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PRÒLEG 

 
 
 
  
Estimats pares, mares i infants, 
  
us presentem una nova versió de l’Esplaiot, la revista de l’esplai la Fera. 
Aquí hi trobareu un recull de les experiències i activitats més signi"catives 
del trimestre, les expectatives i projectes per el tercer any, així com les 
re#exions i opinions d’infants, famílies i monitors. 
  
Volem agrair la participació dels infants i famílies, no només per participar 
en l’edició de la nostra revista pròpia, sinó pel suport que des del primer dia 
i any rere any ens donen.  
  
Només ens queda dir que gaudiu de la lectura, dels records i moments 
meravellosos que giren al voltant de l’esplai: un lloc per estimar, compartir i 
participar amb la il·lusió de tots.  
A llegir sigui dit, i que la veu de l’esplai arribi al més lluny possible! 
  
Equip de monitors  
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L’ESPLAI AL 3r ANY BY DANI 

 
 

 Enguany iniciem el tercer any de l’esplai la Fera amb objectius, 
expectatives i projectes ambiciosos. Després de dos anys, creiem que hem 
donat a conèixer la nostre tasca al barri, que hem assolit una forma 
particular de treballar, i en de"nitiva hem consolidat un projecte d’esplai. 
Partint d’això, ens submergim de ple en el tercer any de l’esplai la Fera, amb 
noves cares, noves sensacions, amb nous horitzons i objectius. Volem seguir 
creixent, volem arribar al màxim de famílies, oferir una educació alternativa 
al barri, aprendre dels errors per millorar,  innovar i crear per avançar.   
Per aquest motiu, ens plantegem obrir nous projectes de present i futur, 
noves accions de millora i creixement. La "nalitat és educar més i millor. 
  
Entre els nous projectes i accions d’aquest nou any trobem:  
 

Projecte de joves: aquest és un dels projectes més importants a 
treballar durant tot el curs. L’esplai no disposa d’un grup de joves, 
que continuï la nostra tasca quan els actuals monitors marxem. Per 
aquest motiu, hem iniciat un projecte que té com a "nalitat captar i 
aconseguir joves. Volem consolidar un grup de joves a l’esplai! 
Davant d’això, realitzarem activitats a les escoles, al barri, al 
districte jove, i difondre’m arreu de la ciutat  aquesta necessitat.  
 
Projecte Locals: ja fa temps que a l’esplai ens plantegem la 
necessitat d’aconseguir un local propi, o compartit, però amb 
autonomia de moviments. Creiem necessari l’adquisició d’un local 
per oferir una millor educació; per disposar d’un espai propi on els 
infants s’hi puguin identi"car i se’l puguin fer seu; on tenir més 
espai pel material i més recursos per les activitats; i on disposar d’ 
un espai de trobada sense limitacions horàries. Per això, ens estem 
començant a moure. Sabem que serà un procés llarg i difícil, però 
que no és un capritx, sinó una necessitat per donar una  
millor educació al barri. 
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En la mateixa línia, aquest any volem reforçar i innovar tot allò que ja 
funciona dins l’esplai. Volem donar continuïtat, millorar i consolidar les 
comissions que des del primer any donen sentit i són imprescindibles dins 
l’entitat. Així mateix, aquest proper continuem treballant amb: 
 

La comissió de pares i mares: Satisfets amb les activitats i la 
cohesió que es va produir l’any passat, volem consolidar una 
comissió de famílies, que participin en el dia a dia de l’esplai. Ens 
agradaria que les famílies es fessin el projecte d’esplai seu, i hi 
volguessin participar. Voldríem mantenir la barbacoa de l’any 
passat, així com realitzar noves activitats  

 proposades per les famílies.  
 
Les famílies sou part del projecte, i per tant, podeu decidir, preparar i 
participar d’aquest. Així mateix, ens agradaria que participéssiu en tots els 
nous projectes i accions a realitzar aquest any. Esperem fer noves activitats 
conjuntes!! I si teniu propostes no dubteu en dir-ho!  

