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Gent d’esplai

Quin és el teu millor 
record de les colònies?

ells i nosaltres  toni Batllori 

Suggeriments

Cine
Motius per indignar-se
inside Job. 
director charles ferguson. 
documental. 105 min. 
consulteu cartellera 
A inside job ens trobem amb el testimoni 
d’inversors com George Soros i William 
Ackman, economistes com nouriel rou-
bini, raghuram rajan i Simon jonson, a 
més de l’ara exdirector del Fons monetari 
internacional, Dominique Strauss-Kahn. 
Tot plegat, presències que tracten d’explicar què va passar l’any 
2008 que va acabar amb una gran crisi econòmica i financera, els 
efectes de la qual estem patint. molt interessant per saber, per exem-
ple, la poca solvència d’aquestes agències que avaluen el risc i ens 
tenen en suspens dia rere dia. 
el documental, que va obtenir enguany l’oscar al millor documental, 
compta amb la narració de matt Damon, un dels actors que va donar 
suport a Barack obama i que ha reconegut el seu desencant amb 
decisions que ha pres el president dels estats units.

expoSiCionS
ocasió excepcional per conèixer la cultura gitana 
Jacques léonard. Barcelona gitana. 
fins al 14 de gener de 2012. arxiu fotogràfic de 
Barcelona. pl. pons i clerch, 2, 2n. Barcelona. 
de dilluns a dissabte de 10 a 19. 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presen-
ta una selecció de fotografies dejacques 
léonard (parís, 1909 – l ’escala, 1995). 
Casat amb rosario, una gitana de les bar-
raques de montjuïc, va poder fotografiar la 
comunitat gitana barcelonina des de dins. 
D’aquesta activitat d’àmbit domèstic en resten uns 3.000 negatius, 
des de principis dels anys cinquanta fins a mitjan anys setanta del 
segle passat, que configuren, possiblement, el fons fotogràfic sobre 
cultura gitana a Barcelona més important del segle xx.
en el marc d’aquest projecte, l’institut Francès de Barcelona presen-
tarà, a partir del 5 d’octubre, l’exposició “jacques léonard. pèlerina-
ge gitan”, una selecció de fotografies dels aplecs del poble gitano a 
la Camarga (França) i la productora Curt Ficcions Curt produccions 
ha realitzat el documental biogràfic jacques léonard, el payo Chac, 
dirigit per Yago leonard.

lliBreS
Vint relats que atrapen
la bicicleta estàtica. 
sergi pàmies. 144 pag. 2010. 
11 euros. 
els naufragis de la maduresa són al centre 
d’aquest nou recull de relats de Sergi pà-
mies. les fatalitats individuals i col·lectives, 
la capacitat de sobreviure-hi i les emocions 
de tota mena que provoquen són tractades 
amb l’estil obsessiu i sobri que caracteritza  
l’autor i que ha aconseguit atrapar milers de lectors. per primera 
vegada, pàmies construeix ficcions a partir de materials autobio-
gràfics, i retrata les dificultats existencials d’uns personatges que, 
amb una determinació tan absurda com heroica, tenen esma per 
pedalar sense moure’s del lloc. 
Aquest recull va obtenir el premi de narrativa maria Àngels Anglada 
d’enguany, en la seva sisena edició.  

dani Guillén (20)
esplai espurnes
Esplugues de Llobregat

fer feliç un infant 
és molt maco
el millor record que guardo d’unes 
colònies, que de fet son molts, és 
el de disfressar-me de drac i veure 
com els més petits es quedaven 
admirats. jugant amb la fantasia 
d’aquells nens vaig poder desco-
brir que les cares de gratitud no 
només venen donades per petits 
actes, sinó que en la diversió tam-
bé hi consta la felicitat i fer feliç un 
infant es molt maco.

Montse HoMs (21)
els cargols 
Sant Pau d’Ordal

cada any són especials 
i diferents
Des de ben petita, cada any he anat 
de colònies, primer de nena, des-
prés de monitora. podria dir que, 
els nervis, l’alegria, la coordinació 
entre els companys/es i, el més 
important, les ganes que tenim 
que els nens i les nenes s’ho pas-
sin el millor possible, fan que les 
colònies siguin cada any especials 
i diferents i que tinguis un bon re-
cord d’elles.

neus saGarra (31) 
esplai el nus 
Sant Joan Despí 

les vetllades són 
els moment més dolç  
les colònies són el meu somni. 
És l’activitat que més m’agrada 
perquè no hi ha res més gratifi-
cant que conviure amb els meus 
nens i nenes envoltats de natu-
ra. Compartir, estimar, educar i 
gaudir de moments inoblidables. 
Sempre me’n recordo de les vet-
llades, és el moment més dolç, 
comença la nostàlgia, acaba 
l’aventura.

isaBel ros (40) 
associació punt sud
Gandesa 

el millor és veure com 
tornen! 
Fa dos anys que sóc la coordinado-
ra de les colònies de la nostra en-
titat. per exemple, l’any passat les 
vam fer a CenTre eSplAi. per la 
meva banda, en faig la preparació 
i el seguiment. Des d’aquest lloc, 
us puc dir que el millor record meu 
és veure com arriben d’esgotats i 
contents tots els participants quan 
tornen de colònies. Compensa tot 
l’esforç que fem!  

Manel GóMez (19)
esplai la Gresca 
Ripollet 

compartir els bons 
moments a la natura
el meu millor record d’unes 
colònies és de mas Banyeres, 
una casa de colònies que està a 
Centelles, una granja amb molts 
d’animals, envoltada de natura, 
amb piscina i on es poden fer 
moltes excursions. passàvem 
molts bons dies amb els amics 
i companys. el millor de tot 
compartir-ho! 


