
Ens esperen les colònies!
Redacció
Ha acabat el curs i tot l'esplai està molt esverat... Segur que imagineu perquè... no?? Perquè ja arriba el moment més esperat 
de l'any: les colònies i els campaments!!! Ens agrada l'estiu i tenir més hores lliures, però és molt més divertit quan marxem tot 
el grup a algun lloc  i fem tot tipus d'activitats que ens prepara l'equip de monis. 
Un dels nostres reporters ha fet una enquesta a molts urdelcampins i urdelcampines. Els resultats ens diuen que el que esperen 
amb més ganes són els jocs de nit (sobretot, de por, tot i que després ens queixem!), els focs de camp i les hores de piscina. 
Quina il·lusió!! Això sí, com sempre, per més bons detectius que hem estat, no hem aconseguit descobrir quin és el tema de les 
colònies d'aquest any. És un gran secret! Aneu pensant què fiqueu a la vostra motxilla, que arriba la gran aventura d'estiu. 

Per fans de 
Bola de Drac 
Si us agrada tant 
com a mi aquesta 
genial sèrie d'anime, 
proposo que ens 
trobem un dia en 
sortir de classe per 
intercanviar materials 
del Son Goku, el 
Follet Tortuga, la 
Bulma, el Krilin, el 
Vegeta i tota la 
colla!! 
Kame hame!!!!!! 
QUIM MOIXANÉS

Declaració d'amor 
Ei, com va?? Aquest missatge 
l'envio al diari de l'esplai 
perquè sóc una mica tímida... 
Xavi, m'agrades molt des de 
la sortida de natura que vam 
fer l'any passat  els joves... 
això ja és una bona pista... 
Aquí tens una altra: als dos 
ens agrada molt Sopa de 
Cabra. Si jo també t'agrado i 
endevines qui sóc, digue'm-
ho!! ANÒNIM

Vull que 
arribin ja les 
colònies! 
Hola a tothom!!! Us 
escric per dir-vos que 
estic super 
impacient, vull que 
demà ja sigui 4 de 
juliol i marxar. Les de 
l'any passat van ser 
increïbles, recordeu 
les bromes que ens 
van gastar els i les 
Joves a la nit?? Bé, 
ells diuen que no van 
ser ells, però aquest 
any serà la nostra!! 
jejeje LAIA VÍLCHEZ

L'alegria del barri 
Eixerits amics i amigues de 
l'esplai Urdelcamp, us volem 
donar les gràcies per ser 
l'alegria del barri i per fer-nos 
somriure amb els vostres 
clowns, cançons i activitats. 
Continueu així, estem molt 
contents de tenir-vos!

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES 
D'URDELCAMP

Amistat per sempre 
Nosaltres volem enviar molts 
petons al grup de Mitjans de 
l'esplai Escletxa, amb qui vam fer 
una activitat conjunta al febrer. 
Qui ens anava a dir que ens faríem 
tan amics i amigues!!! Marc, 
Carles, Laura... us trobem molt a 
faltar. GRUP PUIGMAL

Un ex moni ens troba a faltar! 
Hola gent!!!!! Encara no fa un curs sencer que us 
he deixat per temes de feina, però no sabeu com 
em recordo de vosaltres... aiii... els meus anys 
de monitora a l'esplai els portaré sempre en el 
cor. Si puc, us faré una visita a les colònies i així 
recordem genials moments que hem passat 
plegats. A l'equip de monis, continueu endavant, 
sou els millors!!! MARTA A.

el taulell 
de l'esplai
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Coses que hem 
fet en aquest 
curs d'esplai 
 
PACO MARÍN
El proper dissabte 14 de 
juny farem la cloenda del 
curs d'esplai 1996-1997. 
Ha estat, com sempre, un 
any divertit i hem après un 
munt de coses.

Jocs, diaris i somriures
Cada secció ha fet coses 
diferents. Per exemple, els 
grups de petits 
(Tagamanent i Perafita) han 
après jocs i danses d'arreu 
del món i ens enseyaran 
algunes a la Cloenda. 
Per altra banda, els mitjans 
(Taga i Puigmal) hem creat 
aquest diari i l'hem escrit 
cada mes. I no us penseu 
que és bufar i fer ampolles!
També els grups de joves 
(Pedraforca i Carlit) han fet 
un projecte molt divertit. 
Han fet de Clowns 
(pallassos) al carrer per 
animar el barri i fer 
somriure a la gent del 
poble, sempre preocupada 
per coses d'adults. 

7
No més caques 
als carrers 
del barri!

MERITXELL FONT
Això no pot continuar així! 
Per més que ens diuen a 
l'escola i a l'esplai que hem 
de ser persones netes i 
polides i cuidar el poble, 
cada dia veiem com les 
caques dels gossos són un 
perill!! Fan molta pudor, fan 
lleig i, a sobre, si et 
descuides, t'emportes una 
de regal a la sola de la 
sabata!!

