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Oferta estival per a nens i
joves als esplais de la ciutat
Durant el mes de juliol i la primera quinzena de setembre, per a infants de 3 a 17 anys
Casals d’estiu, colònies,
campaments i rutes
són les activitats que
els esplais ofereixen
per a l’estiu. Una oferta
lúdica i educativa
indispensable per a
la conciliació familiar

OFERTA DEL CONSELL DE L’ESPLAI DE L’HOSPITALET
Esplai Can Serra (93 338 06 44)
Casal d’estiu (3-13 anys)

Del 29 de juny al 31 de juliol

Colònies al Montseny (3-13 anys)

De l’1 al 5 de juliol

Esplai Xixell (93 338 06 44 / xixell@esplai.org)
Casal d’estiu (3-15 anys)

Del 29 de juny al 24 de juliol (de 6 a 13 anys,
només fins al 17 de juliol)

Colònies i campaments al Ripollès (3-16 anys)

Del 20 al 31 de juliol (de 3 a 5 anys, del 26 al 31)

Ruta al País Basc (16-18 anys)

Del 21 al 31 de juliol

Esclat (93 336 27 01 esclat@esclat.org)
Divertir-se, fer amics, anar a la
e
piscina, conèixer llocs, cantar
d
cançons, fer jocs... Aquestes
u
són algunes de les qüestions
c
que els infants valoren de les
a
activitats estiuenques que orc
ganitzen els esplais de la ciutat.
i
Però l’oferta de casals d’estiu,
ó
colònies, campaments i rutes
que poden gaudir nens i joves,
de 2 a 17 anys, és alguna cosa més
que diversió.
Els esplais s’han conver tit en
una eina indispensable perquè pares i mares puguin compatibilitzar el
calendari escolar dels seus fills amb
el calendari laboral. A més, les acti
vitats dels esplais estan pensades
per educar en el lleure. “Són molt
importants no només des del punt
de vista lúdic sinó també com a
eina educativa on els nostres nens
aprenen a espavilar-se lluny dels
pares i mares, on podran gaudir
de la natura, on faran nous amics”,
explica Almudena Fernandez, presidenta del Consell de l’Esplai de
L’Hospitalet. Fernández afegeix que,
a més “els infants treballen un munt
de valors mentre es diverteixen i
gaudeixen plegats en un entorn di
ferent. Són activitats que es viuen
molt intensament i que els infants
recorden durant tota la vida”.
Pel que fa a l’oferta d’aquest any,
Almudena Fernández explica que
es treballa per tal que tots els barris
tinguin una oferta variada. Els casals
d’estiu combinen tallers i jocs amb
excursions i piscina. Es treballa amb
un centre d’interès, una història on
apareixen personatges que fan en-

Casal d’estiu (2-16 anys)

Del 29 de juny al 31 de juliol

Colònies al Bages (5-16 anys)

Del 13 al 17 de juliol

CIJB (93 335 40 00 / cijbellvitge@esplai.org)
Casal d’estiu (3-12 anys)

Del 29 de juny al 31 de juliol

Casal jove (13-16 anys)

Del 13 al 31 de juliol

Colònies i campaments al Ripollès (4-15 anys)

Del 20 al 31 de juliol  

Ruta al País Basc (16-18 anys)

Del 20 al 31 de juliol

Bocins (677 046 344)
Casal d’estiu (3-14 anys)

Del 29 de juny al 17 de juliol

Colònies a Pontós (4-16 anys)

Del 20 al 26 de juliol

Esplai la Florida (93 551 49 73 / eflorida@esplai.org)
Casal d’estiu (3-13 anys)

Del 29 de juny al 31 de juliol

Casal jove (14-17 anys)

Del 29 de juny al 10 de juliol

Colònies (5-8 anys, a Breda) i

Del 6 al 12, del 10 al 17 i del 20 al 30 de juliol,

Campaments (8-11 anys, Vilanova de Sau;

respectivament

12-13 anys, Camarasa)
Camp de treball a Toledo (4-17 anys)

Del 14 al 28 de juliol

Itaca (93 333 86 82 / itacaelsvents@terra.es)
Casal d’estiu (2-16 anys)

Del 29 de juny al 31 de juliol

Colònies a Santa Maria del Corcó (7-16 anys)

Del 4 a l’11 de juliol

Club Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons (93 338 39 13 / sanfeliu@esplai.org)
Casal d’estiu (3-16 anys)

Del 29 de juny al 31 de juliol

Colònies (3-8 anys, Vilanova de Sau) i

Del 13 al 17, del 3 al 10 i de l’1 al 10 de juliol,

Campaments (8-9 anys, Vilanova de Sau;

respectivament

10-12 anys, Ripoll)
Ruta Camí de Sant Jaume (13-16 anys)

Del 13 al 25 de juliol

Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
Casal d’estiu (3-16 anys)

Del 29 de juny al 31 de juliol

Colònies Montseny (3-8 anys)

Del 29 juny al 5 de juliol

Campaments (8-9 anys, Ogassa; 10-11 anys,

Del 10 al 20 de juliol, del 26 de juny al 6 de juliol,

Berguedà; 12-13 anys, Borredà;

del 6 al 16 i del 12 al 22 de juliol, respectivament)

14-15 anys, Selva de Mar)
Ruta País Basc (16-17 anys)

Del 24 al 31 de juliol

Agrupació escolta Lola Anglada (677 42 87 56 / lolaanglada@yahoo.es)
Campaments Vall de Chistau (6-12 anys)

De l’11 al 19 de juliol

trar els infants en mons de fantasia.  
Les colònies i els campaments
estan adreçats a nens petits i mitjans i es realitzen a diversos punts
de Catalunya amb interès natural.
Per als més grans, a partir de 15
anys, es realitzen rutes i camps de
treball que enguany es fan al País
Basc, Astúries, el Pirineu aragonès,
Toledo i el Camí de Sant Jaume.
n Es manté l’oferta
Almudena Fernández considera
que la demanda aquest curs serà
similar a la d’altres anys, malgrat la
crisi. “Cap infant s’ha de quedar a
casa per motius econòmics per això
estem fent un esforç”. En aquest
sentit, el tinent d’alcalde d’Educació
i Cultura, Mario Sanz, també manifesta que “per tal de paliar els
efectes de la situació econòmica,
l’Ajuntament ha fet un esforç especial perquè no volem que ningú es
quedi sense colònies i continuïn
participant més de 5.000 nens i
joves, com cada any”.
La preinscripció dels esplais ja
s’ha iniciat i romandrà oberta fins
que s’acabin les places. Els socis
dels esplais tenen prioritat. Una setmana de casal sol tenir un cost apro
ximat de 90 euros, amb menjador
inclòs, i de 60, si és només de matí.
Les colònies costen uns 200 euros
per setmana.
A més de les activitats del mes
de juliol, els esplais també ofereixen
casals per a la primera quinzena de
setembre. La presidenta del Consell
afirma que fa anys que estudien fer
activitats també a l’agost però “la
demanda encara no és suficient”.
D’altra banda, diversos esplais
programen activitats per a joves discapacitats amb necessitats educatives especials. El Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet ofereix colònies
per a discapacitats psíquics adults a
Vilanova de Sau i Camarasa. Els centres Estel Can Bori i Escorça realitzen
casals d’estiu i l’associació educativa
Meritxell Adan fa colònies. L’oferta
és per a joves de 12 a 21 anys.
# núria toril