  
Participació dins ESPLAC I ATEELL: com sabeu l’esplai està dins de 
dues associacions principals:  
 
a)  Esplais Catalans (ESPLAC), format pel conjunt d’esplais del Vallès, la 

qual, ens ofereix l’oportunitat de participar en activitats conjuntes, 
formacions per monitors, trobades per a joves i infants, recursos 
econòmics, etc...  

b)  Assemblea Terrassenca d’Entitats Educatives de Lleure (ATEEELL), 
formada pel conjunt d’esplais i caus de Terrassa, i amb la qual realitzem 
activitats conjuntes com el DUDI o altres festes infantils, a més de ser 
la veu dels esplais a la ciutat i a les institucions.  

  
 Des de l’esplai creiem necessari la participació dins aquests                
 moviments. 
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 Finalment , ens agradaria comentar que aquest any volem mantenir 
totes aquelles activitats que han funcionat durant els últims dos cursos. 
Així mateix, com cada any volem realitzar: 
  
-Barbacoa amb les famílies 
-Paradeta de castanyada i Sant Jordi 
-Cap de setmana d’acampada i dinar amb les famílies 
-Festa infantil de Carnestoltes (oberta al barri) 
-Sopar de Nadal i Final de curs 
 
Us animem a les famílies, infants i joves a fer propostes, a crear activitats i a 
participar de l’esplai!!!  
 
 

    

Tots som esplai, fem-ho possible! 



FOTOS 
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CASALS 2012 LA MONITORA BERTA ENS HO EXPLICA!!! 

 
 
Bé, per on començar? Doncs començarem pel principi: pels casals! 

 Aquest any els casals tractaven de... L’ILLA DE LA BOGERIA! I 
què va passar per aquells que us ho vau perdre? Doncs...van venir un sabi i 
una sabia que ens parlaven d’un món sense mentides, sense violència, sense 
diners i amb molts, molts somriures. Però... també hi havia un dolent que 
no volia un món com els dels sabis i ens posava moltes traves. Per aquesta 
raó havíem d’anar a diferents illes per tal que el nét de l’Octòpulus no fes un 
món dolent. 
Quins records em queden dels casals?  

 Per la part que em toca, ja que era monitora de micros, recordo uns 
nens molt moguts que ens feien anar amunt i avall, recordo un Marc amb 
unes sortides molt divertides, una Desi i una Daniela molt “bailaoras”, un 
Adrià J. incontrolable... i molts riures amb el Marcel i la Míriam i tots els 
peques. Recordeu, micros, l’Adrià J. adormint-se a l’illa vermella, fent "la 
per marxar al cole? Recordeu com ens disfressàvem?  

 Però també me’n recordo dels altres! Recordeu la guerra que vam 
fer al mig de la muntanya? Recordeu els “danza kuduro” que fèieu al pati? 
Recordeu a tots els vostres companys i amics que vau fer durant tots els 
casals? No recordeu per la festa "nal, quins balls més “xulos” vau fer?  

 Però el que més, més tinc present al cap, és la cançó de casals, 
l’energia amb la que la cantàvem "ns al "nal... Tots els monitors esperem 
que la recordeu, sobretot el Dani i tranquils!... que l’any que ve en tindrem 
més i més "ns que ens la sapiguem del revés i tot!  
 
També recordo els vostres papes i vosaltres, "lls dels vostres papes, el súper 
regal que ens vau fer... I parlant per tots els monitors ara, us diem que 
 
M O L T Í S S I M E S  G R À C I E S !                                                                                       
 
Crec que a tots se’ns hagués escapat una llagrimeta però més d’un  
ens vam aguantar... de veritat, moltes gràcies! J 
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COLÒNIES 2012 PER BERTA 

 
I què me’n dieu de les colònies? Jo tinc records molt macos!  

 Aquest any a les colònies va triomfar l’amor entre una princesa 
romana i un esclau romà...amb casament i tot!! Com sempre vam fer una 
guerra “guarra”  que a vosaltres, als nens, us encanta. Una altra cosa que jo 
sé que li encanta a algú és l’enciam...oi que si Estel? I a l’Eric Pau les 
llenties: li encanten... Les estonetes de piscina saltant, fent la bomba, fent 
gimnàs amb el Dani, jugant... Recordeu el campament roma? Com ens va 
costar construir-lo? I la vostra cabanya?  El centre d’interès ple de romans 
amunt i avall, els jocs de nit per la muntanya, les sorpreses de cada de  
matí... recordeu que us veu llevar pintats?  

