Núm. 282 juliol-desembre 2011

Roquetes

L’esplai municipal omple l’estiu d’activitats ben diverses
Just acabades les festes de Roquetes, els més petits van
tenir l’oportunitat, un any més, de gaudir del servei de l’esplai i del campus esportiu que organitza l’Ajuntament els
mesos de juliol i agost. Aquest estiu passat, entre ambdós
serveis, un total de cent deu nens i nenes d’entre 3 i 14 anys
van inscriure’s a les tres quinzenes en què estan dividits.
L’esplai va estar ubicat al centre cívic, ja que aquest espai
disposa de múltiples sales per fer activitats diverses i patis
per poder realitzar-ne també a l’aire lliure. A més a més, el
centre cívic permet que els xiquets i les xiquetes de l’esplai
puguin treballar amb entitats diverses (l’edifici aplega diverses associacions del municipi) i està molt a prop de les diferents instal·lacions esportives municipals.
L’equip d’educadors de l’esplai s’esmuny el cervell tots els
estius per intentar organitzar activitats i sortides noves, tot
mantenint les que formen part de l’essència de l’esplai, i
també per cobrir les necessitats i els gustos de tots els infants i pares.
Aquest estiu passat, al centre cívic, els participants en l’esplai van visitar la biblioteca, on van gaudir del conta contes
i un taller de dibuix; a l’emissora municipal van gravar una
falca publicitària referent a la fireta d’intercanvi de joguines
que van celebrar; van rebre la visita dels membres del cos
d’agents rurals... A més a més, van visitar el centre d’informació del Parc natural dels Ports, on van descobrir molts
aspectes relacionats, principalment, amb els fòssils; també
van anar al cinema, a visitar el mercat municipal i l’ajuntament, a l’Ampolla... Com es pot veure, es van organitzar
activitats molt diverses: jocs esportius, tradicionals, d’aigua, manualitats, piscina, sortides i visites diverses, entre
d’altres (més imatges a esplairoquetes11.blogspot.com).

la representació d’un circ en què van participar tant els monitors i monitores com els alumnes; un acte que va ser presentat pels voluntaris de l’esplai. Com a cloenda,
l’Ajuntament va entregar un diploma acreditatiu del seu pas
per l’esplai a totes les xiquetes i els xiquets i, en acabar, es
va servir un aperitiu per a tothom.

LA CLOENDA

Després d’un estiu intens, divendres 26 d’agost, a la Lira va
tenir lloc l’acte de cloenda de l’esplai, que va consistir en
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