mares animats 
vam anar al Teatre 
Condal a veure la 
comèdia: La doble vida 
d’en  John aprofitant que 
els fills eren d’excursió. 
Els actors ens van fer 
riure una estona. Resulta 
que un pare amb dues 
famílies vol evitar que els 
seus dos fills (un de cada 
família) es coneguin i 
acaba confessant la 
veritat a les dones que 
resulta ja es coneixien de 
feia temps.

Sortida Familiar

- Vens a lo de les 
avellanes?

- Que vols que vingui a 
collir avellanes?..

-Noooo !

- Al Monestir de les 
Avellanes ! El 10 i 11 de 
Juliol. T’hi animes?

- Quin és el plan?

- De segur que el 
diumenge farem una 
excursió: un puig, un 
turó, o una volteta..... Sé 
que el dissabte  tenim 
una visita guiada a 
l’Estany d’Ivars d’Urgell i 
a la nit  gaudirem d’una 
bona sessió d’estels tan 
si plou com si no.

- mmm..

- A més aquest any tan 
sols hem de portar les 
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de pares
ganes de passar-nos-ho 
bé, l’esmorzar, el dinar 
del dissabte i els estris 
personals.

- Sembla interessant. On 
dius que m’haig 
d’apuntar?

- Segurament a la web de 
l’esplai o trucant als 
“pares d’animació”

- I quanta gent sou?

- Home, l’any passat vam 
ser una bona colla i ens 
ho vam passar molt bé, 

tan els grans com els 
menuts i els no tan 
menuts. Aquest any ja se 
n’hi han apuntat vora els 
quaranta.

- No et prometo res, però 
miraré el calendari de la 
cuina a veure si ho tenim 
bé per venir. Sembla una 
bona alternativa a fer les 
caravanes per anar a la 
platja...

- Va vinga, a veure si pot 
ser i espavila’t que 
encara et quedaràs sense 
llit i encara et tocaria 
dormir al ras.
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animació de monitors
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l'apadrinament
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Des d’Enllaç Solidari, ONG 
us comuniquem que hem 
rebut de part vostre la 
quantitat de 258’05€ pel fons 
d’apadrinament que el vostre 
centre té amb nosaltres; 
apadrinament que en el 
moment és ajuda solidaria 
per en Gabriel Schulz (de 
Sao Miquel).

Ens alegrem que un any mes 
hagueu pogut celebrar amb 
èxit la vostra diada solidària 
de sensibilitat envers els 
altres i la diversitat en el món 
i que inclou la xocolatada en 
favor de l’apadrinament que 
teniu a l’Esplai; diada de 
sensibilització i gest de 
solidaritat de tots els qui 
formeu l’Esplai (nens, nenes, 
famílies i monitors de 
l’Esplai).

En l’activitat de la tarda 
solidària d’enguany hi foren 
també presents amb la seva 
parada el grup de Camp de 
Treball Enllaç Índia 2010, 
format en la seva integritat 
per gent que ha passat o 
està encara en l’Esplai.

Mantenint els nostres llaços 
solidaris, i amb la 
disponibilitat oberta a altres 
col·laboracions que tingueu a 
bé demanar-nos o que 
puguem oferir-vos.

Gràcies, a totes les persones 
i famílies de l’Estel, pel 
vostre gest i solidaritat.

Atentament
Enllaç Solidari, ONG



enllaç solidari
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Curs 2010-2011
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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 
2010-2011 dins de l’Esplai 
l’Estel.

Només caldrà que el dia de 
la reunió de pares/mares, 
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 de gent, i 
per la pròpia organització 
de l’Esplai.



anuncia't al...



...taulell!!!



A l'estiu:
Colònies de petits

"LA SALA" - LA POBLA 
DE LILLET (BERGUEDÀ)
-nascuts del 1999 al 2003-

La Sala es troba situada en 
una important zona forestal 
del Prepirineu, prop del 
naixement del riu Llobregat. 
L’entorn geogràfic del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró i 
la magnífica serra del 
Catllaràs permeten oferir 
una proposta d’educació 
ambiental de gran interès i 
qualitat, així com un lloc 
idoni per al repòs i 
l’excursionisme.
L’escola de Natura La Sala, 
amb més de 10 anys 
d’experiència al servei de 
les escoles, disposa d’un 
programa educatiu centrat 
en el coneixement dels 
ecosistemes de bosc i de 
riu. L’activitat forestal i la 
gestió dels parcs naturals 
esdevenen eixos principals 
de treball.

