CARTA NOVEMBRE – DESEMBRE 2017
El final del trimestre s’apropa i aquests últims mesos venen carregats d’activitats. A
continuació us en fem quatre cèntims:

DUDI (Dia Universal dels Drets dels Infants)
Per celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants i fer notar la nostra veu, els
esplais del Baix Llobregat que formem part d’Esplac hem unit les nostres forces
per compartir un cap de setmana d’esplai tots plegats a la nostra ciutat.
DIES: Dissabte 18 i Diumenge 19 de novembre
Les activitats es dividiran així:



De SúperPetits a Mitjans:

HORARI: Dissabte de 10h a 19h
LLOC: Quedem a la Plaça de la RENFE i ens retrobem al Parc de la Infanta, on
farem l’activitat
CAL PORTAR: 2€, dinar i la samarreta o dessuadora del Vol i Vol (si la teniu)



De MitjGrans a Joves:

HORARI: Dissabte 16h a Diumenge 12:30h
LLOC: Quedem al Parc de la Infanta i ens retrobarem al CEIP Abat Oliba, on ens
quedarem a dormir
CAL PORTAR: 3€, sopar, pijama, sac de dormir, esterilla, roba de diumenge,
necesser i la samarreta o dessuadora del Vol i Vol (si la teniu)

LOTERIA DE NADAL
Recordeu que el dia límit per
entregar la loteria d’enguany és el
Dissabte 25 de novembre.

El Dissabte 9 de desembre NO hi
haurà esplai perquè és pont. No
ploreu,
nosaltres
també
us
trobarem a faltar!

Pica-pica de Nadal
Si us pica, rasca. I si us pica molt: pica-pica!!! Un any més esteu tots/es
convidats a la nostra petita celebració de Nadal.
DIA: Divendres 22 de desembre

HORA: 20:30h

LLOC: Local de l’Esplai (Pl. Lluís Companys, s/n 3a planta Mercat Centre)
Un any més, participarem en el Gran Recapte d’Aliments i a més a més,
farem una recollida de joguines amb una ONG. Us animem a totes les
famílies a posar el vostre granet de sorra en aquesta acció!

Novetats pressupostàries a Esplac
Com ja sabreu, el Vol i Vol forma part de l’associació d’Esplais Catalans, Esplac.
Aquesta rep subvencions de la Direcció General de Joventut i de la Direcció
d'Acció Cívica i Comunitària, les quals ens han informat fa unes setmanes que
han estat suspeses per part del Ministeri d'Hisenda.
Això suposa un canvi dràstic en la situació financera actual d'Esplac i ha fet que
s’hagi de replantejar el pressupost d’aquest any i el que ve.
Us ho fem saber perquè en tingueu constància i sigueu conscients ja que aquest
canvi també ens afecta a l’esplai i provoca que haguem de fer certs
replantejaments en quant a la nostra distribució econòmica. Però podeu estar
tranquils, qualsevol canvi o modificació que fem, us ho farem saber.
Encara i així, no afluixarem.
Gràcies per ser-hi i confiar en el nostre projecte.

