
CALENDARI FEBRER 
DIA ACTIVITAT DIA ACTIVITAT 

30 al 5 Disfresses famílies (tardes) Divendres 8 Nit de Disfresses 

Dissabte 02 Fem Disfresses Dissabte 16 Excursió 

 Ac�vitat Al Club  Bolera 

 Passeig i Berenar Diumenge 17 Excursió 

Dijous 7 Dijous Gras 23 i 24 Jornades de Monitors/es 

Diumenge 10 RUA DE CARNAVAL   

Dimecres 13 Dimecres de Cendra   

G 

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 

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? 

P M 

J 

P PETITS 

M MITJANS 

G GEPIS 

J JOVES 

G 

P M 

J 

I EL MES VINENT: 1er Mercat d’Intercanvi (sense diners)  

Tindrà lloc el proper dissabte 2 de març de 2013 d’11 a 13h. Farem un mercat on es podran intercanviar objectes 

que ja no ens resulten necessaris però que poden ser-ho per algú altre. Es podran intercanviar llibres, roba, CDs, 

joguines, objectes decoració, etc.  

Des de l’en�tat apostem per la reu�lització dels objectes, allargant la seva vida ú�l, alhora com alterna�va a la 

lògica consumista pròpia de la cultura de “comprar, usar, llençar”. La situació social i econòmica actual de crisi, fa 

que accions com el Mercat d’Intercanvi, generin alterna�ves de consum sense necessitat de diners, enriquint 

així, el benestar quo�dià de les persones dins de la seva pròpia comunitat. A més, el Mercat d’Intercanvi esdevé 

un espai de relació entre persones que viuen al barri, potenciant la creació de nous vincles i noves formes de re-

lació entre els membres de la comunitat. 

Us hi esperem! 

J 

ATENCIÓ  
FAMÍLIES! 

Ja fa un any que el nostre Rei Carnestoltes 
ens va abandonar defini�vament i enguany 
en necessitem un altre. 

Per això us volem animar a que 
un pe@t grup de famílies us  

encarregueu de fer-lo! 
Tots els que hi vulgueu col·laborar només cal 
que ho comuniqueu a secretaria. 
 
Afanyeu-vos! Ja falta ben poc per les festes!  

InfoInfoInfoInfo    
NÚMERO 12 FEBRER 2013 

CLUB 
LA RECOMPENSA DE L’ESFORÇ 

MOLTS JA TENEN EL MOCADOR DE L’ESPLAI! 

  Molts dels nens i nenes que par�cipen a les ex-

cursions dels dissabtes ja han rebut el seu mocador, 

aquest només s’aconsegueix quan un nen/a fa tres ex-

cursions (seguides o no) de les que fem els dissabtes. 

 Vàrem fer una festa i els nens/es van rebre els 

mocadors amb il·lusió i sa�sfacció per l’esforç que han 

fet durant les excursions. Aquesta vegada van ser uns 

quants però la propera ja haurem de repar�r-ne uns 

quants mes! 

CARNAVAL 2013 
 Segur que queda ben clar de que ens disfressarem aquest any oi? El viatger Wally amb les seves ganes de viatjar, 
conèixer nous països i tot �pus de gent ens ha esdevingut la nostra font d’inspiració d’aquest any.  És una disfressa senzilla i 
coneguda, quedarà ben clar de que anem!!! Amb aquesta disfressa volem recuperar les ganes de viatjar, posar-nos les botes, 
agafar la motxilla i, si bé potser no tant lluny com ell, explorar nous llocs i noves realitats que són ben a prop nostre però so-
vint passem de llarg. 
 Acompanyeu-nos, doncs, en aquesta fantàs�ca rua del Carnaval 2013! 

Que cal que porteu? 
- Samarreta blanca per pintar les ratlles o una amb les ratlles 
fetes. 
- Texans o faldilla blava. 
- Mitges a joc amb la samarreta. 
Que podreu fer-vos al club? 
- Pintar les ratlles de la samarreta i les mitges 
- El barret 
- Les ulleres (si no en porteu ja!) 

JA TENIM LES INSCRIPCIONS OBERTES 
Si teniu ganes de venir apunteu-vos 

tant aviat com sigui possible, ens aju-
dareu a l’hora de preparar el material 
necessari i la carrossa, en la que tam-

bé podreu col·laborar! 



Ja tenim aquí el Carnaval 2013 i aquesta vegada molt més 
aviat del que sembla! Així doncs dedicarem la tarda del dis-
sabte a preparar les disfresses. 

Aquest dissabte estarà dedicat tant als nens/es com a les 
famílies que no puguin venir durant la setmana a fer-se la 
disfressa. Així doncs animeu-vos i veniu a fer més nombro-
sa la nostra comparsa. 

