
CALENDARI MARÇ 

IA ACTIVITAT DIA ACTIVITAT 

Dissabte 3  Dissabte 17 Manualitats 

 CALÇOTADA   MARXA DE MITJANS 

 DE FAMÍLIES  
Boqueria i  

Mercat de les Flors  

Dissabte 10 Gimcana Familiar Diumenge 18 Excursió 

 Gimcana Familiar Dissabte 24 TROBADA DE PETITS 

 Preparació excursió  Manualitats 

 Museu Egipci  Anem al Cinema 

   Activitat al Club 

A Internet 
       facebook.es/CIJBellvitge 

@ClubBellvitge 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Al Club: 
Rambla de la Marina 161-177 
Tel. 93 335 40 00 
Fax  93 263 02 59 
08907 L’Hospitalet de Llobregat 

CARNAVAL 2012 

 Moltíssimes gràcies a tots i totes els que heu posat el vostre granet de sorra per que, un any 
més, haguem pogut celebrar el Carnaval tots junts i obtenir aquest magnífic resultat! Entre tots i 
totes fem molt millor el Club!  

Info 
NÚMERO 5 MARÇ 2012 

CLUB 
Ja tornem a tenir aquí la calçotada de famílies, hi faltareu? 

Anem de Calçotada! 
INFORMACIÓ GENERAL 
 

Dia: Dissabte 3 de març del 2012 

Lloc:  Barbacoa Begues Valparaíso (Begues) 

Hora de sortida: 10:30h al Club Bellvitge 

Hora d’arribada: 18h al Club Bellvitge   

Transport: Vehicle particular o llogat pel club 

HORARI  
10:30h   Sortida del Club 

11h00   Trobada a Begues Valparaíso*  

11:30h-14h  Tallers i concurs de salses 

13h-14h   Preparació dels focs 

14h-15:30h  Dinar 

15:30h-17h   Temps lliure i racons 

17:30 h  Tornada al Club 

* (porta principal) 

PREUS 

6€ per assistent si va en vehicle propi 

16€ per assistent en cas d’anar en vehicle llogat pel club. 

El preu inclou:  

Graelles, llenya, taula i calçots 

Activitats i materials  

A secretaria disposem de mapes per arribar. 

Els/les menors de 3 anys no paguen pel dinar.  

MATERIAL QUE CAL DUR 
 

Begudes (no alcohòliques) 

Carn, verdures, amanides... 

Salses* 

Pica-pica (Olives, patates...) 

Estris de cuina (pinces, safates, plats, 

gots, coberts, oli, sal...) 

Tovallons 

Roba i calçat còmodes 

* Farem un concurs de salses de calçots amb pre-

mis molt llaminers. Si voleu participar-hi, només 

cal que us apunteu el mateix dia de la calçotada.  A MÉS A MÉS 
 

És una SORTIDA EN FAMÍLIA, tots els infants i GEPIS 

apuntats han d’anar acompanyats de, com a mínim, 

un familiar adult. Els joves podran assistir com a grup 

amb els seus monitors. 

No es pot fumar durant les activitats. 

No es poden portar begudes alcohòliques.  

MOLT IMPORTANT: Tots els participants heu de portar MOL-

TES GANES DE PASSAR-VOS-HO D’ALLÒ MÉS BÉ!!! 



 Passeu un dia divertit amb els vostres fills fent una 
gimcana pel centre de l’Hospitalet. Haureu de realitzar 
determinades proves per ser més ràpids que l’equip con-
trari. El premi serà un dia ple de diversió!! 

 

Horari:   de 10’00h a 13’00h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:5€   NS:7€  

MANUALITATS: PETITS 17/03 i MITJANS 

24/03 

Follets  Espantalls  Rodamons  Isards  Raidos 

Passeu per la Secretaria per apuntar-vos i signar l’autorització per a les activitats escollides 

GIMKANA DE PETITS 24/03/2012 

ATENCIÓ!!! 

- Tots els desplaçaments els farem amb transport públic excepte quan faci falta algun altre transport. 

- Aquests dies sigueu puntuals... EL TRANSPORT NO ESPERA!! 

- GEPIS, no oblideu la tarja de metro i el passi d’acompanyant si el teniu!! 

PREUS 

-  SD: Socis de dissabte 

-  S: No socis de dissabte però si del Club 

-  NS: No socis ni de dissabte ni del Club. 

-  CJ: Carnet Jove CIJB 

Recordeu que si participeu en 3 
o més activitats entre setmana 

els dissabtes són gratis. 

 Aquest any la Comissió de Petits de la Fe-

deració durà a terme, de nou, l’Activitat 

Col·lectiva pels grups de petits dels diferents es-

plais de la Federació. 

 Com cada any nosaltres participarem en 

l’activitat i hi esteu tots/es convidats/des! Es un 

bon moment per passar-nos ho bé, no només amb 

el grup de l’esplai, també amb altres nens/es d’al-

tres esplais!   