 Jo ara pensant-ho només tinc ganes de tornar a repetir-ho tot, tot. 
Passar un estiu amb vosaltres, famílies, es fa molt intens i divertit.  I no hi 
ha res com despertar-se cada dia esperant les sorpreses que ens presentaran 
els vostres "lls que, creieu-me, no són poques... jaja J  

 Hi ha moltes persones que ens comenten molt sovint als  monitors, 
la força de valor que tenim per fer la nostra tasca educativoesplaiera, però 
de fet, no ens suposa cap força de res estar amb els nens, ja sigui un cop a la 
setmana, com tot un mes, com 9 dies, etc. Sinó tot al contrari: ells donen la 
força i la motivació per ser monitor un cop a la setmana, tot un mes i 9 
dies, i sense ells, està clar que l’esplai – casals - colònies no serien res, de fet 
ni existiria.  

 Així que gràcies per con"ar els vostres "lls a un equip de monitors 
que fan netejar els lavabos als vostres "lls per colònies i després els fem 
llepar la tassa del vàter per veure si ho han fet bé i els embrutem de menjar 

        podrit "ns a les orelles. De veritat, 
          gràcies! 

 
-Frases estrella de les colònies:  
“Qué tendremos mañana para comer? 
Macarrones? Hmmm no. Ensalada… 
sí” ( menjàvem cada dia amanida ) 
“ Si es verdad que el hombre viene de la 
patata, entonces, cuando nos comemos una 
p a t a t a … e s t a m o s m a t a n d o a u n 
bebé…?”  (estàvem escoltant la cançó de la 
Trinca) 8 



LA CUINA I L’ESPLAI BY CUINA 

 
Realment es cert quan algunes vegades quan es diu, “ostres els cuiners, quin 
morro tenen, tot el dia cuinant i tancats a la cuina!!!!”, tot i que darrera 
d’aquesta frase també hi ha una dedicació i una passió... 
 
....i es que ja fa 3 anys que tant el Julià, com el Marcel i el Jaume ens 
dediquem a la cuina de les colònies, una forma diferent de viure-les i 
disfrutar-les, un rol on la satisfacció més gran arriba quan els infants 
escriuen a la Bústia Bèstia “els cuiners fan el menjar més bo del món”. 

 El dia a dia a la cuina acostuma a ser tranquil, pautat i amb molt, 
però que molt bon ambient (com a la colònia), garantia d’èxit pels 
deliciosos menjars que fem pels vostres "lls i "lles, els quals segurament us 
han dit que han menjat millor que a un restaurant (exceptuant l’amanida i 
la verdura en el major dels casos)! L'estrès sempre arriba els 10 minuts 
abans de servir els àpats, on les expressions “falta sal”, “encara no hem 
acabat” o “s’enganxa”  són més que fàcilment reconegudes. I es que cuinar 
per 50 o 60 no és gens fàcil, quan resulta que sobra molt arròs o hem 
calculat malament els tomàquets...  

 Així que ni fer llistes inacabables de la compra, ni omplir 4 carrets 
"ns als núvols ni fregir 50 ous ferrats ens frenarà del que més ens agrada: 
CUINAR! 
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COLÒNIES 2012 EL NOSTRE JOFRE ENS EXPLICA  

LES EXPERIÈNCIES VISCUDES A LES COLÒNIES…NO US HO PERDEU!  
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Les colònies per a mi són 
uns dies en el qual pots 
conèixer nova  gent, fer 
noves amistats, conviure 
a m b a l t r e s p e r s o n e s , 
observar que fan coses 
d i f e ren t s , ap rendre a  
conviure amb altra gent i a 
més a més passar uns dies 
divertits aprenent noves 
coses. 

Alguna de les coses que he fet aquestes colònies i m’ha agradat més són 
els jocs de nit o les coses que fèiem a la nit com per exemple el dia que 
vam anar a buscar l’entrada de la mena de xemeneia que hi havia al terra 
amb els monitors portant-nos er el bosc intent fer-nos por que en algun 
moment vas aconseguir. I a més a més una de les coses divertides era 
intentar espantar a algú. 
 
