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EL MOVIMENT D'ESPLAI DEL VALLÈS ÉS UNA ASSOCIACIÓ SENSE AFANY DE LUCRE NASCUDA L'ANY 1996 AMB LA
VOLUNTAT D'IMPULSAR I COORDINAR INICIATIVES D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE EN ELS
POBLES I CIUTATS DEL VALLÈS. ACTUALMENT EL MEV AGRUPA 35 ENTITATS DE LLEURE EN 18 MUNICIPIS
QUE APLEGUEN MÉS DE 2.000 INFANTS I JOVES I 600 MONITORS I MONITORES.

Presentació
Àngel Fernández

Casal d'estiu de discapacitats
(esplai Els Globus, Terrassa)

Fem SomMeV! expressa el compromís de continuar teixint una
xarxa social on tots els monitors i monitores trobin el seu espai per
poder participar en el món del lleure educatiu.
Fem SomMeV! recull una nova proposta de participació que pretén assimilar les noves línies de treball de les Unitats Territorials,
mantenint la identitat del Moviment. Es vol aprofitar la mateixa
estructuració territorial i dinàmiques locals que ja existeixen i
crear de noves, tenint en compte el territori o l'afinitat d'interessos conjunts.

garantir la millora del seguiment. Hem volgut separar les activitats
pròpies del Moviment, d'aquelles que no formen part de la dinàmica col·lectiva dels centres d'esplai. Així volem garantir una millora
qualitativa en l'atenció individualitzada de les nostres entitats.

Fem SomMeV! Vol crear nous espais de treball on les entitats es
puguin trobar còmodes a les seves demandes educatives i socials.
Serà en el marc dels nostres Consells on es crearan a quests
espais, que els anomenarem Nuclis de Treball i on les entitats es
podran crear el seus propis objectius de curs.

Obrim doncs una nova àrea de treball on es vol donar resposta a
totes les demandes de serveis externs al Moviment sense que cap
altre projecte o àrea de treball es vegi perjudicada.
Ens trobem en el número cinc d'Un món per esplaiar-se on navegarem pels projectes que desenvolupa el MeV i les seves entitats.
Són en els projectes on es veu reflectit el treball en xarxa dels centres d'esplai i del Moviment. Són el punt de trobada d'un treball
conjunt que donen sentit a la nostra tasca educativa i social.
Les nostres entitats tenen la voluntat de treballar per tal de fer una
millora constant dins de les seves activitats i de garantir la plena
equitat per tal que el lleure educatiu esdevingui un dret universal.

Fem SomMeV! També vol sumar esforços per donar una millor resposta a les demandes de les nostres entitats. Han calgut fer alguns
canvis en l'organització interna del moviment per tal de poder

Seguim treballant per enfortir el teixit associatiu del nostre territori, donant ple suport i nou impuls a les associacions de lleure educatiu sense ànim de lucre per tal de construir un món per esplaiar-se.

Aquest estiu tots els
nens/es, monitors i
monitores
dels
Globus hem viscut
uns casals plens
d'activitats, emocions i moments
inoblidables! Hem conegut el "Raider", un amic
extraterrestre molt simpàtic i juganer
que ens ha fet buscar estels per poder
tornar al seu planeta natal, d'on va
sortir per venir a la terra en busca de
gent forta, intel·ligent i simpàtica que
els hi agradés riure, i aquí ens va trobar! També hem gaudit molt de les piscines, ja que a tots i totes ens agrada
molt l'aigua. Tots el grups hem fet
tallers sobre l'espai, jardineria o
manualitats, on hem après molt a l'hora que ens divertíem fent sortides per
grups, com ara a una granja, a l'Imax,
al Tibidabo, a les Basses, a l'Aquàrium, al cinema, etc., fins que al final
dels casals, tots junts/es, vam fer una
última sortida espectacular a "Isla
Fantasia". Com veieu ha estat un casal
molt mogut, divertit i intens. Tenim
moltes ganes de repetir aquesta experiència enriquidora per a tothom, com
són els nostres casals.
Petons i abraçades des de el Club de
Lleure els Globus!

