
 

EXCURSIÓ DE FAMÍLIES!! 
Benvolgudes famílies! 

S'apropa el cap de setmana tan esperat on podreu compartir l'experiència de l'Esplai amb els 

vostres fills. Esteu més que convidats a passar un gran cap de setmana els dies 11 i 12 de Maig 

amb tots nosaltres. 

Ens trobarem dissabte 11 a les 09.15h a l'Estació de Sants davant del COMO, on quedem 

habitualment, i ens dirigirem cap a Llinars del Vallés a la casa de colònies Mogent, que es troba 

a menys de 30 min a peu des de l’estació. Per aquells que no pugueu venir pel matí, hi haurà un 

segon torn que caldrà notificar-lo en el moment de realitzar la inscripció. 

Cal que tota la família porteu tot allò necessari per a una excursió de 2 dies (roba de recanvi, 

sac, lot, el menjar per a tota l'excursió (excepte estels) capelina, roba d'abrigar...) i tornarem el 

diumenge 12 a les 18:50h a Sants Estació. 

Passareu dos grans dies per gaudir en família, per veure la feina que fem a l'esplai, fer caliu entre 

tots, participar en les activitats...! Diumenge al matí farem una excursió apte per a tots els 

públics fins la Torrassa del Moro. Porteu alguna fruita o fruits secs pel camí! També existeix la 

possibilitat de pujar diumenge al matí directament, però com a les 10:30 començarà l’excursió, 

a les 10:00 ha d’estar tothom preparat. Molta puntualitat siusplau!! 

A més a més, el grup de Narvals diumenge ens prepararà una paella de muntanya! Aquest estiu 

marxen a Anglaterra com a voluntaris a una granja ecològica i estan recol·lectant diners. No cal 

portar el dinar de diumenge per les persones que en mengin. 

En cas que els adults no pugueu venir, els vostres fills poden venir igualment! 

Les inscripcions seran dissabtes, 27 d’abril i 4 de maig, a les 19.00. Els preus per a l'excursió són 

els següents: 

• Infants amb paella : 27€ (20€ de l’excursió + 7€ de la paella)  

• Infants sense paella : 20€ 

• Adults : 27€ (20€ de l’excursió + 7€ de la paella) 

• Pujar diumenge: 7€ de la paella 

En el cas del grup d’Estels al preu de l’excursió s’han de sumar 5€, ja que mengen calent i 

nosaltres, els monitors, ens encarreguem de cuinar, exepte l’esmorçar i dinar de dissatbe que 

l’han de portar de casa. 

Només ens queda dir que us hi esperem a tots amb moltes ganes i energia de passar aquest cap 

de setmana tots junts!!  

Si teniu alguna pregunta, no dubteu en trucar al president de l'Esplai, en Toni (609 11 16 47) o 

al responsable de l’excursió, en Luis Lacanal (685 04 46 38). 

Els monitors 


