Dia: Diumenge 12 de maig (No hi ha activitat dissabte dia 11)
Horari: De 9 a 18h aprox.
Lloc: Parc Nou Prat de Llobregat
Preu: 3’5 euros (inclou transport, samarreta, taula i cadires per a dinar)

OCI NOCTURN

EXCURSIÓ A LA PLATJA DEL

EXCURSIÓ A LA PLATJA

LITORAL

DE SANT POL DE MAR

Dia: 25 de maig
Horari: 9 a 18h
Lloc: Sant Adrià del Besòs
Preu: 4€ socis dissabte
5€ no socis dissabte

C al dur motxilla amb cantimplora d’aigua plena,
l’esmorzar i el dinar, roba i calçat còmode i roba
per la platja (banyador, tovallola, c r em a p e l s o l i
gorra).

Dia: 25 de maig
Horari: de 9 a 18h
Lloc: Malgrat de Mar
Preu: 6 € socis dissabtes
7€ socis no dissabtes
* E l preu real d’aques ta excursió és de 7 ’5 €

C al dur motxilla amb cantimplora d’aigua
plena, l’esmorzar i el dinar, roba i calçat
còmode i roba per la platja (banyador,
tovallola, crema pel sol i gorra).

Festa Jove LGTBI
Dia: 17 de maig
Horari: De 17:30h a 23h
Lloc: Espai Robert Brillas (Esplugues)
Preu: 2€ (inclou beguda)
Cal portar entrepà per sopar

EXCURSIÓ A MALGRAT DE MAR
Ruta pel GR-92 i visita al Parc de Francesc Macià

Dia: 25 de maig
Horari i lloc: de 9 a 18h Malgrat de Mar

Dia: 25 de maig 9 a 17h
Transport: Metro i autobús (cal portar
targeta rosa i d’acompanyant).
Preu:
No soci dissabte: 7’5€
Portar esmorzar, dinar, aigua , gorra i roba
còmoda

Preu: 7 € socis dissabtes /8€ socis no dissabte

Cal dur motxilla amb: cantimplora d’aigua plena, l’esmorzar i el
dinar, roba i calçat còmode i roba per la platja (banyador,
tovallola, crema pel sol i gorra).

ACTIVITATS PER A FAMÍLIES
Més informació a la secretaria de l’Esplai!

Patró dels herbolaris i dels apicultors!!

Demanem a les famílies que portin pastissos
casolans!!!
Data: Divendres 10 de maig
Lloc i horari: Plaça de la Bòbila, de 17:30 a 19h

Excursió de FAMÍLIES
Dia 25. De 9 a 18h.
Més informació a Secretaria a partir del dia 10/05!

http://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org
Facebook.com/esplaipubilla – Twitter @EsplaiPubilla
INSTAGRAM Esplaipubilla
L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar i/o
modificar la proposta d’activitats en funció de baixa
inscripció o altres motius que es considerin

Maig 2019

I cada Dijous L’hora del Cafè a l’Esplai, a les 18h

Parades de productes naturals i artesans!

Recordeu que heu de formalitzar les inscripcions a totes les
activitats com a mínim dos dies abans de la seva realització

Porta un Pen USB cada última
setmana de mes i et gravarem
les fotos de les activitats que
haguem fet i hagin sortit els
teus fills/es! (per a tots els
grups!)

Soci dissabte: 6’5€

SANT PONÇ

FESTIUS: Dimecres 1

EXCURSIÓ INDI AL TIBIDABO

PUNT ÒMNIA
Més informació dels tallers a la sala d’Òmnia a la
primera planta de l’Esplai
C onsulteu l’accés lliure: accés a ordinadors, internet,
tramitacions online, assessorament dinamitzadora
Recorda que també som Centre Acreditador de les
proves ACTIC. Informa't

Festa Jove LGTBI
Dia: 17 de maig a les 20.30h
Lloc: Espai Robert Brillas (Esplugues)

Nit Esotèrica d’Esplugues
18 de maig a partir de les 20h. Esplugues de LL

