
CELEBRACIÓ DELS 35 ANYS DE L’ESPLAI 

Hola Guais! Com tots sabeu aquest any l’Esplai celebra 35 anys i és per 

aquest motiu que hem organitzat diverses activitats per celebrar-ho. Avui us 

volem convidar a fer una excursió tots plegats, mares, fills i filles, pares 

germans, monitores...  

Aquesta excursió de germanor serà el 18 d’abril i anirem al 

PUIGGRACIÓS. Allà farem una caminada assequible per tothom i 

també ens divertirem amb jocs i gimcanes. A més, recordeu que 

descobrirem la imatge del mural!  

Quedarem tots a Palou a les 8.30h i anirem tots junts amb autocar fins al 

lloc on iniciarem la caminada. Tornarem a l’Esplai a les 17.30h.   

 

 

 

 

 

 

 

Què hem de portar? 

- Motxilla petita i còmoda  

- Calçat còmode  

- Esmorzar 

- Dinar 

- Berenar 

- Cantimplora amb aigua 

- Foulard de l’Esplai 

- Gorra de l’Esplai 

- Cançoner 

- Crema solar 

- Roba d’abric per si fa fresca 

- Ganes de passar-s’ho bé! 



Quant costa? 

El preu de la sortida és de 4,5€ cada adult. Els infants sense germans 

també pagaran 4,5€, en el cas que vinguin dos germans el preu és de 7,5€ 

i en cas que en vinguin tres el preu és de 9€. 

 

El pagament s’ha d’efectuar abans del 11 d’abril al número de compte: 

 

ES42 0081 1783 4300 0100 1802  

 

Recordeu que podeu fer el pagament a través de qualsevol caixer de Banc 

Sabadell seguint les instruccions següents: 

 

1. Introduir la targeta (de qualsevol entitat bancària) a un caixer de Banc 

Sabadell 

2. Seleccionar la opció: “pagament 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 

 

Equip de monitores i monitors 

 

 

Animeu-vos tots a celebrar els 35 anys de l’Esplai plegats! 


