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GENT D’ESPLAI

Quina importància dónes a la
formació?

Ells i nosaltres TONI BATLLORI

Suggeriments

CINE
Espionatge i contraespionatge 
El topo.
Director TomasTT Alfredson.
Basada en la novel.la
homònima de John Le Carré.
Música: Alberto Iglesias.
Durada: 127 min.  
Estrena prevista: 
23 de desembre de 2011. 
Consulteu cartellera.

En plena guerra freda, un agent d’espionatge que està en hores
baixes haurà de descobrir qui és el talp (“topo”) que està infiltrat 
entre les altures del Servei Secret Britànic. Li cal buscar la infor-
mació des de fora amb l’ajut d’algun agent fidel i els seus recursos.
La descoberta li suposarà trobar històries de traïció que l’afectaran
personalment i posaran a prova els seus valors ètics. Està basat en
el gran èxit de John Le Carré que va fer unes quantes novel.les amb 
el mateix personatge, George Smiley,  com a protagonista, totes
absolutament recomanables.

EXPOSICIONS
Nou Museu del Gas
Museu del Gas. Pl. del Gas, 8. Sabadell. 
Visites guiades i tallers didàctics.
Servei de reserves d’escoles 902 232 858. 
www.fundaciongasnaturalfenosa.org

Al desembre obrirà les seves por-
tes el Museu del Gas, que s’ubica a 
Sabadell, en un edifici sostenible.
S’hi podrà veure l’evolució de la
indústria energètica del gas i de 
l’electricitat, des del segle XIX al
XXI. L’edifici modernista, projectat
per Juli Batllevell, el 1899 i conegut 
com L’Energia ha estat reformat i ampliat amb materials reciclats
per a la nova façana, un aljub i una pèrgola fotovoltaica al terrat i 
enllumenat de baix consum.  El Museu, a més de les exposicions serà 
un centre de consulta per a treballs de recerca, ja que té nombroses
fonts documentals.

LLIBRES
Connectant amb els joves
El diari taronja de la Carlota.
Gemma Lienas. Empúries, 208 
pàg. 12,95 euros

Un llibre més de l’estimable col.lecció de 
la Carlota,  on la Gemma Lienas va apro-
pant als joves els problemes i reflexions
de la societat actual. En aquest, la Carlota
se sorprèn quan una jugadora de bàsquet
de l’equip contrari surt al camp amb pan-
talons llargs, i encara s’estranya més quan descobreix que ho fa 
per obligacions culturals i religioses. El seu tarannà emprenedor i
sempre curiós farà que comenci un diari sobre la immigració i els
drets humans. Amb l’ajuda dels seus companys i companyes de 
classe, anirà explicant exemples de la vida quotidiana per donar
una visió global, realista i molt sòlida de la situació de les persones
immigrades. I, a la vegada, revisarà com ha evolucionat el nostre
país des d’un punt de vista cultural i social..
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NURIA MARTÍRR NEZ ( 22)
Esplai Mogwli
Cornellà de Llobregat

És una necessitat!
Jo entenc la formació com una ne-
cessitat. Per això he estudiat His-
tòria de l’Art a la universitat, i a 
l’esplai també m’he anat formant. 
M’he pogut treure el títol de mo-
nitora i actualment estic fent el 
projecte del curs de directors. La 
formació no s’ha de deixar dormint,
els educadors hem d’estar desperts 
i aprendre a mirar amb ulls crítics 
allò que ens envolta.

SERGRR I BAÑOS (19)
Esplai Xixell
L’Hospitalet de Llobregat

Treball i el voluntariat
Actualment estudio telecomunica-
cions a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. També, anglès i alemany. 
Treballo com a encarregat de ma-
terial a l’esplai i els dissabtes faig 
de monitor voluntari, anant a ex-
cursions i colònies. Per això, fa dos
anys vaig decidir treure’m el títol de 
monitor. Ser voluntari es un món a 
part que enriqueix molt.

LIDIA FERNÁNDEZ (31)
Esplai Giravolt
Masquefa

Adaptar-nos als canvis
El nostre entorn canvia contínu-
ament i amb ell la realitat dels 
nostres infants, joves i les famí-
lies. Ens hem d’adaptar i una de
les millors maneres es formant-
nos.  Per dos raons: per adquirir
nous coneixements i perquè co-
neixem altres persones que viuen
diferents realitats. Ara, estic fent
el curs de directora, i tinc el de 
monitora de lleure i educadora 
ambiental.

SHEILA BELTRÁRR N (28)
Pubilla Casas - Can Vidalet
L’Hospitalet - Esplugues de Ll.

Sempre més enllà
Pel que fa a la formació en els 
esplais sempre hem d’anar més 
enllà. És una feina que ens exigeix 
formar-nos dia a dia, en els cursos,
seminaris, jornades... Tinc el curs
de monitora i directora i el cicle 
formatiu d’animadora sociocultu-
ral. Ara, he acabat la llicenciatura
de Pedagogia. Mentre he estudiat 
la carrera, he pogut aplicar-ho en 
el dia a dia, a l’esplai.

SORAYA HERNÁNDEZ(21)
El Grup de Polinyà
Palau-Solità i Plegamans

Per sentir-me realitzada
Aquest any vaig acabar el Grau
Superior d’Educació Infantil i 
també he fet el curs de moni-
tors. M’agradaria fer el de di-
rector, per tal de poder engegar 
nous projectes. És molt impor-
tant anar reciclant-se i no dei-
xar de fer cursos que t’ajuden
a créixer en un lloc de treball i 
a la llarga sentir-te realitzada i
contenta.