3

Fem
participació

EL MOVIMENT ENTÉN QUE EL MÓN DEL LLEURE HA DE SER UNA OPORTUNITAT PER DONAR VEU ALS INFANTS, JOVES I
MONITORS/ES, PER SER I SENTIR-SE PROTAGONISTES D'ALLÒ QUE ELS ENVOLTA. PER AQUEST MOTIU LA PRÒPIA DINÀMICA DEL MEV APOSTA PER UNA CLARA PARTICIPACIÓ ACTIVA, A TRAVÉS DE LES ASSEMBLEES, ELS CONSELLS I LES
COORDINADORES, QUE ESDEVENEN ESPAIS DE REFLEXIÓ, DEBAT I PRESA DE DECISIONS, DONANT CABUDA A LES DIVERSES SENSIBILITATS QUE CONFIGUREN LA DIVERSITAT DE LES NOSTRES ENTITATS.

Sara Garcia

Campaments en plena natura, Esplai
Tuareg (Mollet del Vallès)
Els campaments del Tuareg consisteixen en
passar deu dies
rodejats de natura. Nosaltres no
anem a una instal·lació on ens ho
posen tot sinó que
ens ho portem de
l'esplai. Amb això vull dir
que tant les tendes de campanya per
anar a dormir, com la resta
d'instal·lacions (lavabo, menjador,
etc.), ho posem nosaltres.
Les nostres instal·lacions consten de
diverses tendes de campanya (canadenques), i tres pavellons. Un d'ells
l'utilitzem com a tenda de material, un
altre com a menjador (amb les seves
taules i bancs), i el tercer en cas de
pluja perquè els infants puguin fer
activitats sense mullar-se. A més
tenim cuina pròpia, ja que un dels
monitors ens fa el menjar durant els
deu dies.
Son deu dies plens de natura, aventura i noves sensacions, rodejats de
amics que et fan somriure.
Per tant, si no vols quedar-te enrere i
viure un estiu amb emocions que mai
oblidaràs, aquí està el teu lloc, en els
campaments Tuaregs.
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Assemblea

Consells

Coordinadora

És el màxim òrgan decisiu de govern del
MeV. Està composada pels representants de les entitats, els membres de la
junta i l'estructura del MeV. Es reuneix
un cop l'any.
La finalitat de l'assemblea és consensuar i definir les línies de treball del
moviment, escollir la junta directiva i la
coordinadora i votar el projecte, la
memòria i el balanç i pressupost anual.
Aquest any es va voler donar un nou
impuls al moviment i per això es va treballar per tal que l'assemblea fos el
moment de més participació del MeV.

El Consell d'Entitats és un espai on les
entitats es troben un cop per trimestre
per treballar conjuntament. Un espai que
es treballa els objectius del pla d'actuació
i s'informa a les entitats dels projectes,
activitats i programes del moviment i de
la Federació.
El seu objectiu és vehicular les informacions i les actuacions de caràcter general
i recollir les aportacions i suggeriments
de les entitats d'esplai per tal de poderles incorporar dins del pla d'actuació del
moviment.
També es destina com a espai de formació monogràfica sobre algun tema d'interès per les entitats.

La Coordinadora és l'òrgan directiu del
moviment i pretén ser el més representatiu possible.
Pot formar part qualsevol monitor/a que
decideixi cada centre d'esplai.
La Coordinadora s'ha repartit la responsabilitat de les àrees amb les que es divideix l'organització del MeV per tal de
portar el control i seguiment de les línies
de treball del projecte de curs.

53
18

participants
entitats

38
15
5

participants
entitats
reunions

11
14

participants
reunions

Som

educació
en el lleure
Lara Reyes i Adrià Mas

Ruta juvenil (projecte In Shalà),
Esplai Ca N'Aurell (Terrassa)

Festa de l'Esplai
Cada any, durant el mes d'abril, el
Moviment d'Esplai del Vallès organitza
una gran festa oberta a tots els
infants, joves, famílies, monitors i
monitores de la comarca. La ja tradicional Festa de l'Esplai és el punt culminant de treball fet durant tot el curs
als esplais i un moment important de
visibilització de l'educació en el lleure
a la comarca.
Aquest curs es va celebrar la 15a festa
a la Plaça de la Quintana, a Montmeló.

553
18
28

participants
entitats
activitats

Trobada de
monitors/es
L'inici de curs és el punt clau per donar
empenta al nostre projecte col·lectiu. La
Trobada de monitors/es vol ser un espai
lúdic i de treball a la vegada. Creiem que
és el punt de partida per que els nous
monitors/es es coneguin i creïn treball
en xarxa entre ells/es.