A part del moment amb el grup de grans també hi ha hagut moments 
divertits tant amb mitjans i petits com amb els monitors. (partits de 
futbol, activitats, a la piscina…). 
 
Un altre dels moments que més em va agradar va ser el dia de l’excursió 
tant el trajecte amb les seves respectives cançons, les activitats o el 
moment que em vaig haver de disfressar de bàrbar. 



COLÒNIES 2012 
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SORTIDA A LA MOLA 
 
  
En aquest apartat en quatre línies us explicaré la sortida que vam fer a la 
Mola!! 
  
Vam agafar l’autobús "ns a Matadepera on vam baixar, després vàrem pujar 
força estona "ns que ens vam aturar al peu de la Mola a esmorzar. 
 
En acabat vam començar a pujar amb molta tranquil·litat  tot ajudant al 
més petits. Vàrem pujar per estrets camins, per sobre de la roca... va ser tot 
una aventura!!! 
 
I per " vam fer el CIM!, on ens van sorprendre les meravelloses vistes que 
des d’allà amunt se'ns oferia. Al cim de la Mola podíem veure Terrassa, 
Matadepera , Montserrat i "ns i tot Montjuic!!! 
  
Després d’una estona d’esbarjo i jocs conjunts per conèixer la Mola vam 
dinar. Quins dinars més bons portàvem tots!!! Llavors vam tenir una mica 
de temps de relax per poder explorar aquell entorn tant agradable. 
 
I "nalment  a l’hora de marxar ens vam aturar a saludar els burros que 
tenen allà dalt per pujar els queviures, eren forts i eixerits.  
 
Seguidament ja vam baixar "ns a Matadepera on ens vàrem esperar jugant 
i corrent al peu de la Mola "ns l’hora d’agafar l’autobús per tornar. 
 
Pepo 
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L’hora del 
TALLER per marta 
 
Deien els indígenes d’Equador que el Pal de Pluja expressa la llibertat dels 
homes. Quan fem girar el Pal de Pluja, el so que se sent és com el de 
l’aigua d’un riu que corre. L’aigua del riu ningú la pot fer parar ... com la 
llibertat dels homes. 
Oi que és bonic?  
Fer un Pal de Pluja és molt senzill. Només necessitem uns quants materials 
i la imaginació que vulguem per a decorar-lo al nostre gust  
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QUÈ NECESSITEM? 

2	  tubs
	  de	  pa

per	  de
	  cuina

	  o	  3	  d
e	  

paper
	  de	  và

ter	  

Celo	  

Uns	  10	  o	  15	  Claus	   

Ajuntem els tubs de paper i els 
enganxem amb el celo, de manera 

que ens quedi un tub llarg. 
En acabat, agafem els papers de 

colors i comencem a folrar el tub. 
Aquesta vegada hem posat els 
colors de paper un al costat de 

l’altre, però podem fer el que més 
ens agradi: posar-los de forma 

diagonal, retallar-los a trossets o 
enganxar-los amb pega. 

  

Amb els papers de colors ja ens 
queda prou bonic, però caldrà 

donar-li un toc personal i 
creatiu: podem agafar els colors 
(retoladors o pintures) i decorar 

el Pal de Pluja al nostre gust. 
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Ara podem clavar-hi els claus. Els 
hem de distribuir al llarg de tot el 

tub, de manera que quedin ben 
separats els uns dels altres. 

Aquesta operació serà millor que 
la faci un adult. 

Tallem una rodona de 
paper, la col•loquem en 
un extrem del tub i 
amb el celo 
l’enganxem, així ens 
quedarà tapada la 
sortida i no se’ns 
escaparà l’arròs. 

 
 
 
Ara si, ja podem posar l’arròs a 
l’interior, amb molt de compte 
que no se’ns caigui fora. 
Quan ja tenim tot l’arròs a 
dins, tapem l’altre extrem de la 
mateixa manera que abans hem 
tapat el primer. 
I ja tenim llest el nostre Pal de 
Pluja.    
  

