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Felicitación navideña a las Oblatas
� El alcalde de Benicàssim, Manuel Llorca, y la edil de Servicios Sociales, Rosa MaríaGil, visitaron el convento de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor para felici-tarles las Navidades. Aprovecharon la ocasión para hacerse una foto de recuerdo conlas hermanas, a las que regalaron unos dulces y una botella de moscatel Carmelitano.

Las religiosas agradecieron la visita
� La orden religiosa de las hermanas de Cristo Sacerdote recibió el pasado miérco-les, 20 de diciembre, la visita del alcalde, Manuel Llorca, y Rosa María Gil, la concejalde Servicios Sociales de Benicàssim. Las religiosas agradecieron mucho la visita delos representantes del consistorio y todos ellos se felicitaron la Navidad.

L’Esplai, aprenentatgei diversió per a xiquets
L’Esplai són un col·lectiu de joves monitors voluntaris i xiquets com-
promesos amb la societat, que pensen que és possible un oci sa i di-
vertit. Aprenen a gaudir del temps lliure fent allò que més els agrada.L ’Esplai és una alternativa edu-cativa al temps lliure que, desde fa poc, és també possiblea Benicàssim. Els xiquets i xiquetesnecessiten entorns on gaudir del seutemps lliure amb activitats proposa-des i organitzades per ells mateixos,alhora que aprenen a treballar de-mocràticament. L’Esplai uneix diver-sió i aprenentatge per oferir una al-ternativa al temps lliure diferent.Són un col·lectiu de joves moni-tors voluntaris, i xiquetes i xiquetscompromesos amb la societat, quepensen que és possible un oci sa i

divertit sense necessitat de gastargrans quantitats de diners i comprarjocs complicats i cars.Aprenen a gaudir del seu tempslliure fent allò que més els agrada.Excursions, intercanvis amb altresesplais, la festa del pijama, la ginca-na dels drets humans, són algunesde les activitats que realitzen a l’Es-plai de Benicàssim.Els monitors voluntaris d’aquestcol·lectiu tenen com a objectiu fo-mentar l’educació d’una sèrie de va-lors entre xiquets i joves com la coo-peració, la reflexió i la crítica per a fo-

mentar la participació activa en la so-cietat, el compromís i la responsabili-tat, la defensa dels més desafavorits,la justícia social, la solidaritat, i el res-pecte cap al medi ambient i els dife-rents ecosistemes naturals.L’horari de les activitats, normal-ment, és de 10 a 13 hores dels ma-tins dels dissabtes. Els monitors del’Esplai es dirigeixen a tots aquells xi-quets i xiquetes amb edats compre-ses entre 6 i 14 anys. Si creus que túpodries formar-hi part, passat pelCasal Jove a inscriure’t al llistat del’Esplai, i et cridaran ben aviat.

El C. P. Santa Àguedamuntà el seu betlem
Enguany, el ‘mestre d’obres’ ha estat elconserge de l’escola, Fernando Alonso

TRADICIÓ. El col·legi Santa Àgueda munta cada any el betlem.

� Com cada any, quan arriba elNadal, el col·legi públic SantaÀgueda té el costum de muntar elseu betlem. Així és com ho ha ex-plicat el director d’aquest col·legi,Josep Lluís Tàrrega, qui va afegirque “any darrere any i des deera temps, és a dir, des detemps immemorials, seguimaquesta tradició”.Enguany, el mestre d’obres haestat el conserge de l’escola, Fer-nando Alonso, que s’ha encarregatde quasi tot el muntatge. Tambécal fer referència, com ens ha des-tacat Josep Lluís Tàrrega, l’inesti-mable ajuda del seu amic JuanitoPizarro, i l’alumne Jonathan Sillero,sense oblidar l’alumnat, en general,que sota la direcció de la cap d’es-tudis, Manuela Renau, s’ha enca-rregat de retallar els estels de co-lors brillants i variats.

També cal destacar la participa-ció en la decoració nadalenca delcol·legi d’altres cursos, els qualstambé ha muntat el seu correspo-nent betlem particular, el de classe,sense oblidar el del despatx del di-rector, així com els majestuososreis de fusta, que construí, el curspassat, la professora del col·legiElena Feliu. Tampoc podem deixarde banda la decoració de tot elcentre, com menjador, passadis-sos, rebedors, classes, etc.Aquest betlem serà molt visitat icada anys rep les felicitacions detots aquells que pugen al col·legiper a veure’l,com ens va manifes-tar el director del col·legi SantaÀgueda, Josep Lluís Tàrrega, quiva dir que “calculem que mésd’un miler llarg de persones, en-tre alumnat, pares i avis, visita-ran el nostre betlem escolar”.
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ENTRETENIMENT. L’Esplai uneix diversió i aprenentatge per oferir una alternativa al temps lliure diferent.