48
12

monitors/es
entitats

Joves
Aquest programa intenta posar en comú
experiències de les diferents entitats que
tenen joves del moviment, així com
donar suport als projectes de joves dels
esplais. S'organitzen accions formatives i
l'acampada jove a través de la comissió
que es forma cada curs.

118
10
10

participants a l'Acampada Jove
entitats a l'Acampada Jove
participants jornades formatives

Aquest estiu, 15 joves de
17 i 18 anys i 2 monitors hem realitzat
una ruta al Marroc.
Tota l'aventura
comença als campaments de l'any
passat amb la
il·lusió dels joves per
fer que els seus últims
campaments fossin d'allò més especials. De seguida van proposar un destí: Marroc. Durant tot el curs 2008/09
vam treballar per aconseguir diners a
través de campanyes econòmiques i
fer un procés de formació.
La nostra ruta consistia en entrar per
Fes, anar cap a la part de l'Atles Central del Marroc, passar pel desert (Merzouga), caminar per la Vall de les Roses
i acabar a Marraqueix. Ens van passar
mil aventures: des d'avions que no sortien, infermeres que ens punxaven a
tota hora, fins a un Hammam, això sí,
sempre amb el millor dels somriures i
amb el convenciment que aquesta
experiència era única i calia gaudir-la.
Els monitors sabíem que era arriscat
marxar a un altre país amb 15 joves;
tot i així, la valoració és molt positiva
ja que ens han demostrat que són un
gran grup.
Animeu-vos a fer projectes d'aquest
estil amb els joves del vostre esplai!
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Fem
compromís

LES ENTITATS DEL MEV DESENVOLUPEN ESTRATÈGIES PER TREBALLAR EL COMPROMÍS A PARTIR DE LA METODOLOGIA DE L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE. ALGUNES ENTITATS ESTAN INTRODUINT A LES SEVES PRÀCTIQUES EL SISTEMA
EDUCATIU DE L'APRENENTATGE-SERVEI. SI FEM UN ANÀLISI DE LA NECESSITAT ACTUAL DE COMPROMÍS PER PART DE
LA SOCIETAT, VEUREM QUE EL LLEURE AVANÇA PER FORMAR JOVES I INFANTS EN EL COMPROMÍS SOCIAL I ELS
VALORS EDUCATIUS, QUE SÓN UNA QUALITAT IMPRESCINDIBLE EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOSTRA VIDA.

Adrià Bayona

Casal Jove,
Esplai Xivarri
(Sabadell)

Aquest estiu ens vam
plantejar la necessitat d'una oferta de
lleure pels joves
que ja havien acabat la primària i
que, per tant, ja no
podien assistir als
casals d'estiu de les escoles. Els objectius que ens vam plantejar eren ben clars: uns casals on es treballés la convivència i la relació entre
els humans i el medi natural. Per això
vam col·laborar amb l'ADENC per
adherir-nos al seu projecte de rehabilitació ecològica de la vegetació de ribera del riu Ripoll.
En aquest marc també vam fer tallers i
reflexions per aprofundir sobre el
tema, així com excursions per comparar l'estat del Ripoll amb alguns dels
torrents que li duen aigua, de manera
que es pogués imaginar l'estat previ a
la degradació. Enmig de tot plegat vam
participar dels campaments de l'entitat, al bell mig de la natura. Tot i no
tenir una participació massa elevada,
els casals van funcionar molt bé i es
van poder treballar amb profunditat
tots els objectius plantejats.
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Se essa rua
fosse minha...
Des del Moviment s'ha creat la comissió
de solidaritat, un espai de reflexió sobre
el treball educatiu envers la solidaritat.
L'eix d'aquesta comissió és el Projecte de
cooperació Se essa rua fosse minha, que
consisteix en un intercanvi d'educadors
amb el Projecto de Meninos i Meninas de
Rua, de São Paolo, al Brasil. A partir d'aquest treballem la resta d'objectius.

DUDI

Formació

Cada any s'organitza des del Moviment i
de les entitats diversos actes per commemorar el Dia Universal dels Drets dels
Infants (D.U.D.I.) que actualment es fa a
Mollet, Sabadell i Terrassa, per reivindicar
i donar a conèixer els drets dels infants.

Treballem per la formació i la qualificació
dels monitors i monitores, junt amb l'Aula
d'Esplai del Vallès i la Fundació Catalana
de l'Esplai a través de cursos, jornades
formatives, trobades i seminaris.

