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Benvolgudes famílies, 
 

Us informem que l’esperada Festa de l’esplai ja s’apropa! El 26 de maig és el gran dia on ens 
reunirem tots plegats per passar un magnífic dia al Merendero Can Via (La Palma de Cervelló) 

 
Per poder arribar-hi, us proposem dues opcions de transport: 

• Opció Autobús de línia. Sortida a les 10.40 h (quedarem a les 10.20 a la parada del Carrer 
Urgell 229, entre Londres i París). Per la tornada s’arribarà sobre les 19.00h al mateix lloc de 
sortida 

• Opció cotxe particular: Cal ser a les 11.00 h al Merendero Can Via. Per arribar des de 
Barcelona  cal  seguir  les  següents  indicacions:    Autopista  B-23  (LleidaTarragona)  fins  a  la 
sortida  3  de  Molins  de  Rei,  seguint  l’N-340  direcció  Tarragona,  arribant  a  la  rotonda  i 
prenent el desviament, direcció Corbera de Llobregat i La Palma. També per l’autovia B-24 
(Vilafranca P.- Tarragona-N-340) i prenent el desviament de Corbera i La Palma. 

 

Pel que fa el menú nosaltres ens encarregarem de tot! Només us demanem que sigueu vosaltres els 
que porteu els postres, de manera que cal que porteu alguna cosa que es pugui compartir! 
Recordeu informar, a l’hora de realitzar les inscripcions, de possibles al·lèrgies. 

 
Per poder assistir us recordem que el dissabte 4 de maig i el 18 de maig es realitzaran inscripcions 
a la sortida de l’esplai. Els preus són els següents: 

 
1 persona – 10€ 
2 persones – 15 € 
3 persones – 20 € 
4 persones – 25 € 
5 persones – 30 € 

 
En el moment de la inscripció caldrà comunicar quina opció de transport escolliu. 
Esperem poder comptar amb tots vosaltres i així acomiadar junts aquest gran curs d’esplai. 

 
Per qualsevol dubte podeu contactar amb el responsable de la Festa de l’esplai, Antonio Peso (633 
72 63 30), o el president, Antoni Ginot (609 11 16 47). 

 

Us esperem amb moltes ganes! 

Els monitors. 
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