Colònies de mitjans
"ELS OMS" - SANT 

JAUME DE FRONTANYÀ 
(BERGUEDÀ)

-nascuts al 1997 i 1998-

'Els Oms' es troba al poble 
més petit de Catalunya: 
Sant Jaume de Frontanyà, 
al Berguedà, envoltada de 
boscos, rius i muntanyes, al 
cor de la Catalunya verda.
La casa disposa de 
diferents habitacions, 
sales, menjador i cuina 
pròpia i, a l'exterior, de 
prats i zones esportives i 
de lleure, amb fàcil accés 
pels autocars.
A més, podeu visitar el 
Santuari de la Mare de Déu 
dels Oms, annex a la casa i 
l'església de Sant Jaume 
(Ruta del Romànic), 
declarat Monument 
Nacional. També podeu 
gaudir dels gorgs, rieres i 
tota la natura que ens 
envolta.
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L'Estel se'n va
Campaments grans

"ELS ROURES" - OGASSA (RIPOLLÈS)
-nascuts al 1995 i 1996-

Municipi d'Ogassa, a 3 km de Sant Joan de les Abadesses.
Terreny d'acampada proper a la casa de colònies de Mas 
Cabàlies. Situat dalt d’un turó que ofereix una excel·lent 

panoràmica de la vall de Sant Joan.
Places: 42

Tendes: 6 de 6 places, una per a monitors de 6 places.
Equipament sanitari centralitzat en un mòdul prefabricat 

amb 3 lavabos, 3 dutxes i 4 piques amb aigua calenta.
Menjador

Sales d'activitats i reunions
Exteriors adaptats

Piscina equipada amb grua
Activitats educatives de temàtica ambiental.

Excursions guiades
Menjar casolà
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entrevista a:
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Ramon  Pellicer
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és important que els esplais
es posin les piles
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el paper del monitor:
insubstituible
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els Mitjans de comunicació
estem absolutament vigilats
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els pares són els responsables
de l'educació dels seus fills
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la vida és molt rica per
viure-la davant la pantalla
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LA GUINEU I EL CORB

Era l'estiu i el sol escalfava 
els camps, mentre una suau 
brisa feia que l'ambient fos 
agradable, i hi havia un corb 
que a més estava 
especialment content, havia 
robat un tros de formatge 
d'una granja veïna i 
l'esperava un gra festí!
No gaire lluny d'allà, hi 
havia una afamada guineu 
que buscava alguna cosa de 
menjar mentre els seu 
estomac emetia tota mena 
de sorolls.
Però amb aquestes, que va 
veure com en les branques 
d'un arbre hi havia un corb 
amb un tros de formatge 
impressionant tot content. 
A la guineu immediatament 
se li va fer la boca aigua 
veient el tros de formatge i 
va començar a rumiar la 
millor manera de prendre-li. 
I com que la gana aguditza 
l'enginy,se li va ocórrer 
ràpidament una idea. Així 
que es va dirigir cap al corb 
i li va començar a dir:
- Molt bon dia Senyor Corb! 
He vingut de terres molt 
llunyanes a escoltar el seu 

magnífic cant ja que m'han 
dit que la seva melòdica veu 
ningú l'iguala!.
El corb va mirar-se la 
guineu amb els ulls cada cop 
més vanitosos, mentre la 
guineu li anava alabant la 
seva veu i explicant les 
meravelles que d'ella es 
contaven.
Així, que va inflar el pit i es 
va disposar a cantar. Però 
només obrir el bec, el tros 
de formatge que hi duia va 
caure directament on era la 
guineu, que no va perdre 
temps a endur-se'l a un lloc 
més tranquil i menjar-se'l 
mentre reia del corb per 
vanitós.
Però el corb va aprendre la 
lliçó : No s'ha de fer cas 
dels afalacs que vénen 
sense solta ni volta.
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nya pas a pas
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AMBIENTALS
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-un secret
d'un petit cridaner-



jocs de
 carrer 
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Jocs de Taula
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EL MOVIMENT
i la ZONA:
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i ja en són trenta ! ! ! 
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Festa per a tothom !
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CARTA DEL LECTOR
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