  



Colònies d’hivern BY miriam rufian 

 
Vam arribar-hi a Llinars del Vallès en tren, tots estàvem preparats per viure 
unes colònies amb l’esplai de can parellada. Nosaltres vam arribar-hi abans 
i estona desprès va arribar l’altre esplai, tots estàvem una mica tancats. Aixa 
que vam fer una gran cercle i vam començar a menjar, desprès de menjar, 
vam tenir que organitzar les habitacions i entre tots vam decidir que 
dormiríem els joves de la fera en una habitació i ells en un altra, desprès els 
joves de l’esplai vam començar a jugar a voley i els de canpa es van afegir, va 
ser molt divertit. Tocaven activitats de tarda amb els petits, però desprès a 
l’hora del cau ens vam queixar de que van ser una mica avorrides, però vam 
comprendre de que són petits i els monis no tenen temps fer tantes 
activitats, teníem que ser comprensius.  
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Aquella nit ens van posar de sopar un puré que semblava super-glue, en 
poques paraules, que no feu més puré…Aquella nit desprès de fer un joc 
de la bandera que va fracassar, els joves vam pujar a una sala que teníem 
per nosaltres i ens vam fer preguntes, va ser genial! Cap a les dues de la 
matinada ens vam anar a dormir, però de cop a les 5 mentre la fera 
dormia, els de canpa van entrar fen la conga a despertar-nos fen soroll, 
però estàvem tan dormits que no vam fer ni cas i van marxar. Al segon 
dia ens van llevar a les 9 per fer els horribles exercicis matinals, desprès 
d’esmorzar vam començar el joc de l'assassí, que consisteix a fer-li un 
petó al Jove que t’hagi tocat, sense que els demès et vegin, era dia de 
dutxes i el lavabo va acabar bastant brut, just abans de sopar la fera va 
tornar la broma als de canpa llençant tot lo que tenien a l’habitació al 
passadís i la saleta, però desprès ells ens la van tornar altre cop amagant 
tot els matalassos que teníem, era la guerra! Teníem que tornar-la però 
feia molt pal. El tercer dia va ser més trist ja que marxàvem i ens 
trobaríem a faltar, però la relació amb can parellada no quedava allà, 
faríem més coses amb ells, de moment desprès de Nadal estem convidats 
al seu esplai a berenar!! 
Aquestes colònies del cercano oeste han sigut immillorables!  
 

V DE VENDETTA! 



PASTÍS FERENC BY JAUME 
 
Hola menuts, grans, joves, famílies, infants i monitors!!! 
Avui us ensenyaré a cuinar el pastís ferenc, el pastís de l’Esplai la Fera!!! 
Recordeu, que els més menuts seria convenient que els vostres pares i 
mares o germans/es grans us ajudessin durant el procés! 
 
Tot el que necessitarem serà el següent: 
 
2 iogurts 
Farina 
Sucre 
2 ous 
Llet  
Mantega 
Cola-cao 
Pepites de xocolata 
1 sobre de llevadura 
 
1 -> Encendrem el forn a 180ºC per que vagi agafant temperatura. 
2 -> Dins del bol abocarem els 2 iogurts i els dos ous (sense la closca). Ara 
utilitzarem un dels envasos dels iogurts per mesurar. Afegirem doncs: 

3 tassons de farina, 1 tassó i mig de sucre, 1 tassó i mig de cola-cao 
1 tassó de llet, ½ de mantega desfeta i 1 sobre de llevadura 

3 -> Un cop tot dins del bol començarem a barrejar-ho (amb una batedora 
elèctrica o manual) "ns aconseguir una massa lle"scosa i uniforme. 
4 -> Abocarem 1/3 de les pepites de xocolata a la massa i barrejarem amb 
una cullera evitant trencar les pepites. 
5 -> Passarem la massa al motlle que desitgem, tant en forma de pastís com 
magdalenes, etc. 
6 -> Col·locarem el pastís dins del forn (prèviament escalfat) i esperarem 
entre 20-30 minuts. 

7 -> Quan hagi passat aquest temps, obrirem el forn i 
punxarem el pastís amb un ganivet. Si el ganivet surt net el 
pastís ja està cuit i per menjar. En cas contrari esperarem 
una miqueta més. 

