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Benvolguts i benvolgudes Puces i Trapelles 

Després de tant que fa que ens coneixem i havent fet un llarg recorregut 

intergalàctic plegats, he decidit portar-vos al meu planeta preferit, el que 

jo trobo més divertit i trepidant de tots: el planeta del Circ! 

El dia que hi viatjarem serà el proper dissabte 30 de març! El nostre viatge espacial ens portarà al Parc 

de la Ciutadella; i com que aquest planeta és el més gran de tots els que hem conegut l’horari 

d’activitat d’esplai serà de 10:00h a 16:30h. 

 

Així doncs, ens trobarem tots a les 10:00h a l’esplai i quan ja hi siguem tots anirem en Metro fins a l’Arc 

de Triomf i caminarem llavors per arribar al Parc. De nou, 

quan ja haguem viscut totes les aventures que el planeta ens 

durà, tornarem cap a l’Hospitalet per trobar-nos amb les 

famílies a les 16:30h a l’esplai. 

Aquesta sortida no té cap cost addicional. 

 

Si voleu venir, digueu als papes i les mames que truquin de 

dilluns a divendres de 16h a 19:30h o dimecres al matí de 10h 

a 14h a secretaria per confirmar la vostra assistència. Així mateix, haureu de dur, el mateix dia de la 

sortida al matí, l’autorització que trobareu al següent full signada. 

I ara, vinga! Agafeu la motxilla petita i poseu: 

- Jersei i capelina 

- Gorra i crema pel Sol 

- L’esmorzar i dinar i la cantimplora amb aigua. 

 

I recordeu, l’últim dia  per confirmar la vostra assistència serà el dijous 28 de Març. 

Us hi esperem! 

Lula (la missatgera de l’espai) i L’equip de monitores de Puces i Trapelles 
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Jo, ____________________________________________, amb DNI 

__________________ autoritzo al meu 

fill/a_______________________________ a assistir a la sortida que 

realitzarà el grup de Puces i Trapelles de l’Esplai Xixell al Parc de la 

Ciutadella el proper dissabte 30 de març en l’horari comprès entre les 

10h i les 16:30h; i a desplaçar-nos en transport públic durant la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Hospitalet de Llobregat, el ____ de març de 2019. 