Què s'ha de fer
L'Associació de Veïns i 
Veïnes d'Urdelcamp diu que 
ells expliquen a tothom que 
s'ha d'ensenyar als gossos 
a fer caca en els anomenats 
“pipicans”, que tenen sorra 
i es netegen cada dia. 
I si no és així, doncs s'ha 
d'anar sempre amb una 
bosseta de plàstic per 
recolir les caquetes del gos 
i no deixar-les a la vorera. 
Els pobres gossets no en 
tenen cap culpa, la 
responsabilitat és nostra.



?

Al març ens van visitar uns pirates d'aigua 
dolça i el Jimmy (que ens acompanya a tot 
arreu intentant fer-nos por a les nits) es va 
posar una mica gelós ;)

Semàfor

Una campanya 
internacional per 
eliminar les mines 
antipersona, 
candidata al premi 
Nobel de la Pau que es 
donarà a l'octubre. Tant 
de bo guanyi perquè no 
volem que explotin més 
mines abandonades 
ferint o matant 
persones.

No acabem de fer un 
ús correcte de l'aigua 
de la nostra font. 
Hem de reconèixer que 
hem malbaratat una 
mica d'aigua 
últimament amb la 
calor que fa... Us 
proposem estar més 
atents i fer-ho millor 
perquè l'aigua és molt 
important per al 
planeta!

Hi ha 18 guerres al 
món en aquest 
mateix moment. 
Estem en contra de que 
les persones es barallin 
amb violència. A més, 
sabem que molts nens i 
nenes com nosaltres 
pateixen. Per què no 
s'asseuen a parlar???

3 Una imatge o mil paraules? 9
l'entrevista

Una cosa no 
falta al nostre 
esplai: 
irriparras!! 
(somriures)

Tots els habitants d'una terra molt llunyana s'han tornat bojos perquè ha
 desaparegut el seu símbol Maat. Sense aquest símbol regna el caos i el 

 desconcert perquè tothom ha oblidat quins valors són necessaris per conviure 
en harmonia i pau. Qui se l'haurà emportat? Per quin motiu ho ha fet? 

Com és aquest símbol? On haurà anat a parar?at

Denigma de maat

Cerca 7 personatges de sèries de dibuixos 
i programes infantils dels anys 80 i 90.

Els monis diuen que en aquests cofres hi és l'essència de cada grup.

Endevi na qu
i és

sopa de lletres

Astèrix i Obèlix: 
“Només ens fa por 
que ens caigui el 
cel a sobre”

PACO VALLS
Estem contentíssims i contentíssimes de 
l'entrevista en exclusiva que us presentem. 
Dos entranyables personatges que mai no 
parlen amb els mitjans de comunicació han 
volgut respondre les nostres preguntes. 
Quina sort, oi?

REDACCIÓ: Astèrix, què us ha portat 
per les nostres contrades? No esteu 
una mica lluny de casa vostra?
ASTÈRIX:Sí, és que l'Obèlix s'ha encaparrat 
amb l'idea que els romans preparaven un 
atac des d'aquesta banda dels Pirineus i 
hem vingut a comprovar-ho. No era cert, 
però així us hem trobat!

R.: A part de vosaltres, heu de saber 
que ens encanta el druïda Panoràmix.
OBÈLIX: Un cop les seves pòcimes van 
inflar els soldats romans fins a convertir-los 
en boles humanes jajaja
ASTÈRIX: És molt savi, però m'irrita quan 
es posa a cridar “sóc el millor, sóc el 
millor!”. Sort que fa la poció màgica...

R.: Obèlix, a nosaltres ens fa molta 
peneta que no te la deixin provar.
O.: Gràcies,amics i amigues... ai, que 
m'emociono i tot... És que a vegades em 
sento com si ningú no m'entengués. Per 
què sempre he de ser fort sense ajuda de 
la poció, eh, Astèrix??!
A.: Ehemm, vinga, noi, que tu saps que 
som amics i ho faig pel teu bé... i pel de la 
resta del nostre llogarret de la Gàl·lia!

R.: Amb tantes aventures heu hagut de 
passar molta por a la vida...
A. i O.: I ara! Nosaltres afrontem els perills 
amb coratge i ganes de seguir sent 
nosaltres mateixos. Els gals només tenim 
por a una cosa, a que un dia el cel se'ns 
caigui a sobre, com diu una vella llegenda.

R.: Què ens diríeu a les noies i nois de 
l'esplai Urdelcamp?
O.: Que tingueu molt de compte amb els 
romans... i que lluiteu sempre per les 
coses que us importen.
A.: I que continueu seguint les nostres 
aventures. Apa, marxem que segur que 
Edatdepedrix, Esautomàtix, Karabella i tota 
la resta estan ja preocupats per nosaltres. 
Visiteu-nos quan vulgueu, que la Gàl·lia és 
molt bonica!!!!! 
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