   8 -> Bon pro"t!!! 
18 

1 bol gran 
Batedora (manual o 
elèctrica) 
Forn 
Cullera gran 
Motlle/s pel pastís 
 



19 

Fotos esplai 
 
 

                                                          
Els grans 

 



PASSA el TEMPS 
 

Ostres, que tal si ens ajudes i pots trobar les 7 diferències 
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Quina gana... I quantes lletres!!! Podràs amb aquesta...  
SOPA FERENCA?      
                                                                                                                                     
MAR   ELENA  DANI   MIRIAM  AMISTAT 
JULIÀ   MARTA  BERTA   XARLY   LAFERA    
JAUME  PEPO   AMADEU  POBLENOU  LLEURE  
ESPLAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 
A quin país ha marxat la nostra monitora 
Anna?  
_ _ _ _ _ _ _ _ 
 
I la seva capital és..... 
_ _ _ _ _ _ 
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ESPLAIOKUS!!! 
 
 
 
  
 

   PELS MÉS PETITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   I PELS GRANS!!! 
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CANÇONS 
 
Aquí us deixem el hit de l’estiu passat que tots i totes junts vam cantar! 
 
CANÇÓ DE CASALS 
 
L’Estiu ja arribat, estic acalorat, avorrit i tranquil necessito jugar 
Es l’hora i l’escola comença a fer goig, alegria i somriure dels nens 
 
Històries que amaguen personatges estranys, que criden i parlen amb tots 
Amics que ens animen a seguir disfrutant, és l’esplai que ens fa riure i cantar 
 

 Benvinguts a Casals, tu també pots passar-ho bé si vols 
 Amistats que es van fent grans, UOH OOOOOHHH!!! 
 Som atrevits, HE!!! Som divertits, HE!!! 
 Som de l’Esplai UOH OOOOOHHH!!! 
 Som riallers, HE!!! Som cridaners, HE!!!  
 Som de l’Esplai UOH OOOOOHHH!!!  
 De l’esplai la Fera!!!! 

 
 
Al cap tinc casals, no puc desconnectar, amb els jocs, 
la guitarra i les ganes de més 
Volem ser escoltats i podem cridar fort, es casals que ens fa riure i cridar  
Tots junts fem patxoca, tots junts eduquem, amb el cap,  
amb les mans i amb el cor 
Missatge ben clar que no es pot explicar, dins casals s’ha de viure i #ipar 
 

 Benvinguts a Casals, tu també pots passar-ho bé si vols 
 Amistats que es van fent grans, UOH OOOOOHHH!!! 
 Som atrevits, HE!!! Som divertits, HE!!! 
 Som de l’Esplai UOH OOOOOHHH!!! 
 Som riallers, HE!!! Som cridaners, HE!!!  
 Som de l’Esplai UOH OOOOOHHH!!!  
 De l’esplai la Fera!!! 



CASTANYADA 2012 by Julià 
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F e i a t e m p s q u e 
preparàvem aquest dia 
amb gran entusiasme i 
teníem milers de 
castanyes comprades. 
Però a les sis del mati 
quan va sonar el 
despertador a casa de 
molts monitors vam 
observar que tot i ser 
un dia de castanyada 
g e n i a l  e s t a v a 
PLOVENT. 
En aquell precís moment el que primer va passar pel cap de molts va ser: 
“Fantàstic, podrem dormir una mica més”. Però acte seguit va aparèixer 
com un llamp la imatge de bancarrota de l’esplai. 
Després d’un matí ple de nervis, de trucades, de mirar el radar per 
internet, etc. semblava que a#uixava la pluja i varem poder muntar just 
abans de dinar. 
Amb la pluja del matí i sent migdia no varem vendre pràcticament res i 
no va ser "ns la tarda quan es va començar a animar una mica el tema. 
Moltes famílies ens vareu venir a fer visites i els joves van muntar la seva 
paradeta uns metres abans que la nostre. 
Molta gent venia a la parada principal demanant castanyes i dient que la 
paradeta anterior estaven bojos i no tenien molt bona pinta, i es que 
l’experiència fa molt. El que no sabia la gent es que les dues paradetes 
eren nostres JAJAJAJA!!! 
Al "nal no varem vendre totes les castanyes però si que varem aconseguir 
encolomar su"cients per tal de no tenir pèrdues. Com cada any, mentre 
tothom celebrava a casa seva amb un bon sopar aquest dia, nosaltres 

 estàvem recollint mentre ens embrutàvem de porqueria. 
 Amb tot això aquest any hem pogut treure una gran conclusió: no 
 importa el temps que faci, compra 3 carpes!!! 
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EL O LA 
 MéS SEXY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En categoria masculina I amb un clar rival….    Julià!!! 
I en categoria femenina i escapant-se…             Miriam!!!! 



