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L'esplai Pica-Roca fa 25 anys educant santcugatencs en el lleure
L'esplai Pica-Roca ha celebrat el seu 25è aniversari a la ciutat
aquest dissabte, reunint petits, grans, monitors i participants
en una festa amb activitats per a tothom. D'aquesta manera,
l'entitat ha fet balanç de la seva trajectòria al municipi amb la
mirada posada en mantenir la tradició i els valors que els
representen. La jornada ha comptat amb activitats com una
botifarrada, ball de bastoners, animació infantil, percussió
amb Karabassà i dansa amb l'Esbart, a més d'un sopar i
concerts per als més grans a la nit.

La plaça del Rei ha acollit aquesta jornada de celebració que ha resumit aquests 25 anys amb un recull de
fotografies. També han posat a disposició dels membres un mur per escriure memòries d'aquests anys i, a més,
han creat una samarreta commemorativa.
La jornada ha seguit a ritme de percussió i bastoners animant a tot els presents a unir-se a la festa. La directora
de l'esplai, Elisabet Llobet, ha destacat la importància dels valors de l'educació en el lleure.
Elisabet Llobet: Nosaltres, passi el que passi, conservem allò que fem, l'estil de les activitats, involucrant
molt a les famílies. Això és el que ens diferencia de les activitats que ofereix Sant Cugat.
L'Esplai Pica-Roca aplega nens i nenes des dels sis anys fins la majoria d'edat. Alguns d'ells han explicat a
Cugat.cat les seves experiències.
Membres de l'esplai: M'agraden les excursions i m'ho passo molt bé. /
L'any passat vàrem fer uns campaments internacionals. / El pirata Patata ens envia missatges. / Quan
vaig a l'esplai estic bé allà.
La jornada ha finalitzat amb un sopar popular que ha estat amenitzat pel concert d'Esquerda. Després ha tingut
lloc una actuació de Diables i un concert final de festa amb Citxileo.
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