
Nens, nenes i joves de l’esplai!!!!  
 
Ara que ja va arribant el bon temps i que queda poc per acabar el curs, des del Centre 
d’Esplai Xixell volem despertar-vos l’esperit excursionista i així marxar els grups de 
Puces, Trapelles, Barrufets, Dofins i Llampecs el cap de setmana 18 i 19 de Maig. Un 
cap de setmana ple de sorpreses, jocs, amics i amigues per gaudir del bon temps 
primaveral i d’un entorn costaner a la comarca del Baix Camp. 
 

Anirem a Cambrils a la casa de colònies 
            La Marinada 

 

https://www.lamarinada.com/ 
 

       Així que animeu-vos!!! 
 
Us esperem el dissabte 18 de Maig a les 8:40h a la RENFE de l’Hospitalet de Llobregat. I 
els papes i mames us podran venir a recollir el diumenge 19 de Maig a les 18:30h, 
també a l’estació. 
 
Recordeu que aquest any el preu de l’excursió ve inclosa en la quota de dissabtes amb 
la intenció de continuar el nostre projecte fora de l’espai habitual i en contacte amb la 
natura i la costa. Volem aconseguir entre tots una màxima participació per gaudir 
d’activitats més grans tots plegats! 
 
Per tant, només heu de signar la inscripció passant per secretaria de dilluns a 
divendres de 16h a 19:30h o també dimecres de 10h a 14h. 
 
I ara, només ens queda, agafar la motxilla i posar-hi: 
 
- 1 muda de roba interior de recanvi (2 pels més petits). 
- 1 pantalons i jersei de recanvi. 
- 1 jersei. 
- Capelina o cangur. 
- Banyador, tovallola de platja i xancletes.  
- Bossa plàstica per la roba mullada. 
- Bombolleta o suro per la platja (Puces i Trapelles) 
- Necesser amb raspall de dents i pasta, pinta (no cal sabó).  
- Pijama. 
- El foulard de l’esplai i el cançoner. 
- Lot (llanterna). 
- Sac de dormir. 
- Esmorzar i dinar del dissabte. 
 
I recordeu, el termini màxim per confirmar la vostra assistència és fins el Dimecres 15 
de Maig o fins l’exhauriment de places. 
 
Fins molt aviat!!!    L’equip de monitors i monitores de l’Esplai Xixell. 