CARA A CARA AMB… 
Mar Cima 
 
Edat: 18 anys 

Grup: Mitjans 

Estudis: Auxiliar d’infermeria,  
documentadora sanitària 

Un color? Blau 
Una cançó? “Bona Nit” (Els Pets) 

Un hobby? Somriure 

El que més m'agrada és... ser feliç 
El que més odio és... no trobar-me bé! 

No em puc morir sense haver... realitzat algun somni 
De"neix l'esplai amb tres paraules: diversió, amistat i unitat 

Personatge preferit del C.I.: Tots! 

Com a nova monitora, què esperes aportar i que t’aporti l’esplai? Espero 
aprendre i madurar amb l’esplai, i aportar alegria, força i ganes de créixer! 

Per a tu, el monitor perfecte és aquell que… no només viu per l’esplai 
Alguna anècdota esplaiera interessant? Quan un nen, per error, en lloc de 

preguntar que hi havia per sopar, al arribar al llit després, va preguntar: que 

hi ha per somiar? 
  Propòsit de cara al futur de l'esplai? Simplement créixer 
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CARA A CARA AMB… 
Amadeu Andrés 
 

Edat: 18 anys    Grup: Petits  

Estudis: Estudiant  Un color? Verd   
de primer curs de turisme 

Una cançó? “Tanto”  Un ídol? Madonna 

 Un hobby? Veure sèries per Internet, sobretot “Big Bang %eory” 
El que més m'agrada és... veure una peli un diumenge plujós a la tarda 

El que més odio és... els nens que es porten malament a l’esplai (xD) 
No em puc morir sense haver... vist l’aurora boreal i un volcà en erupció 

De"neix l'esplai amb tres paraules: il·lusió, amistat i diversió 

Personatge preferit del C.I.: Les tres “R”s 
Com a nou monitor, què esperes aportar i que t’aporti l’esplai? Espero que 

l'esplai m'aporti el màxim d'experiències possibles per créixer com a monitor i 
com a persona, i al contrari. 

Per a tu, el monitor perfecte és aquell que… sap tractar i actuar correctament 

en cada situació que se li pot presentar, ja sigui amb els nens, amb els altres 
monitors o amb els pares. 

Alguna cosa que t’hagi marcat durant aquest temps que portes amb l’esplai? 
Veure com els nens al cap dels dies et van agafant con"ança poc a poc i van 

perdent la vergonya amb els monitors nous 

Propòsit de cara al futur de l'esplai: Aconseguir un grup  
de joves potent i consolidar els altres grups 



CARA A CARA AMB… 
Ana Guiménez 
 

Edat: 7 anys 
Grup: Petits 

Color preferit: Vermell 

Programa de la televisió preferit: Els dibuixos  
del Boing  

No puc viure sense… els animals  
Hobbies: jugar amb els amics a l’aranya peluda  

El que més m'agrada de l’esplai és... jugar a mataconills 

El que menys m’agrada de l’esplai és... que ens renyin 
Personatge preferit del C.I.: l’arbre petit 

Per què vens a l’esplai? Perquè m’agrada molt i em diverteixo amb els amics 
Alguna anècdota esplaiera interessant? Van tallar els amic de l’arbre i em 

vaig posar molt trista 

Què t’agradaria fer a l’esplai? M’agradaria que anéssim al bosc 
T’agradaria ser monitora? Sí 

Què li diries a la Fera si la veiessis? Que vull que vingui a l’esplai  
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CARA A CARA AMB… 
Èrmyas Gonzalez 
 

Edat: 8 anys 
Grup: Mitjans 

Color preferit: Vermell 

Programa de la televisió preferit: La Partida de TV3  
No puc viure sense… el futbol 

Hobbies: dibuixar i jugar a futbol  
El que més m'agrada de l’esplai és... les activitats 

El que menys m’agrada de l’esplai és... no hi ha res que no m’agradi 

Personatge preferit del C.I.: l’arbre petit 
Per què vens a l’esplai? Perquè m’agrada molt i em diverteixo amb els amics 

