
Anem a…!
! ! ! ! l’ESPLAIADA!!
!
Estimades i estimats Guais,!!
Com molts ja sabreu, aquest proper cap de setmana marxem a 
Llagostera, a l’Esplaiada. I per fi ja tenim tota la informació per poder passar un cap de 
setmana d’allò més fantàstic.!!
Com quedarem?!
Quedarem el dissabte 25 d’abril a les 8.45h a l’Estació de trens de Granollers Centre. 
Hi anirem en autocar, però ens recollirà allà. !
Amb els joves nascuts el 1999, 1998 i 1997 quedarem el divendres 24 d’abril a les 
17.15h a l’Estació de trens de Granollers Centre.!
La recollida serà el diumenge 26 d’abril a les 18.00 al mateix lloc. !!
Què hem de portar?!
Heu de portar dues motxilles, una gran que es quedarà al lloc on dormirem i una petita 
que portarem a sobre durant el dia. !!
Dins de la motxilla gran:!
- Sac de dormir!
- Aïllant!
- Roba de recanvi!
- Roba d’abric!
- Lot o llanterna!
- Estris de neteja personal!
- Pijama!!
Dins de la motxilla petita:!
- Crema solar!
- Cantimplora (amb aigua!)!
- Cangur o capelina!
- Gorra pel sol!
- Plat, got i coberts de plàstic reutilitzable!
- Tovalló de roba!
- Esmorzar, dinar i sopar del primer dia (els que pugen divendres han de dur el mateix, 

ens donaran un àpat de més allà)!
- Fulard de l’esplai - POSAT! Recordeu que hi haurà molts altres esplais i és una 

manera molt fàcil i ràpida d’identificar-nos! !!
Recordeu que tot ha d’anar marcat amb el nom de l’infant!  



I allà què hi farem?!
Ens dividirem en 5 grups segons l’edat, que seran diferents dels de l’esplai normal: Xics 
(2010 i 2009), Petits (2008-2006), Mitjans (2005-2003), Grans (2002-2000) i Joves 
(1999-1997) i farem diferents activitats pensades a l’edat dels infants i joves. !!
El centre d’interès de la trobada serà la participació infantil. Entenem els infants i joves 
com a ciutadans del present amb drets i deures, capaços d’opinar, influir i decidir sobre 
allò que els afecta. En aquesta trobada, es vol fer visible la vulneració d’alguns drets que 
limiten la llibertat i el desenvolupament dels infants i donar la veu a les nenes i els nens. !!
Diumenge 26 al matí tindrà lloc l’acte reivindicatiu de l’Esplaiada. Farem una rua amb la 
resta d’esplais del Vallès que confluirà a la Plaça Catalunya de Llagostera amb la resta 
d’esplais, on els infants i joves faran sentir la seva veu a través d’un manifest elaborat 
conjuntament. Finalment, culminarà amb l’actuació del grup d’animació Xiula, creadors de 
la cançó de l’Esplaiada: “Tenim veu”.!!
I si volem més saber més coses?!
Cançó de l’esplaiada: “Tenim veu”, de Xiula: !
https://www.youtube.com/watch?v=1rXomDe7rgg#t=11!
Què no podem fer? Què volem fer?: https://www.youtube.com/watch?v=vAmzfSqjrHU!
Més informació de l’esplaiada: http://www.esplac.cat/esplaiada-2015/!!
Infografia - resum: Què hi posem a la motxilla?!

!
Els monitors i monitores!
www.esplaiguai.org
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