
       ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI SANT MIQUEL 

       C/ Rosselló 175, 08036 BARCELONA 

       esplaisantmiquel@gmail.com 

         https://esplaisantmiquel.wordpress.com/ 
            Esplai Sant Miquel        @esplaistmiquel        @esplaisantmiquel 

 

Dóna’m la volta! 

Estimades famílies, pares i mares, petits i grans! 

Ja queda menys per la famosa i esperadíssima Trobada de Nadal de l’Esplai Sant Miquel! El 15 de desembre 

serà el gran dia. 

Aquest any, els diners recaptats seran destinats a la Fundació Raval Solidari, que treballa principalment amb 

tres entitats del barri del Raval, les quals han signat un conveni de col·laboració i patrocini estable per 

garantir la viabilitat econòmica dels programes que duen a terme. Aquestes entitats són Acció Social 

Montalegre (atenció familiar), Braval (suport socioeducatiu) i Terral (promoció de la dona).  

Així doncs, per tal de col·laborar i participar activament, només us caldrà aportar 2€ per poder gaudir de les 

activitats i així contribuir en la causa. A més, hi haurà el servei de bar. Pel qual us demanem que cadascú es 

porti el seu got de plàstic de casa. Ara bé, aquest any encara hi podreu comprar gots dels 35 anys de l'Esplai 

que costaran 2€. 

Ja per acabar, més dedicat als pares i mares, trobareu el i el Bingo musical gran Concurs de pastissos, al qual 

tots hi esteu convidats a participar. Si hi participeu, podreu tastar tots els pastissos participants gratis i  a 

més, us regalarem un cartó pel Bingo musical!  

Recordeu que per finalitzar la Trobada, els pares i mares esteu convidats a jugar el partit de Futbol (els monis 

ja ens estem preparant!). I després de l’èxit d’aquests últims anys, al pati d’avall organitzarem una sessió de 

ZUMBA preparada pels nostres súper-monis!  

Esperem que pugueu assistir a aquesta gran festa que hem preparat per a tota la família!!  

En cas de qualsevol dubte, podeu contactar amb el responsable de la Trobada de Nadal, Jorge García 

(669.567.636) o bé, amb el president de l'esplai, Toni Ginot (609.111.647). 

Al final del document trobareu l’autorització que heu de portar per així entregar-la a l’inici de la Trobada. 

Els monitors. 
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Per no perdre’t res durant la tarda, aquí us anunciem l’horari: 

• 16.00 h: Arribada (Entrada per l'església) + recollida de pastissos 

• 16.15 h: Celebració/Reflexió 

• 16.55 h: Performance 

• 17.10 h: Comencen les activitats 

• 18.10 h: Acaben les activitats (sonarà un xiulet) 

• 18.20 h: Sorteig i repartiment de premis 

• 18.35 h: Cagatió 

• 18.40 h: Patge i xocolatada 

• 19.10 h: Partit i Zumba 

• 20.10 h: Acaba la trobada... 

Autorització Trobada de Nadal 

Jo pare/mare o tutor/a ________________________  amb DNI _______________________________ 

i nº de telèfon ________________ autoritzo al meu fill/a ____________________________________ 

que cursa _____ a venir el dissabte dia 15 de desembre a la Trobada de Nadal que duu a terme l’Esplai Sant 

Miquel. 

Al·lèrgia del fill/a: ______________________________________________________________ 

E-mail tutor/a: ______________________________________________________________ 

No Cat Salut del fill/a:___________________________________________________________ 

⁃ □ SÍ □ NO (marqui l’opció desitjada) autoritzo a l’Associació Juvenil Esplai Sant Miquel a disposar i fer ús de 

la imatge del meu fill/a en qualsevol activitat relacionada amb l’associació, així com en la seva pàgina web, 

facebook, twitter, instagram i Youtube. 

 

__________ a ____________de ____________de 20___ 

(Signatura del tutor/tutora) 

La porta del carrer Muntaner s’obrirà a 

les 17.00 h, 17.30 h, 18.00 h, 18.30 h i 

restarà oberta a partir de les 19.00 h. 

h 

https://esplaisantmiquel.wordpress.com/