406
13

participants
entitats

17

títols de monitors/es

73

monitors/es en formació permanent

495

euros en beques de formació

Som

entitats
d’esplai
Elena Saban

Colònies compartides
(Esplai La Trepa,
Cerdanyola del Vallès)

Serveis Educatius

Un estiu per tothom

Barrinem

Enguany es va proposar desvincular tots
aquells projectes del Moviment que tenen
com a finalitat donar un servei a aquelles
entitats o institucions que no formen part
del Moviment per poder finançar els projectes i activitats del moviment i donar
millor suport a les nostres entitats.
Aquests projectes són L'Esplai a l'Escola
(programa d'extraescolars de l'Ajuntament
de Sabadell) i TUS (monitor d'acompanyament a un autobús urbà), que es fan a
Sabadell i organització de diversos casals
d'estiu a diferents poblacions.

Amb aquesta campanya es pretén garantir que tots els infants puguin accedir a la
gran oferta d'activitats d'estiu dels
esplais.

El programa pedagògic Barrinem és una
proposta educativa pel civisme i la convivència que s'emmarca en un plantejament
de llarg recorregut i que té la intenció de
desenvolupar, durant quatre anys, projectes diferents relacionats amb la campanya
Ciutadans Compromesos.

14

escoles a l'Esplai a l'Escola

860

infants a l'Esplai a l'Escola

88
102

monitors/es a l'Esplai a l'Escola
activitats a l'Esplai a l'Escola

20

colònies

16

campaments

5
94

rutes
casals

9.438

infants i joves

1.540

monitors/es

Les colònies d'aquest
any les vam fer a
Roques Blanques,
conjuntament
tres esplais: l'esplai La Canya de
Viladecavalls, l'esplai Sargantana de
Castellar i l'esplai La Trepa de Cerdanyola. La organització,
que era el que més por ens feia, va
anar molt bé i no va haver-hi massa
entrebancs. L'equip de vuit monitors i
monitores es va adaptar molt bé a la
forma de treballar dels altres esplais i
a part d'una bona feina vam fer un bon
grup d'amics.
L'eix d'animació de les colònies Trepasargacanya era el Bosc màgic, així que
no hi van faltar els follets del bosc, les
dones d'aigua i, de tant en tant, l'oracle, que ens ajudava a saber què fer
per reconciliar la muntanya i el riu. Al
final de les colònies, bosc i riu es van
unir i reconciliar, per tal de vèncer el
malvat Pikachu que cremava el bosc,
ens desendreçava les habitacions i
embrutava el riu . Els nens i nenes
entre els tallers, els jocs, la piscina i les
excursions varen passar-ho molt bé,
tant, que l'últim dia ens preguntaven si
l'any següent les repetiríem.
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La gestió

PER TAL DE GESTIONAR ELS NOSTRES RECURSOS AMB EFICÀCIA I TRANSPARÈNCIA HEM ANAT INCORPORANT PROCESSOS DE
QUALITAT EN LA GESTIÓ DEL MEV. COM VENIM FENT ELS DARRERS ANYS, L'EMPRESA BOVÉ MONTEROS Y ASOCIADOS S'OCUPA
DE REALITZAR L'AUDITORIA EXTERNA DE NOSTRES COMPTES, I HEM INCORPORAT SISTEMES DE PARTICIPACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ I
EL FUNCIONAMENT DEL MEV. PER TAL DE MILLORAR LA GESTIÓ DEL ESPLAIS, JUNT AMB LA FUNDACIÓ, HEM ELABORAT I OFERIM
INSTRUMENTS I SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ COMPTABLE, JURÍDICA, LABORAL I INFORMÀTICA. TAMBÉ CERQUEM RECURSOS
FINANCERS PER CONSOLIDAR LA SOSTENIBILITAT I LA INDEPENDÈNCIA DE LES ENTITATS.