  

Horari:   de 9h a 17h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:5€   NS:7€ 
On:   Parc de la Muntanyeta (Sant Boi) 
Material que cal dur: 
 - Roba adequada   
 - Capelina o impermeable - Cantimplora 
 - Esmorzar  - Dinar - Berenar  
 - Roba de recanvi (si fa falta) 
 - Motxilla amb dues nanses 
 
Per arribar al punt de l’excursió utilitzarem el 
transport públic (metro, ferrocarril o bus) segons 
quin sigui el més adient per fer-ho.  

 Com cada any la Comissió de Mitjans de la Fede-
ració organitza la Trobada de Mitjans. Enguany celebrem 
la 10a Marxa de Mitjans amb una excursió, juntament 
amb altres nois/es dels esplais de la Federació, pel Parc 
de Collserola. 
 És un molt bon moment per compartir una excur-
sió i gaudir de la natura amb el nostre grup d’esplai. Us 
esperem a tots i totes per participar-hi, com més serem 
més be ens ho passarem! 
 

Horari:   de 9h a 17h al Club  
Preus:   SD: 5€  S:7€   NS:10€ 
Material que cal dur: 
 - Roba adequada i d’abric - Calçat de muntanya 
 - Capelina o impermeable - Cantimplora 
 - Esmorzar  - Dinar - Berenar  
 - Motxilla amb dues nanses 
Per arribar al punt de l’excursió utilitzarem el transport 
públic (metro, ferrocarril o bus) segons quin sigui el 
més adient per fer-ho.  

MARXA DE MITJANS 17/03/2012 

GIMCANA FAMILIAR 10/03 

 Com que durant aquest més tenim les troba-
des de petits i mitjans durant 2 dissabtes farem el 
mateix taller: un per als petits i un altre per als mit-
jans. 
 Vine i gaudeix d’un fantàstic taller manual on 
t’emportaràs un record fet per tu mateix i els teus 
companys. Deixa sortir l’artista que duus dins. 
 

Horari:   de 10’00h a 13’00h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:5€   NS:7€  

MANUALITATS: PETITS 17/03 i MITJANS 24/03 

GEPIS 

Passeu per la Secretaria per apuntar-vos i signar l’autorització per a les activitats escollides 

Naps      Melons 
TARDA AL CLUB - 24/03/12 

 Activitat al Club i organització de les activi-
tats d’estiu. 
 És molt important que assistiu aquets dis-
sabte perquè cal tancar certs aspectes impor-
tants de l’estiu! 
Horari:   de 16:30h a 19:30h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:5€   NS:7€ 

 Aquesta serà una excursió sorpresa, us toca pre-
parar-la a vosaltres. Així doncs ja tindreu més informa-
ció quan comenceu a preparar-la. Per fi una preparada 
per vosaltres mateixos/es. No hi falteu! 
 

Horari:   de 9h a 17h al Club  
Preus:   SD: 5€  S:7€   NS:10€ 

EXCURSIÓ 18/03/12 

El grup de Joves a Internet 
jovesbellvitge.wordpress.com 

jovesclubellvitge@gmail.com 

       Joves Club Infantil Juvenil Bellvitge       

@JovesCIJB  

El grup de GEPIS a internet: 
 

gepis.blogspot.com 

 Ja hem fet excursió caminant i una amb la bici, ara 
us toca decidir quina serà la propera. Caldrà que bus-
quem un lloc, el mapa de la zona, l’itinerari... 
 Veniu a preparar l’excursió del diumenge 18! 

Horari:   de 16:30h a 19:30h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:5€   NS:7€ 

PREPARACIÓ DE L’EXCURSIÓ 10/03/12 

MUSEU EGIPCI 10/03/12 

 Anirem a visitar el museu Egipci de Barcelona 

a on podrem gaudir de la cultura egípcia, i desco-

brir els secrets que amaguen els sarcòfags i les 

mòmies. 

Horari:  de 16,30h a 20h al Club  

Preus:  SD: 5€ S: 8€ 

Transport: Metro 

BOQUERIA + MERCAT DE LES FLORS 17/03/12 

  Visitarem dos dels mercats més coneguts de 

la ciutat de Barcelona. A més gaudirem d’un refri-

geri a mig matí!!! 

Horari:  de 10h a 13,30h al Club  

Preus:  SD: 0€ S: 3€ 

Transport: Metro 

 CINEMA 24/03/12 

 Anirem al cinema a veure una pel·lícula que tria-

ran de la cartellera!!!! Durant la setmana prèvia, el grup 

decidirà quina pel·lícula volen veure i s’acabarà de defi-

nir l’horari i el lloc. 

Horari Previst: 16h al Club a 20h al Club  (segons 

horari de cartellera)  * 

Preus:  SD: 7€ S: 10€ 

* L’horari dependrà de la pel·lícula triada 

CONTACTE: MARC C. ( 933.354.000 Pregunta a secretaria) 

- SORTIDES A DIFERENTS BARRIS DE LA CIUTAT. 

- GRUP DE TABALS DE PARES I INFANTS 

- PARTICIPEM A LES FESTES DEL BARRI 


