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01 QUI SOM?
L’equip de monitores de l’Esplai Sant Ildefons
forma part de la comunitat parroquial de
St.Ildefons, ubicada al barri del Galvany a
Barcelona. 
El centre té com a finalitat l'educació en el temps
de lleure d'infants i joves, a través d’activitats al
llarg del curs. Tot això ho duem a terme les
monitores de manera voluntària en el nostre
temps lliure. 
Durant l’any ens trobem els dissabtes amb els
diversos grups per fer tota mena de jocs i
activitats al local o per la ciutat. Per altra banda,
també organitzem sortides i excursions un cop al
trimestre i també un seguit d'activitats
extraordinàries: participació en festes populars,
actes culturals o trobades. A l'estiu i Setmana
Santa, es realitzen colònies, campaments, rutes o
camps de treball. 
L'esplai Sant Ildefons és membre del Moviment
de Centres d'Esplai Cristians (MCEC), i està
inscrit en cens d'entitats d'educació en el temps
de lleure de la Direcció General de la Joventut de
la Generalitat de Catalunya.



02 Grups d'Infants
Els diferents grups d ' infants ens relaten les seves vivències de campaments

d'est iu i  ens fan unes i l · lustracions ben eixer ides.  



B U F A N Ú V O L S  I  T R E N C A P I N S

Els Bufes i Trenques de campaments encara
érem un sol grup, i ens ho vam passar d'allò
més bé, vam anar molt a prop de Ripoll i ens
vam banyar a unes bases molt divertides.
També vam aprendre a organitzar l’espai, on
vam conèixer molts personatges fantàstics i
divertits i vam conèixer un gos cec molt
amable i vam dormir a tendes de campanyes. 

QUINS CAMPAMENTS MÉS DIVERTITSSSS!!!!





M O W G L I S  

Els Mowglis vam escriure una cançó de
quan érem de campaments al ritme de
Todo de ti de Rauw Alejandro:

Els trencapins estem de ruta. 
Uh, uh, uh, uh, uh
Em caminat entre muntanyes
Uh, uh, uh, uh, uh
de Baira a Rivers, un viatge que flipas això
se’ns està fent etern. 
Ens despertem ben d’hora i omplim
cantimploras i les sabates ens lliguem.
El dia numero 3 vam anar a pujar el
Puigmal 3 mil metres sobre el mar, això no
ès normal. Dormir amb un focus al davant,
l'Iker es mareja molt allà dalt, La Rita quasi
es cau per un barranc, això s’està liant.
De campas amb els trencapins, ha sigut tot
un gran plaer.
grans històries i molta pluja, 
ens ho hem passat d’allò més bé.
ens ho hem passat d’allò més bé.
ens ho hem passat d’allò més bé.
Després de la ruta vam anar al terreny,
rapidament a les tendes anem, tot i plovent
estem contenets.
activitats poc a poc anem fent.

La dieta no estem fent, pasta
hamburguesa, tot no mengem, però
després tot ho cremem, amb el
Doraemon que bé ens ho passem. Hey!
Intens, monis, trenques, covid
Totes les pilotes colem, les hortigues no
molen.
Ducha 3 euros, piscina també i si vols
cagar, també hauras de pagar.
De campas amb els trencapins, ha sigut
tot un gran plaer.
grans històries i molta pluja, 
ens ho hem passat d’allò més bé.
ens ho hem passat d’allò més bé.
ens ho hem passat d’allò més bé.



X E R P E S

Vam arribar al Cap de Creus i ja estava en flames ! Això va fer que no poguessin
caminar… 
Com que som uns mandrosos, no vam voler muntar ni una sola tenda per les nits i vam
decidir fer vivac. Vam fer moltes activitats; tenyir samarretes, henna i altres coses
divertides i emocionants. A part, vam fer vivac a la platja i tot i que va fer una mica de
fresca vam poder passar la nit. Vam fer raid i vam viure moltes aventures, com per
exemple: haver de vendre síndries i melons per comprar menjar, anar a un concert,
aconseguir pizzes a canvi de repartir fulls a la gent del poble, estar a un local on hi
havien sofas, nevera amb begudes i una tele on vam aconseguir entrar a Netflix gratis!

Alguns vam tenir alguns conflictes entre el grup, però vam aconseguir conviure junts!



A P O S T R O F A T S

Aquest estiu vam anar de campaments a Galícia,
a fer el camino de Santiago. Tot i que va ser molt
dur perquè vam caminar molt, ens ho vam
passar molt bé. 
El millor record que tenim totes dels campas és
el dia que vam fer unes olimpíades durant el
matí, per la tarda vam anar a la platja a continuar
amb les activitats esportives i finalment vam
anar al millor lloc de Sanxenxo a veure la posta
de sol. Va ser un moment molt especial ja que
vam fer molta cohesió de grup, vam estar parlant
de moltes coses i vam tocar l’ukelele tots junts,
mentres veiem el sol ponent-se. Allà també vam
sopar un sopar molt bo i ens ho vam passar molt
bé jugant al sopar boig!





03 Castanyada
La Castanyada!  Les famíl ies en son les protagonistes i  ens parlen de la

seva experiència!



Els passats 6 i 7 de novembre, famílies i monitores vam marxar totes juntes a
celebrar la tradicional Castanyada de l’Esplai Sant Ildefons a Vic. Durant el cap
de setmana, a través de diferents activitats, entre totes vam aconseguir
alliberar les monitores de l’esplai que havien estat segrestades pels follets del
Bosc dels Cims. Per celebrar-ho, vam gaudir d’una gran vetllada on vam cantar
cançons totes juntes mentre menjàvem moniatos i castanyes.
A més, vam gaudir d’una excursió per la plana de Vic i d’un dinar de germanor
on no va faltar de res, hi havia bolets, botifarres, amanida, mandarines…
Aquest any, tot i els bons resultats obtinguts, estem una mica tristes perquè la
participació va ser una mica baixa; és per això, que us encoratgem de cara als
anys vinents a unir-vos a la festa i celebrar totes juntes la Castanyada!!



