
CALENDARI NOVEMBRE 
DIA ACTIVITAT DIA ACTIVITAT 

Dimecres 31 Sopar de Halloween Dissabte 17 Activitat al Club 

Dissabte 3 Taller De Manualitats  Activitat al Club 

 Gimkana al Parc!  Museu de cera 

 Fem panellets!  Activitat al club 

Dissabte 10 Dissabte 24 Excursió 

 
Diumenge 11  Excursió 

  La Boqueria 

  Excursió 

A Internet 
       facebook.es/CEBellvitge 

@ClubBellvitge 

cebellvitge.wordpress.com 

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 

PETITS MITJANS GEPIS JOVES 

Excursió de Famílies  
2012 

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 

VOLS PARTICIPAR DE LA COLLA 
DE DIABLES I DIABLESSES? 

Nit d’Animes 2012 
EXCURSIÓ DE FAMÍLIES,  

ELS PREUS! 

36€ "Pack duo" (pare o mare+fill o filla) 

"Pack family"  (2 adults i un fill) 45€ 

Fill addicional als packs   12€ 

    

Autocar   1 plaça 14€ 

    2 places 24€ 

    3 places 30€ 

    4 places 32€ 

El proper 31 d'octubre "El Sótano", el projecte d'oci nocturn 
alternatiu per a joves del barri, organitzarà una nit terrorífica. 
Coincidint amb el túnel del terror organitzat pels joves de l'es-

plai. "El Sótano" obrirà les seves portes amb una sessió de cinema de 
terror quan finalitzi el túnel i la pel·lícula començarà 30min després. Us 
esperem a tots joves !!!  

Info 
NÚMERO 9 NOVEMBRE 2012 

CLUB 
EXCURSIÓ DE FAMÍLIES 

L’edició 2012 té com a eixos centrals: ciutadania 
compromesa, cohesió social i lideratge juvenil i 
hi ha tres temàtiques que s'abordaran, segons 
decisió democràtica dels joves i referents que 
des de l’abril al juliol, i posteriorment del setem-
bre a octubre han participat del “grup motor de 
la SPDJ2012”: OCI NOCTURN, DIVERSITAT SEXU-
AL, IDENTITAT I CULTURA. 
Durant els dies 30 de novembre, 1 i 2 de desem-
bre es desenvoluparan activitats i propostes per 
a 3 grans grups d’edat: 12-18 anys, 19-25 anys i 
un tercer grup, “tejiendo ideas” formació  de 
formadors/res. 

DIA UNIVERSAL DELS 
DRETS DELS INFANTS 

US LA PERDREU? 

     Ja fa uns anys que l’equip de monitors i monito-
res del Club organitzem l’Excursió de Famílies. 
Aquesta és una molt bona oportunitat per sortir 
de la monotonia, estar en contacte amb la natura i 
sobretot, poder compartir grans moments amb 
d’altres famílies. Famílies que com vosaltres viu un 
dia a dia trepidant, ple d’activitats, feina i moltes 

responsabilitats. Amb aquesta excursió teniu l’oportunitat d’aturar el temps, gaudir de gimcanes, 
grans jocs, passejades i viure grans aventures fantàstiques i  plenes de màgia! 
I tot això sense oblidar que seran unes hores úniques, al costat del més important que teniu, els 
vostres filles i filles!  
Deixareu passar una oportunitat tan especial? 

Teniu els preus a la contraportada. Més informació en breu 

 El text de la con-
venció dels drets dels 
infants, signat el 20 de 
novembre de 1989, ha 
estat un avenç que va 
costar 70 anys de lluita.  
 En aquest text no 
només trobem drets re-

lacionats amb les necessitats bàsiques, també 
drets civils i polítics, es a dir, el reconeixement 
que els nois i noies tenen dret a expressar-se, 
participar i implicar-se en la societat com a 
membres actius d’aquesta. 
 Durant una setmana farem diverses activi-
tats relacionades amb el DUDI a les trobades i 
els tallers.  

SETMANA PELS DRETS DE 
LA JOVENTUT 



Vols despertar la teva creativitat? 

Gràcies al nostre amic OT “El Bruixot” ens convertirem en 
petits artistes tot creant un regal de tardor per a la família. 
Us hi esperem! 

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

MANUALITATS: PETITS 17/03 i MITJANS 

24/03 

Follets  Espantalls  Rodamons   

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

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

-  S: No socis de dissabte però si del Club  -  CJ: Carnet Jove CIJB 

EXCURSIÓ - 24/11/2012 

TALLER DE MANUALITATS - 03/11/2012 

Veniu amb els companys/es i convertiu-vos en cui-

ners/es per una tarda. Quin plat ens espera aquest 

dissabte? Comproveu-ho vosaltres mateixos/es!  

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  

Preus:  

TALLER DE CUINA- 17/11/2012 

Veniu a fer una gran gimkana al Parc, deixeu a casa la vos-
tra vergonya i esmoleu el vostre enginy, segur que ho ne-
cessitareu! 

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

MANUALITATS: PETITS 17/03 i MITJANS 

24/03 

Vine amb nosaltres a caminar per la muntanya l’ermita de 

Sant Ramon. Passarem un bon dia a la natura en compa-

nyia dels companys i companyes del grup!  

Horari:   de 9h a 17:30h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

LA CARRETERA DE LES AIGÜES- 24/11/2012 

GIMKANA AL PARC NOU - 03/11/2012 

 ACTIVITAT AL CLUB - 17/11/2012 

Isards  Raidos 

Aquesta vegada creuem el riu per pujar a l’ermita 

de Sant Ramón, per sobre de Viladecans. Fins allà hi 

anirem entren amb els petits i quan arribem ens 

separarem per que cada grup faci la seva activitat. 

Recordeu que aquesta excursió també compta per 

al fulard! 

Horari:   de 9h a 17h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

Tenim tota una tarda per compartir amb els companys/es. 

Hi trobareu alguns als que no hi esteu acostumats/des... 

Voleu saber quins son? Doncs no dubteu a venir i esbrinar-

ho! 

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

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

 

Naps      Melons 

EXCURSIÓ - 24/11/2012 

Excursió a la muntanya per tal d'exercitar una mica 

el cos i la ment tot aprenent a utilitzar materials di-

versos necessaris per sortir a la muntanya. La brúi-

xola, el mapa, l'orientació,... Ja tant sols us faltarà 

una sortida més per aconseguir el fulard.  

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:6€   NS:9€ 

Veniu a gaudir de la tarda al Club amb els vostres com-
panys/es.  

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:6€   NS:9€ 

ACTIVITAT AL CLUB- 17/11/2012 

Farem panellets!! Com ja es tradició farem un taller de cui-

na per tal de  poder berenar alguna cosa ja que desprès de 

la feina feta tindrem moltes coses per recollir i molta gana.  

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:6€   NS:9€ 

 FEM PANELLETS - 03/11/2012 

Veniu disfressats i prepareu-vos per fer  molta por! 

Soparem pizzes i farem ballaruca.  

Horari:   de 19:30h a 23’30h al Club  
Preus:   SD: 3€  S:9€   NS:13€ 

El grup de Joves a Internet 
jovesbellvitge.wordpress.com 

jovesclubellvitge@gmail.com 

       Joves Club Infantil Juvenil Bellvitge       

@JovesCIJB  

 AL MERCAT DE LA BOQUERIA- 24/11/2012 

 SOPAR DE HALLOWEEN - 31/10/2012 

Animeu-vos i veniu a visitar un dels museus més famosos 

de Barcelona! 

Horari:   de 16:15h a 19’45h al Club  
Preus:   SD: 7€  S:13€    NS:16€ 

MUSEU DE CERA - 17/11/2012 

 Anirem a veure i passejar per aquest magnífic mer-

cat de Barcelona, una de les icones de la Rambla de 

la ciutat. Us ho perdreu? 

Horari:   de 10 a 13’30h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€   NS:9€ 

GEPIS 

MATERIAL PER A LES EXCURSIONS 
Recordeu que cal portar: 
 - Roba i calçat adequats - Cantimplora  - Esmorzar      
 - Dinar     - Gorra o barret  - Impermeable 

El grup de GEPIS a internet: 
 

gepis.blogspot.com 


