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En relació a la pregunta anterior, 
com creus que s’ha de promoure 
un ús responsable des de ben pe-
tits (programari lliure, respecte 
medi ambiental, obsolescència 
programada i consumisme, etc.).
Educant. A l’escola, a casa. El 
que passa és que és molt difícil 
per l’entorn consumista en el que 
vivim. Al final, si no s’involucren 
tots els agents educatius el que ens 
trobem és que es fa feina que que-
da tapada ja que no té continuïtat. 
Falta conscienciar a tota la societat 
per poder fer un treball integral.

Què penses de la política de re-
tallades en temes d’investigació 
i ciència que està promovent que 
molts joves talents marxin a l’es-
tranger?
Que no pot ser. La investigació, 
la ciència, l’emprendre, són mo-
tors del país i el que dóna valor 
a aquest. Si s’eliminen es perd 
aquest valor i es retalla el futur. 
Ara mateix el que hi ha és un tema 
de prioritats però crec que pel bé 
de tots s’ha d’ajudar la gent que 
comença i es mou.

qüestionari Proust

Quines creus que són les compe-
tències TIC que ha de tenir un 
ciutadà avui dia per poder ser 
un membre actiu de la Societat 
de la Informació?
Ha de saber navegar per internet, 
fer servir un ordinador, moure’s 
amb un entorn d’ofimàtica, tenir 
correu electrònic… Tot allò que 
a dia d’avui ja no és res estrany 
sinó que forma el dia a dia de la 
massa de gent que conforma la 
societat.

Encara existeix la bretxa digital?
La bretxa digital existeix i exis-
tirà sempre. És molt difícil que 
s’elimini completament. Si que 
és veritat que els nous gadgets, 
com l’iPad, són tant simples que 
van sense manual d’instruccions 

i se saben fer servir de manera 
natural. Aquest és el futur i això 
serà el que farà reduir la bretxa 
digital segur.

Com es fa per digerir l’èxit sent 
tan jove? 

si no fossis inventor, series... 
Presentador de ràdio!

Persones que admires 
en la vida real? 
Dídac Lee, Jordi Pujol

El teu heroi de ficció? 
L’ironman, sense cap dubte

què és la felicitat per a tu? 
Estar tranquil a casa... o córrer per 
la muntanya 
  
quina és la teva 
flor preferida? 
Em fan al·lèrgia totes

 
un llibre?
Sóc més d’escriure 
que no pas de llegir

una música?
rafa Pons “La Mosso”
 
una pel·lícula?
Forrest gump 

El teu menjar  
preferit?
Entrecot!

El teu somni?
Poder volar sense avions!  

EL SoMni DE VoLAr

Tocant de peus a terra i tenint 
gent al voltant que t’ajudi a to-
car-hi. No puc dir si he canviat 
molt o poc, és difícil veure-ho a 
un mateix, però si que intento es-
coltar als que m’envolten des de 
fa temps. ■

El seu primer llibre publicat, 
Está todo por hacer (Platafor-
ma) que porta el significatiu 
sotstítol, “Cuando el mundo se 
derrumbe, hazte emprendedor” 
porta pròlegs del Príncep d’As-
túries i de Jordi Pujol i un epí-
leg de Felipe gonzález.   Aquí, 
Pau garcia-Milà fa el recorregut 
des de que es té una idea fins al 
moment que es dona per acabat 
el projecte. El llibre, que es va 
mantenir, durant 2011, setmanes 
a les llistes dels més venuts, és 
un cant a l’optimisme i també 

optimisme amb contingut

La tecnologia 
avança i l’escola 

ha d’avançar  
amb ella

Amb eyeoS  
vam aconseguir en 

poc temps aglutinar 
gent de molts  

països del món

un manual per a les persones que no 
gosen fer el pas de transformar-se 
en emprenedores. Tot amb dosis 
d’humor i sense pretendre que els 
consells semblen màximes que cal 
seguir al peu de lletra. 
Enguany, ha publicat optimista-
mente,  el seu segon llibre on, d’al-
guna manera, segueix en l’ona del 
primer. A més d’explicar  les seves 
claus per aconseguir els somnis, 
dóna consells, trucs i recomanaci-
ons per a les persones que estiguin 
a punt de convertir-se en empre-
nedors o emprenedores i plantar 
cara a la crisi. Entre altres coses, 
anima tothom a aixecar-se cada 
dia i posar-se davant el mirall amb 
optimisme.  En tot cas, Pau garcia-
Milà ha explicat que “l’optimisme 
per l’optimisme no serveix per a 