Quina és la teva activitat preferida? L’activitat que vam fer sobre el 
reciclatge, que havíem de tirar la brossa al contenidor que li tocava 

Què t’agradaria fer a l’esplai? M’agradaria que féssim un partit de futbol 

tots 
T’agradaria ser monitor? De moment, no 

Què li diries a la Fera si la veiessis? Que sortís cada dia a l’esplai  
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CARA A CARA AMB… 
Raquel Guinot 

Nom: Raquel Guinot 
Grup d'edat al que van els teus "lls: Tan l’Ester i  

l’Òscar com l’Alba van a mitjans  

Professió: Sóc tècnica de laboratori 
Què en penses de la comissió de pares? Hi participes? Penso que és una 

bona idea per el suport dels nens i els monitors. Encara no hi participo. 
De"neix l'esplai amb tres paraules: Divertit, humà, diferent 

Què t’aporta l’esplai? L’esplai aporta als meus els valors humans que 

malauradament s'estan perdent els nens d'ara.  
Creus que és educatiu pels teus "lls? Sí. 

Creus que els agrada l’esplai? Sé que els agrada perquè hi van de gust. 
M’agrada veure com abracen els monitors quan arriben. 

Has participat a alguna activitat per famílies? He participat a alguna 

sortida, i a la barbacoa que es va fer.  
Tens alguna anècdota interessant per explicar-nos? A la barbacoa 

organitzada per les famílies, quan vam anar amb l'Anuska (mare de l'Erik i 
l'Izan) a reservar la barbacoa ben d'hora, vam "robar" tots el globus de les 

festes d'aniversari del dia anterior per fer més agradable el lloc. 

Proposta d’activitat d’esplai per pares o famílies: Unes olimpíades, xerrades 
 sobre el què signi"ca l’esplai, un concurs, un teatre, … 

 Propòsit de cara al futur de l'esplai? Seguir millorant i donant       
 convivències magni"ques als nens, que recordaran quan siguin grans 
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CARA A CARA AMB… 
Gloria Reynoso 
Nom: Gloria 
Grup d'edat al que van els teus "lls: L’Àlex  

va a mitjans i la Mireia a Grans  

Professió: Administrativa 
Què en penses de la comissió de pares? Hi participes? Crec que és un nexe 

entre l'esplai i les famílies que hi participen. No hi participo. 
De"neix l'esplai amb tres paraules: Grup, divertit, marxós  

Què t’aporta l’esplai? Penso que el meus "lls es relacionen amb un altre 

grup de gent diferent a la del seu dia a dia, nens i nenes que pertanyen a 
diferents entorns. 

Creus que és educatiu pels teus "lls? Penso que és molt educatiu sense ser 
rigorós, aporta valors que a nosaltres com a pares i membres d'una societat 

estem molt interessats en què s'aprenguin. 

Creus que els agrada l’esplai? Paraules textuals dels meus "lls "ESTEM 
ENCANTATS!" 

Has participat a alguna activitat per famílies? Si, hem participat, i les 
vegades que ho hem fet hem estat molt ben acollits 

Proposta d’activitat d’esplai per pares o famílies: Potser unes colònies en 

plan GRAN GERMÀ 
Propòsit de cara al futur de l'esplai? Seguir millorant i donant  

convivències magni"ques als nens, d'aquelles que recordaran  
quan siguin grans 
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PASSA el TEMPS 
 
SOL·LUCIONS 
 
7 diferències       Esplaoikus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Sopa ferenca 
 
A quin país ha marxat la  
nostra monitora Anna?  
PORTUGAL 
 
I la seva capital és..... 
LISBOA 
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AIXÒ S’ACABA… 
 
 

FAMÍLIES, que gaudiu d’unes bones vacances de Nadal-Reis i que 

tingueu una bona entrada d’any!!! I no us oblideu que... 
 

 

 
 

 
 

…tornarem ben aviat, ben aviat… 

 
 

 
 

 

 
gràcies 



l’esplai 
per a tots I totes 
 
 
Esplai la Fera de Poblenou 
Plaça de la Cultura s/n, 08225, Terrassa – al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer 
esplai.lafera@gmail.com 
www.esplailaferadepoblenou.tk 
www.facebook.com/esplailafera 
 