Gestió laboral
11 entitats utilitzen els serveis laborals
14 monitors/es contractats amb Plans d'Ocupació
151 monitors/es contractats pel MeV
Gestió jurídica
13 gestions jurídiques
25 entitats assegurades
10.845 infants, joves i monitors/es assegurats
Gestió comptable
5 entitats utilitzen serveis comptables
5 entitats auditades
3 entitats utilitzen el servei de gestió integral
Gestió subvencions
174.781,60 euros en aportacions als esplais

DESPESES
6%

3%

10%

3%

Personal

2%

Seguretat social
Plans ocupació

14%

Serveis professionals
Altres despeses
Monitorage

19%

Casals d’estiu
Local i lloguers
Transport
Material i Difusió

27%
9%

Quotes
4%

Col.laboració amb
les administracions i institucions

INGRESOS

3%

1%

Subvencions
Quotes
Prestació serveis

28%

Altres ingressos
51%

Ajuntament de Montmeló
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20%

EL MEV BASA ELS SEUS OBJECTIUS EN LES ENTITATS D'ESPLAI, QUE SÓN CENTRES EDUCATIUS EN EL TEMPS DE LLEURE
QUE TREBALLEN AMB LA VOLUNTAT DE CANVIAR LA SOCIETAT I DE MILLORAR L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE D'INFANTS I
JOVES. LES ENTITATS DE LLEURE ES CARACTERITZEN PEL SEU ARRELAMENT AL TERRITORI I ES PROPOSEN FOMENTAR LA
CULTURA I MILLORAR L'EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA DE L'ENTORN MÉS PROPER.

Els esplais
del MeV

La Baldufa

El Cu-cut

La Fàbrica de Can Tusell

82 infants i joves i 10 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats d'estiu,
hort urbà
Puig de la Creu, 14 Bxos.,
08208 Sabadell Tel. 93 724 47 71
gelabaldufa@gmail.com

64 infants i joves i 11 monitors/es
Esplai de dissabtes,
activitats d'estiu
Canàries 9-11
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 637 43 58 88
cucuteru@gmail.com

309 infants i joves i 19 monitors/es
Esplai de dissabte, esplai diari, casal
jove, activitats d'estiu, activitats
extraescolars i serveis a les escoles,
orientació laboral, ludoteca "La
Fàbrica dels Somnis", Punt Òmnia
Pl. Can Tusell s/n, 08226 Terrassa
Tel. 93 734 24 35 lafabrica@esplai.org

100 Bambes

DIJOC

52 infants i joves i 14 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats extraescolars a les escoles, activitats d'estiu,
projecte de solidaritat, festa Serralavella
Serra 27, 08231 Ullastrell
Tel. 685 38 70 23
info@esplai100bambes.com

123 infants i joves i 6 monitors/es
Ludoteca, activitats d'estiu
CEIP Joan Maragall, Estació 28,
08120 La Llagosta

Foc Nou

Ca n'Aurell

L'Esparver

La Ganyota de la UES

380 infants i joves i 19 monitors/es
Esplai de dissabte, activitats d'estiu,
casa de colònies La Roca de
Muntanyola, projecte de pares i mares
Faraday 98, 08224 Terrassa
Tel. 93 733 14 56
ce.canaurell@gmail.com

63 infants i joves i 12 monitors/es
Esplai de dissabtes,
activitats d'estiu
Dinarès 1, 08208 Sabadell
Tel. 660 96 40 27
esplaiesparver@gmail.com

88 infants i joves i 17 monitors/es
Esplai de dissabte, activitats d'estiu,
marxa excursionista
Salut 14-16, 08202 Sabadell
Tel. 93 725 87 12
laganyota@ues.cat

La Canya

Esplaia't

Els Globus

22 infants i joves i 12 monitors/es
de dissabte, activitats de vacances,
intercanvi intergeneracional
St. Josep 6, 08232 Viladecavalls
Tel. 667 49 86 10
lacanya@gmail.com

122 infants i joves i 29 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats
d'estiu, grup de discapacitats,
projecte de joves
La Torreta, Folch i Torres s/n,
08160 Montmeló Tel. 646 97 87 93
cij.esplaiat@gmail.com

77 infants i joves i 14 monitors/es
Esplai de dissabte, activitats d'estiu
Germà Joaquim 53-55,
08223 Terrassa
Tel. 93 785 38 59
esplaielsglobus@yahoo.es

12 infants i joves i 8 monitors/es.
Esplai de dissabtes
Bètica s/n, 08214 Badia del Vallès
esplaifocnou@hotmail.com
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Els esplais
del MeV
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La Gresca