04 Entreteniment
1.
La va trobar en una sala mig _________
Buscant un ________
Fugint del dolor.

2.
Agafo la __________ __________
I surto al __________
Vaig a la piscina
Algú hi ________

3.
______ Jennifer
Anirem a ________
els dos junts
______ Jennifer

4.
Y es que me ______________ tanto
si me __________ mientras canto
se me pone __________ tonto
Niña, tu me ___________ loco

5.
Tot el ________ ______ ______ ______
És un _________ ______ ______ ______
Som la gent ______________
Tan se val dòn venim
Si del ______ o del _______

6.
Per damunt la __________
Lleuger d’alt d’un ___________
Pels camps ________ rabent, alegre i _________
Fent ________ els cascabells, com els argentints joiells.

C O M P L E T A  L A  C A N Ç Ó



S O P A  D E  L L E T R E S

Mowglis
Intendents
Lot

Bota
Bufes
Tenda

Matines
Ruta
Apos

Zigui zagui



05 Iker Chamarro
N’Iker Chamarro és un ex-monitor de l’Esplai Sant Ildefons, on ha passat gran part de
la seva vida. Molt amablement, i perquè vosaltres el pugueu conèixer millor, ens ha
contestant unes preguntes sobre la seva experiència, tant d’infant com de monitor,
dins aquesta entitat:

Quants anys portes a l’esplai? Porto
15 anys a l’esplai, des dels 6 anys
quan vaig entrar a Bufes, als 23.
Per què vas entrar a l’esplai? Bé, he
d’admetre que inicialment anava a
l’esplai una mica a desgana, perquè la
meva família creia molt en la tasca
educativa de l’Esplai; ja més de gran
ho he agraït molt. 
Per què vas ser monitor? Vaig
començar a ser monitor als 18 anys,
perquè tot i inicialment no estava gaire
motivat, els meus amics si que ho
estaven, i mira, finalment ho he estat
molts més anys que la majoria.
Quins grups vas portar? A més de
l’any de premonitor, he portat un any
als bufes, dos anys als trenques i un
any als xerpes.
Quina era la teva matina preferida? El
joc de les tasses, sense cap mena de
dubte.
Quina és l’anècdota més divertida
com a infant? Recordo arribar a
Santiago, després de més de 100 km,
jo anava al darrere amb l’Enric; i de cop
ens van començar a oferir pinxos de
truita de patates per picar;

nosaltres com que estavem morts de fam, els hi vam
agafar tot el plat sencer. I com a monitor? Ufff, que difícil,
en podria dir moltes; però si m’he de quedar amb una,
seria durant els campaments d’estiu dels xerpes (que ara
són monitors, com passa el temps) al delta de l’Ebre,
nedant i jugant a un riu. No sé ben bé el que estàvem fent,
però en tinc molt bon record.
Algun cop et vas perdre en alguna excursió? Com a
monitor mai, però com infant continuament.
Quin és el teu menjar preferit de campaments? Els
nuggets, he de dir que no és un plat gaire típic de
campaments, però aquest darrer any en vam fer i crec
que es podria començar a fer.
Quines comis vas ser? Comi web, quan s’estava formant,
farmaciola, material de campaments, tendes…
De quin color és el teu raspall de dents? Blau cel.
I el teu sac? Verd clar el d’estiu i negre el d’hivern.



06 Racó del Xef
A R R Ò S  A  L A  C U B A N A

INGREDIENTS (per 10 persones) 

1,5 kg d’arròs
2 ous per persona
Tomàquet fregit (en llauna)
Plàtans (1 cada 4 persones)

ELABORACIÓ (lenta, 1h 30' - 2h)

Posem aigua a bullir.
 Un cop l’aigua arrenca el bull, hi tirem l’arròs i hi posem la sal.
Deixem coent 20’.
Mentre bull l’arròs, fregim els ous a una paella.
Una vegada fregits els ous, els reservem i escalfem el
tomàquet fregit.
Seguidament, fregim els plàtans.
Per acabar, emplatem i a menjar!

1.
2.

3.
4.

5.
6.

INGREDIENTS  ELABORACIÓ (ràpida, 1h - 1h 30')

Posar aigua a bullir, i un cop bullint, abocar-hi la pasta.
Dorarem la ceba.
Afegim el bacó.
Un cop el bacó estigui fet, afegim la crema de llet i salpebrem
al gust.
Servim i disfruteu!

1.
2.
3.
4.

5.

500 g de bacó tallat
2 kg de pasta (no farcida)
5 cebes grans
3 brics de crema de llet (nata
líquida)

P A S T A  A  L A  C A R B O N A R A



07 Equip de redacció
LA REVISTA SAFAREIG ÉS UN PROJECTE PERIODÍSTIC IMPULSAT PER LES MONITORES I

MONITORS DE L'ESPLAI SANT ILDEFONS. ELABORAT AMB L'AJUDA DELS NOSTRES
INFANTS I FAMÍLIES. 

PAULA VICENÇ

ALBERT GUERRA

AINA SETÓ

GUIM IZQUIERDO



ÀLEX DE TOMÀS

MARIA GASULL 

ELOI ORTEGA

BIEL FOLCH 


