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Nens, nenes i joves, ja ha arribat el moment de marxar d’excursió 

plegats! 

Després de la tan esperada inauguració dels nostres nous locals... Ja arriba la sortida de cap de setmana 

del 2r trimestre!  Serà el 24 i 25 de Febrer, on tots passarem un cap de setmana ple de jocs, 

amics i amigues i estones plegats que de ben segur ens mantindran l’escalfor al cos! 

Anirem a Sant Pere de Torelló a la Casa de Colònies El Molí de la Riera. 

www.molidelariera.com/ 

Així que animeu-vos! Us esperem el dissabte 24 de Febrer a les 9:00h a l’estació de Rodalies 

RENFE de l’Hospitalet de Llobregat. I els pares i mares us podran venir a recollir el diumenge 25 de 

Febrer a les 19.15h, també a l’estació. 

Si voleu venir, agafeu als papes i les mames, i passeu de dilluns a divendres de 16h a 19:30h o dimecres 

al matí de 10h a 14h per secretaria a apuntar-vos. El preu de la sortida és: 37,95€ si ets soci, i 40,80€ si 

no ho ets. 

Vinga agafeu la motxilla i poseu: 

- El sac de dormir 

- Llençol pels més petits 

- 1 muda de roba interior de recanvi (2 o 3 per als més petits) 

- 1 pantaló i samarretes llargues de recanvi 

- Necesser amb raspall de dents i pasta, pinta (no cal sabó). 

- Pijama màniga llarga 

- Jersei o forro polar 

- Anorac o jaqueta 

- Fulard de l’esplai 

- Capelina  

- Lot 

- Motxilla petita: l’esmorzar i dinar del dissabte i cantimplora amb aigua. 

I recordeu, l’últim dia  per confirmar la vostra assistència serà el dijous 22 de Febrer o fins 

l’exhauriment de places. 

Us hi esperem! 

L’equip de monitors/es de l’ Esplai Xixell 