La Masia

La Rutlla

273 infants i joves i 12 monitors/es
Esplai de dissabte i diari, activitats
extraescolars i d'estiu, pla d'entorn,
l'Hora del Cafè, casal de joves.
Ntra. Sra. dels Àngels 15, 08291
Ripollet . Tel. 93 691 36 75
lagresca@esplai.org

114 infants i joves i 11 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats
extraescolars a les escoles, activitats
d'estiu
Lucà 16-18, 08206 Sabadell
Tel. 93 724 06 12
lamasia@esplai.org

16 infants i joves i 11 monitors/es
Esplai de dissabtes, projecte
solidaritat amb el Sàhara
Av. Castellbisbal 1,
08191 Rubí
celarutlla@hotmail.com

Grup de Polinyà

Panda

Sargantana

162 infants i joves i 21 monitors/es
Esplai de dissabte i diari, escola de
música, activitats d'estiu, muntanyisme, projecte natura, grallers
Pirineus 10, 08213 Polinyà
Tel. 93 713 32 06 secretaria@elgrup.com

62 infants i joves i 8 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats d'estiu,
projecte solidaritat amb Nicaragua
Avda. Llibertat 10,
08170 Montornès del Vallès
panda@esplai.org

74 infants i joves i 11 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats
d'estiu
Baixada de Palau s/n,
08211 Castellar del Vallès
esplaisargantana@yahoo.es

Kumbarrauxa

Pandora

El Tabal

28 infants i joves i 7 monitors/es
Esplai de dissabtes
Pl. Del Centenari, s/n, 08410
Vilanova del Vallès
Tel. 695 33 58 17
kumbarrauxa@gmail.com

98 infants i joves i 9 monitors/es
Esplai diari, centre obert, activitats
extraescolars a les escoles, activitats
d'estiu, pla d'entorn
St. Maurici 38, 08202 Sabadell
Tel. 93 725 22 73
pandora@fundacioidea.net

155 infants i joves i 14 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats
extraescolars a les escoles,
activitats d'estiu
Parc St. Jordi (local de l'esplai),
08224 Terrassa Tel. 666 00 19 19
esplaieltabal@hotmail.com

La Llar del Vent

El Refugi

Tremola

117 infants i joves i 15 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats
d'estiu, geganters i grallers
Lusitània s/n, 08206 Sabadell
esplai@lallardelvent.org

223 infants i joves i 67 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats
d'estiu, grup animació
Pl. De l'Església 1,
08130 Sta. Perpetua de Mogoda

134 infants i joves i 9 monitors/es
Esplai de dissabtes, esplai diari,
activitats extraescolars a les escoles,
pla d'entorn, activitats d'estiu
Rioja 30, 08227 Terrassa
esplaitremola@hotmail.com

Els esplais
del MeV
La Trepa
13 infants i joves i 5 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats de
vacances
Centre Cívic Banús-Bonasort
Pl. St. Medir s/n,
08290 Cerdanyola del Vallès
latrepa@gmail.com

Esplais en obres
4 Vents
Av. Polinyà, 2, 08202 Sabadell

Lladó
La Nau, Avda. del Parc 15-17, 08100
Mollet del Vallès

Tuareg

Espigopi

65 infants i joves i 10 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats d'estiu
Cervantes 19-23, 08100
Mollet del Vallès
esplaituareg@hotmail.com

St. Joan 23, 08182 St. Feliu de Codines

Col·lectiu d'Esplai als Barris
Verge de Montserrat 47, 08400 Granollers

Can Pantiquet
Can Flequer s/n, 08100 Mollet del Vallès

Tum-tum (Cepitu)

Foc de Camp

153 infants i joves i 31 monitors/es
Esplai de dissabtes,
activitats de vacances
Infant Martí, 78 bis
08224 Terrassa
tumtum@cepitu.com

CEIP Miquel Carreras, Balaguer, 46, 08207
Sabadell

Els Gats de Torre Romeu
Pl. Karl Marx s/n, 08202 Sabadell

Xivarri
96 infants i joves i 18 monitors/es
Esplai de dissabtes, activitats d'estiu
Illa, 10
08201 Sabadell
Tel. 937274875
xivarri@esplai.org
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IMPRÈS EN PAPER RECICLAT.
CONCEPCIÓ GRÀFICA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 2008.

A “L’Esplai” confiem aquest servei a
Bardet Autocars SA, empresa capdavantera
en el transport de viatgers per carretera
que està certificada en ISO 9001/2000
norma de qualitat.

