
 
LA FESTA DE L’ESPLAI ALIRETLA FESTA DE L’ESPLAI ALIRETLA FESTA DE L’ESPLAI ALIRETLA FESTA DE L’ESPLAI ALIRET    
 
El dia 11 de febrer, vam celebrar l’aniversari del ESPLAI ALIRETl’aniversari del ESPLAI ALIRETl’aniversari del ESPLAI ALIRETl’aniversari del ESPLAI ALIRET. I per a fer 
una tarda inoblidable  i celebrar els 5 anys del esplai vam fer unes activitats 
extres. 
 
Com cada dissabte ens vam 
trobar a les 16.00 al pàrking del 
fossar, i per grups vam anar a la 
piscina  municipal de Capellades. 
Els nens i monitors vam jugar 
molt amb l’aigua, ja que la 
piscina era tota per nosaltres. Al 
sortir vam berenar a l’esplanada 
de la bassa.  
 
Al col·legi Marquès de la Pobla, els pares preparaven un magnífic sopar. Tot i 
així, abans de sopar, teníem una sorpresa per els nens, els monitors van anar 
cridant un a un els nens i els van donar la samarreta del Esplai Aliret. Una 
vegada, tots amb la samarreta posada i amb un gran somriure a la cara, vam 
fer l’Eucaristia. 
 
Però abans de sopar havíem de fer el joc de nit. Vam fer grups, cada grup tenia 
un nom de pirata ( els barba blava, els pota de pal, ...) cada grup començava 
per una prova diferent,. Havien 7 proves, que es trobaven per el centre de la 
vila, on dos o tres monitors esperaven  els pirates, si feien la prova bé 
aconseguien unes monedes, que al final del joc posàvem en comú, ... Qui en 
tenia més? 
 Les proves eren: El pirata i el cocodril, l’illa del paper, el codi secret, la cançó 
pirata, etc. On pares i nens  van jugar i van passar-s’ho molt bé!!! I per acabar 
ens vam reunir per posar en comú els balls i cançons... 
 



 

 
Algunes de les activitats que es van fer 

 
Llavors, es va fer l’hora de anar a sopar. I ens vam dirigir al menjador de 
l’escola, allà ens esperava un gran banquet... Que venia amb sorpresa un gran 
pastís per l’esplai aliret!!! 

 
El superpastís del 5 anys d’esplai l’Aliret 

 



L’ aniversari de l’Esplai ens va fer unir per tal de que tot funciones i per tal de 
que pares, nens i monitors ens ho passéssim molt bé!  
Cal donar les gràcies als familiars per a fer el sopar i ajudar-nos a que tot anés 
sobre rodes. Gràcies a tots!!! 
 
                                                                                                             ESPLAI ALIRET 


