
Bones! 
Per aquelles famílies que no vau poder venir a l’AFM de dissabte passat, aquí us en 
fem un petit resum (*CE = campanya econòmica): 
 

 Venda de joguines de segona mà: es vol crear un projecte que consisteix a 
recaptar joguines que els infants ja no utilitzin i que estiguin en bon estat i 
dur-les a l’esplai a partir del 24 de novembre. Les anirem guardant a l’esplai i 
el dia 16 de desembre les famílies les vendran a preus molt assequibles. Els 
diners aniran destinats a la CE de l’esplai. 

 Dia de Nadal: aquest any el 15 de desembre farem una Gala on cada grup 
d’infants farà una petita representació. Les famílies també esteu convidades 
a organitzar un petit “show”, cançó o quelcom que us faci il·lusió. 

 Calçotada: el 9 de febrer farem una calçotada amb un format semblant a la 
barbacoa del curs passat, és a dir, llogarem barbacoes i portarem el menjar i 
beguda entre tots. Vam acordar que els monis ens encarregaríem de 
comprar els calçots i la salsa a l’engròs per abaratir costos i la resta de menjar 
el repartiríem per a cada grup d’unitat (p.ex: guspires porten begudes, llamps 
patates, etc). La idea és que duri des del matí fins a mitja tarda, i seria fora de 
Barcelona intentant que no fos massa lluny (es valora repetir el lloc de l’any 
passat a la Font Picant, Cabrera de Mar). 

 Sant Jordi:  
o Aquest any tindrem 3 paradetes. S’ha proposat vendre llibres de segona 

mà i posar una zona de lectura on la gent hi pugui llegir el que vulgui 
i, si li agrada aquell llibre, comprar-nos-el. Més endavant us 
comunicarem dates per portar els llibres i poder-los anar organitzant 
amb temps. 

o Per la CE, les famílies han proposat fer bosses de tela amb un disseny. 
Teniu fins el dia 1 de febrer com a data límit per presentar els 
dissenys. Per triar-lo es farà un concurs i el dia de la calçotada es 
presentarà el guanyador/a. Aquestes bosses les vendrem a les 
paradetes de Sant Jordi. 

 Beques de curs: Volem recordar també que hi ha la possibilitat de demanar 
beques per pagar el cost del curs per a aquelles famílies que tinguin 
dificultats econòmiques. Només heu de contactar amb nosaltres per la via 
que preferiu, mail, whatsapp o parlant directament amb secretaria (Glòria, 
Sílvia, Miró o Marta). 

 A més des de l’assemblea es va decidir que com que les ajudes econòmiques no 
cobreixen el cost total de l’activitat, el % que falti sortiria de la CE de la venta 
de joguines Sant Jordi de manera que les famílies becades no haurien de 
pagar res. 

 

Es va decidir que les famílies motivades treballaran de manera independent, sempre i 
quan s’informi a l’equip de monitors de tot allò que es vulgui fer, especialment si les 
activitats poden generar petites despeses econòmiques. Tots els diners guanyats a la 
CE es repartiran de manera proporcional a cada grup d’infants. 


