
Anem a…
els TRES TURONS!

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,

quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res”.

Estimades i estimats Guais, com diu el poema d’en Pere Quart, aquest 3r trimestre 
marxem a fer els 3 turons del Vallès! 
Però no serà una sortida normal, serà d’allò més especial! I perquè, us preguntareu? 
Doncs perquè no hi anirem sols, hi anirem amb altres esplais del Sector Vallès d’Esplac! :)

Així, on anirem i quan?
El dissabte 14 de maig anirem a passar el dia a un turó del Vallès. Els més petits aniran 
al Puigmadrona, els Minimitjans i els Mitjans al Tagamanent i els Gigamitjans i els Grans 
al Matagalls, amb infants i joves d’altres esplais de la mateixa edat que ells. Serà una gran 
oportunitat per fer amigues i amics mentre ens ho passem d’allò més bé descobrint la 
nostra comarca! 

Com quedarem?
Més endavant us enviarem una nova carta amb els horaris de sortida i d’arribada (variaran 
en funció de cada grup, però ja us avancem que serem tot el dia fora).

Què hem de dur?
Dins d’una motxilla petita i còmode per caminar i hem de portar:
- Esmorzar
- Dinar
- Berenar
- Aigua (mínim 1 litre)
- Crema pel sol
- Cangur o capelina
- Gorra o barret
- Fulard de l’esplai (posat!) - Recordeu que hi haurà molts altres esplais i és una manera 

molt fàcil i ràpida d’identificar-nos!
- Calçat còmode per caminar (posat!)
- Ganes de passar-ho molt bé! 



Ep! Recordeu la importància de tenir uns bons hàbits alimentaris i sobretot, de portar el 
Bock’n’Roll!

I quan costarà tot això?
El preu per cada infant serà de 3€ si ve un fill, 5€ si en són dos i 6,5€ si en venen tres. 
L’import haurà de ser ingressat MOLT PUNTUALMENT ABANS DEL DIA 18 D’ABRIL 
abans del dia 18 d’abril. És important que pagueu dins del plaç, ja que aquesta vegada 
la inscripció no depèn de nosaltres. 

El número IBAN on s’ha de fer l’ingrés és el següent:

Banc Sabadell (Plaça Maluquer i Salvador)
IBAN: ES42-0081-1783-43-0001001802 

Recordeu que podeu fer l’ingrés a través de qualsevol caixer de Banc Sabadell, seguint 
les següents indicacions:

1. Introduir la targeta (de qualsevol entitat bancària) a un caixer del Banc Sabadell. 
2. Seleccionar l’opció “Pagaments a tercers” 
3. Seleccionar targeta o estalvis. 
4. Introduir el codi de l’entitat: 000851 
5. Seleccionar l’excursió: “salida 1 dia” 
6. Teclejar l’import 
7. Acceptar i escriure el nom del nen/a o família 

IMPORTANT!
Per tal de poder participar als 3 turons és imprescindible signar l’autorització dels 
drets d’imatge de les menors d’edat ja que Esplac publicarà imatges on poden aparèixer 
els menors. Aquesta autorització, que podeu trobar al final de la carta, s’ha de portar a 
l’esplai abans del dissabte 30 d’abril! (els joves del grup de Grans que van participar a la 
Trobada Jove no fa falta que els tornin a portar, ja els tenim!)

Els monitors i monitores

!  

www.esplaiguai.org

http://www.esplaiguai.org


Sol·licitud d'autorització per a la publicació de fotografies i vídeos
de menors d'edat

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, Esplais Catalans demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder
publicar imatges o vídeos on apareguin els seus fills i filles en esdeveniments o activitats
organitzades per l'entitat i on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

Nom i cognoms:...................................................., amb DNI o passaport número ....................................,
autoritzo que la imatge del meu fill/filla, ...................................................., que participa de
l'esplai ................................... pugui aparèixer en imatges o fotografies corresponents a activitats
organitzades per Esplais Catalans i publicades a:

• Les pàgines web de l'entitat o de l'esplai.

• Filmacions destinades a difusió pública no comercial en els canals de comunicació de l'entitat.

• Filmacions realitzades per mitjans de comunicació en grans esdeveniments organitzats per Esplais
Catalans.

Data i Signatura,

c. Avinyó, 44  2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat