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  Follets  Espantalls  Rodamons  Follets  Espantalls  Rodamons  Follets  Espantalls  Rodamons      
Isards  RaidosIsards  RaidosIsards  RaidosIsards  Raidos    

Passeu per la Secretaria per apuntar-vos i signar l’autorització per a les ac@vitats 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 

FEM LES DISFRESSES - 02/02/2013 

Aquest més ja tenim aquí l’excursió, aquesta vegada 

els Rodamons, els Isards i els Raïdos començarem la 

nostra excursió a la platja d’Ocata. No oblideu el 

material de les excursions! 

Horari:   de 09:00h a 17h al Club  

Preus:   SD: 2€  S:8€    NS:11€  

Els Follets i els Espantalls anirem d’excursió a un 

Parc encara per concretar. 

Horari:   de 09:00h a 17h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€  

EXCURSIÓ - 16/02/2013 

Naps      MelonsNaps      MelonsNaps      MelonsNaps      Melons    

El grup de Joves a Internet 
 jovesbellvitge.wordpress.com 

 jovesclubellvitge@gmail.com 

       Joves Club Infan�l Juvenil Bellvitge        

@JovesCIJB  

Un cop més ens deixem portar per la gresca i la xerinola de 

sa Majestat el rei carnestoltes i per rebre’l volem fer una 

gran carrossa que crearem amb el vostre ajut. 

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

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

FEM CARROSSA - 02/02/2013 

Carnaval temps de disbauxa i provocació. Us propo-

sem fer un sopar de disfresses on, com sempre, vos-

altres porteu el menjar i nosaltres la beguda. És obli-

gatori disfressar-se d’alguna cosa. 

Horari:   de 21:00h a 1h al Club  

Preus:   SD: 3€  S:6€    NS:9€  

NIT DE DISFRESSES - 08/02/2013 

Toca excursió! Així que prepareu la motxilla, lligueu-

vos bé les botes que farem una bona caminada! Ani-

rem a veure l’Ermita de Sant Ramón pujant per Sant 

Boi i baixant per Viladecans. 

Horari:   de 09:00h a 14h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€  

EXCURSIÓ - 17/02/2013 

 

 

Aquest maV de dissabte el passarem jugant a bitlles a 

la bolera de la Maquinista. Anirem amb tren fins allà 

així que no us deixeu la tarja de metro i el passi d’a-

companyant. No us perdeu aquesta sor�da, segur que 

ens ho passem d’allò més bé! 

Horari:   de 09:00h a 14:00h al Club  
Preus:   SD: 0€  S:6€         NS:9€ 

El preu de la bolera encara està per concretar. 

BOLERA - 16/01/2013 

Veniu a donar un tomb per la Rambla de Barcelona i a be-

renar amb nosaltres! Anirem al Bosc de les Fades! 

Horari:   16:15h a 19:45h al Club 

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

PASSEJADA I BERENAR- 02/02/2013 

GEPISGEPISGEPISGEPIS    

MATERIAL PER A LES EXCURSIO NS 
Recordeu que cal portar: 
 - Roba i calçat adequats - Can�mplora  - Esmorzar      
 - Dinar     - Gorra o barret  - Impermeable 

El grup de GEPIS a internet: 
 

gepis.blogspot.com 

DISSABTES ESPECIALS: 
• Dissabte 9 NO HI HA ACTIVITAT, el diumenge 10 hi ha la rua de Carnaval. 
• Dissabte 23 NO HI HA ACTIVITAT, els monitors/es marxem de cap de setmana a 

unes Jornades de Monitors/es de la Federació. 

CARNAVAL 2013 

30 Gener al 5 Febrer 
   17h a 20h - Taller de disfresses per a les famílies 

DIJOUS 7 - Dijous gras -  
   18:00h - Arriba el Rei i el seu seguici! 
   18:20h - Premis del Concurs de Truites 
   18:30h - Berenar de truita i pa amb tomàquet 

DIUMENGE 10 - RUA DE CARNAVAL - 
   10:00h - Trobada al club per disfressar-nos 
   11:30h - Rua de Carnaval 2013 
   13:30h - Recollida del nens/es a la plaça del    
 Mercat 

DIMECRES 13 - dimecres de cendra - 
   17:20h - Judici del Carnestoltes 
   17:30h - Rua de l’enterrament 
   18:00h - Crema del Carnestoltes 
 - Amb actuació dels Diables 
   18:30h - Xocolatada final de festa 

RECO RDEU QUE: 
- Necessitem ajuda per pensar, pre-
parar i muntar la carrossa que ens 
acompanyarà durant la rua. 
- Volem aconseguir que fer la com-
parsa mes gran de la Rua! Animeu-
vos i disfresseu-vos amb els vostres 
fills/es! 
- Podeu par�cipar del concurs de 
truites, de la rua de l’enterrament i 
de la resta d’ac�vitats preparades. 
Segur que us ho passareu d’allò més 
bé! 


