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GEnt d’EsPLai

quin moment espereu amb més 
il·lusió de les vostres activitats d’estiu? 

Ells i nosaltres  toni batLLori 

Suggeriments

CinE
La mort a l’aula 
Profesor Lazhar. 
dir. i guió Philippe 
Falardeau, basada 
en l’obra de teatre 
de d’Evelyne de la 
chenelière.  amb 
Mohamed Fellag.  Música: Martin Léon. 
Producció: canadà, 2011. durada; 1 h i 34 minuts. 
V.o. en francès. consulteu cartellera   
A Montreal, on viu com un exiliat algerià sense papers, Bachir 
Lazhar, s’ofereix a una escola com a substitut d’una professora 
que s’ha suïcidat a la mateixa aula on segueixen fent la  classe. 
Haurà de tirar endavant amb uns infants amb qui no s’ha treballat 
cap procés de dol, perquè, de fet, tota l’escola ho considera un 
tema tabú. Lazhar ho treballa, mentre els ensenya. Li serveix per 
a l’ocasió l’experiència de l’extermini de la seva pròpia família. En 
paral·lel a aquest procés amb els alumnes, Lazhar passa els “exà-
mens” per aconseguir els seus papers d’exiliat polític.  Pel·lícula 
dura sense concessions, que va ser estar nominada a l’oscar. 

EXPoSiCionS 
Gaudir amb les històries de Pilarín 
Pilarín, 50 anys dibuixant per a tots.  
dibuixos,  personat-
ges i històries que 
han captivat infants 
de diferents genera-
cions. Fins a l’11 de 
setembre de 2012. 
Palau robert.  centre d’informació de catalunya. 
Pg. de Gràcia, 107. barcelona. de dilluns a dissabte: 
10-20 h; diumenges: 10-14.30 h. Entrada gratuïta
Exposició que homenatja Pilarín Bayés pels 50 anys de feina i 70 
de vida. La Pilarín ha il·lustrat al voltant de 700 llibres, traduïts 
a diversos idiomes, i ha treballat en infinitat de formats: auques, 
cartells, murals grans, sense oblidar la seva faceta d’escultora. El 
recorregut es fa a través d’onze apartats i personatges que sim-
bolitzen la bellesa, la comunicació, la convivència, el coneixement, 
la identitat, la cultura, la universalitat, la generositat, la tradició, 
la ficció i la diversió

LLiBrES
Emili teixidor,  
un autor tot terreny 
L’escriptor Emili Teixidor, traspassat la 
segona quinzena de juny, ha estat un autor 
per a infants i per a adults. Entre altres, cal 
recordar les històries de la formiga Piga que 
li va valdre el Premio nacional de Literatura 
infantil i Juvenil al 1997. De la seva narrativa 
per a adults destaquen Sic transit glòria 
Swanson, premi Serra d’or, El llibre de les 
mosques, premi Sant Jordi de 1998, i Pa 
negre, Premi nacional de Literatura de la 
generalitat al 2004, que li va donar popularitat en ser portada al cine. 
En la estela d’aquesta darrera obra, al 2010 va publicar Els convidats. 
També va escriure guions de cómic i de cine: Lavinia 2016 amb  Enric 
Sió i Lavinia . Va exercir com a professor, pedagog i periodista, sobre-
tot en seccions on recomanava llibres, tant a TV3 com a Catalunya 
ràdio.  

nÚria PérEz aGaPito (30)
centre d’Esplai Guadalhorce 
terrassa

La gimcana dels valors 
L’activitat que s’espera amb més 
il·lusió és una gimcana que fem tot 
el casal conjuntament. La preparen 
els infants i joves durant els dies 
previs. Aquest any serà una gim-
cana dels valors: participació, saber 
respectar el silenci, saber estimar i 
compartir. Cada grup serà expert 
en algun d’aquest valors i els hi 
mancaran els altres, tots hauran 
d’aprendre de tots. 

taMara FLórEz (23)
Esplai Mowgli
Cornellà

El dia de les famílies
Esperem amb especial il·lusió el dia 
de les famílies. A l’esplai Mowgli te-
nim la tradició que l’últim dia de 
colònies dels petits les famílies pu-
gen a buscar-los i fem dinàmiques i 
dinem plegats. és un moment molt 
important de relació amb les famí-
lies, en un espai diferent i un am-
bient distès. Ens ho passen molt bé 
tots plegats i gaudim molt del dia. 

caroL rodríGuEz (24)
centre d’Esplai El castanyot 
sant Joan despí

activitat conjunta 
El moment que esperem amb 
més il·lusió són les colònies per-
què és una manera molt maca de 
tancar el curs. 
Per altra banda, el dia que més 
esperem del casal és el dia de la 
diada. Es treballa una dinàmica 
concreta on tots els grups es bar-
regen i fan una gran gimcana. A 
mi personalment m’agrada molt 
aquest dia perquè em recorda 
quan jo era petita; m’agrada el 
fet d’estar tots junts, en contacte 
amb els altres. 

carLos caMacHo (30) 
associació Enlleura’t 
mataró 

acampada al Montnegre
La nostra Associació organitza 
cada any el casal d’estiu del barri 
de La Llàntia de Mataró. La activi-
tat que esperem amb més il·lusió, 
tant joves com monitors/es, és 
l’acampada que fem de 3 dies al 
Montnegre. Durant aquesta acti-
vitat passem moltes hores amb els 
nens/es i joves. D’aquesta manera 
establim una relació personal més 
forta entre tots i totes.

Marc caMProdon (32)
club d’Esplai bellvitge 
l’Hospitalet 

M’agraden els preparatius 
M’agrada molt el neguit de la 
preparació amb el grup de joves. 
Primer penses cap a quina zona 
aniràs, si faràs una ruta o camp de 
treball, si serà pel país o sortirem 
a l’estranger. Tampoc no podem 
oblidar les reunions amb l’equip on 
prepares activitats, busques les zo-
nes i segons el clima has de canviar 
l’activitat en l’últim moment. i com 
no, la cirereta del pastis, l’execució 
i realització de l’activitat.