res: cal tenir una base, un coixí 
per poder crear coses”.  També, 
ha dit “si ens ajuntem diverses 
persones amb el mateix proble-
ma potser podrem crear alguna 
cosa nova”. o sigui, optimisme 
amb contingut. 
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Qui decideix les joguines que es regalen?
A partir dels 3 anys són els nens i nenes els que demanen les
joguines que volen. I ho fan, sobretot, basant-se en allò que
veuen a la televisió.
Quines joguines tindran més èxit enguany?
Aquest Nadal les joguines que s’esgotaran abans seran la Nancy
Vestidos de Cuentos, les baldufes Bey-blade i alguns jocs 
de taula. Igualment ja s’estan demanant molt totes lles joguines
relacionades amb les sèries Código Lyoko i els Gormitis.
Els seus clients, tenen clar el que volen?
Cada cop hi ha més el client que s’informa, mira catàlegs o
ens demana consell...

I llavors, què els diu?
Hi ha una joguina per a cada nen o nena. Però n’hi ha alguns
regals molt segurs: per als petits, les cuinetes; per més enda-
vant, hi ha alguns jocs de taula molt bons i els playmobils mai
fallen. Els jocs de moviment, per a l’exterior, també són una
molt bona elecció. 
I els videojocs?
És el regal principal que demanen els nens a partir dels vuit o
nou anys.
Un consell...
Que “encarreguin” els regals el més aviat possible. Trobaran
el que volen i millor de preu!

MONTSERRAT TORRES, Responsable botiga de joguines Sanglas

93 474 74 74
www.suport.org

SUPORT A LA GESTIÓ D'ENTITATS NO LUCRATIVES

Nous avantatges del
Club d'Usuaris
Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat! 

La teva oficina al dia! 
Programes de gestió, còpies de seguretat, maquinari d'oficina.

Adapta els estatuts de la teva entitat!
Al 2011 finalitza el termini per fer l'adaptació al Llibre III del Codi Civil.

Formació gratuïta!
Formació bonificable per als treballadors de l'entitat.

Assegura els teus voluntaris!
Assegurances de lleure, responsabilitat civil i voluntaris.

Envia’ns un email a info@suport.org

G a u d e i x  d ' a q u e st s  i  a l t r e s  ava n t a t g e s  d i s s e nya t s  e xc l u s i va m e n t  p e r  a
l e s  e n t i t a t s  d e l  Te r c e r  S e c t o r.  V i s i t a ' n s  a  w w w. s u p o r t . o r g

“Enguany s’esgotaran la Nancy i les baldufes Beyblade”

Com es viu el Nadal als esplais?
Procurem gaudir-lo seguint les tradicions des d’una òptica
menys consumista. És un bon moment per recuperar activi-
tats i projectes amb els nois i noies que ampliïn la seva mirada
sobre els missatges que rebem en aquesta època de l’any:
consum desmesurat, superficialitat, excessos...
Per exemple?
Des de campanyes de recollida de joguines, tallers de creació
de regals, organitzant un “caga tió” solidari...
Treballant els valors?
Els valors del servei envers les altres persones, l’amistat,
l’austeritat, el treball en grup, la igualtat... 

I amb les famílies?
En molts esplais les famílies participen de les activitats que
he descrit abans i també s’organitzen tallers formatius per
treballar aspectes com la importància del joc i les joguines i el
consum responsable.
I quina és la principal conclusió d’aquestes sessions?
Que el millor regal no és el més car. Que està en les nostres
mans fer obsequis molt especials. I que, per damunt de tot, el
millor que podem regalar als infants és el nostre temps i dedi-
cació. 

SUSAGNA ESCARDÍBUL, Resp. A. