
                 SETMANA SANTA 2010

Ha arribat el moment que tant esperàveu!!! I és que ja és hora de posar tots els 
estris  que fa temps que teniu sobre la taula  esperant aquest super mega hiper 
moment!!!!! I és que els de L’esplai Guai! de Palou ens en anem de campament!!! 
Sí  sí!!!  Ho  heu  llegit  bé!!!!  Marxem  tres  magnífics  dies  a  Centelles.  I  us 
preguntareu... quins són aquest dies que tant esperem? Doncs el 28, 29 i 30 de 
Març!!!!

Quedarem tots el diumenge dia 28 de Març a les 9.30h a l’estació de trens de 
Granollers Canovelles i tornarem a trobar-nos tots allà el dilluns dia 30 de Març 
a les 18.07h.

I amb vosaltres heu de dur:
• Sac de dormir i pijama
• Aïllant
• Muda complerta per 2 dies
• Estris de neteja personal (raspall de dents, pasta de dents, sabó, pinta...)
• tovallola de dutxa
• Xancletes
• Lot (i piles!)
• Jerseis i mudes de roba de màniga llarga 
• Anorac i polar
• Carmanyola i coberts
• Got de plàstic dur o ferro (que no es trenqui!)
• Tovalló de roba i Cantimplora
• Gorra pel sol, crema solar, protector labial i de mosquits
• Calçat còmode (sísísí, farem alguna excursioneta!)
• Capelina o cangur
• Foulard de l’esplai
• Una motxilla petita (amb l’esmorzar, dinar, berenar i sopar del 1r dia)
• Ganes de passar-ho bé!

IMPORTANT! Haureu de portar l'esmorzar, dinar, berenar i sopar del primer 
dia fet de casa (recomanem mínim un àpat a la carmanyola). 

El que no heu de portar ja ho teniu més que après: mp3, diners, llaminadures, 
mòbils, pares i mares, consoles, tazos, joguines...

L'import  de  tot  això  és  de  tant  sols  37€ per  un nen/a,  64€ si  veniu  dos 

germans.  S'ha de realitzar  l'ingrés  ABANS del dia 18 de Març al 
número de compte:

Caixa Penedès (al costat del Pla Sirvent)
2081/0368/98/3300001134

         Us hi esperem a tots!
Els monitors i monitores

Per una preparació òptima dels campaments (activitats, sol·licituds 
del transport públic, etc.) els monitors de l’Esplai Guai preguem que 

no espereu a apuntar-vos a última hora. Moltes Gràcies.


