La TI i la TJ
Estimades i estimats Guais,
Com moltes ja sabreu, el cap de setmana del 12-13 de Març marxarem a la Trobada d’Infants
(TI) i la Trobada Jove (TJ). Segurament us estareu preguntant, què és això? Doncs bé, la TI i la
TJ és una trobada que es fa un cop al curs on ens trobem amb tots els esplais del sector
Vallès Oriental d’Esplac i on farem activitats amb infants i joves de la nostra edat d’altres
pobles i ciutats de la comarca. Allà ens dividirem per grups, com a l’esplai, i cada grup d’edat
s’ajuntarà amb els grups d’edat de la seva edat dels altres esplais.
Allà ens trobarem amb l’esplai Botó (Palau Solità i Plegamans), l’esplai Gepa (Ametlla del
Vallès), l’esplai Santaka (Santa Eulàlia de Ronçana), l’esplai Refugi (Santa Perpètua de
Mogoda) i l’esplai Bruixes i Bruixots (Cardedeu). Els grups de Piquetes, Xiruques, Màrfegues
i Vents aniran a la TI, i el grup de Joves anirà a la TJ.
La trobada es farà a l’Ametlla del Vallès. Els grups de TI dormiran a l’Institut Eugeni Xammar i
el grup de TJ dormirà a l’Escola Els Cingles.

Com quedarem?
Quedarem a Palou el dissabte 12 de març a les 9:45h i tornarem al mateix lloc el diumenge
13 de març a les 16h.

Què cal portar per la trobada?
Motxilla gran:
● Sac de dormir
● Aïllant
● Una muda completa per dos dies
● Roba d’abric (a la nit farà fred!)
● Lot
● Estris de neteja personal (necesser amb raspall, pasta de dents, pinta i desodorant)
● Pijama

● El cançoner de l’esplai
● Calçat còmode per caminar (posat de casa)
Motxilla petita:
● Esmorzar, dinar i sopar del primer dia
● Carmanyola, got, coberts i tovalló de roba
● Cantimplora plena d’aigua (mínim 1 litre)
● Cangur, capelina o impermeable (per si plou)
● Fulard de l’esplai (posat)
● Ganes de passar-ho molt bé.

Recordeu que no poden portar joguines, mòbils, diners, llaminadures, tabac, pares i mares…
així que deixeu-los a casa!
No porteu més coses de les necessàries, només són 2 dies! És molt important anar amb una
motxilla adequada a l’edat i l’alçada de l’infant (no amb una maleta de viatge o d’esport). Si
algun infant no en te, ens la podeu demanar i us la deixarem encantades.
IMPORTANT! Feu la motxilla amb els infants, així sabran on trobar les coses.

Quant costa l’excursió per als infants i joves?
El preu de la sortida és de 5€ per infant.

El pagament s’ha d’efectuar abans de dimecres 9 de febrer.

El número IBAN on s’ha de fer l’ingrés és el següent:
Banc Sabadell
IBAN: ES42-0081-1783-43-0001001802

Important: Quan feu la transferència poseu el nom de l'infant!

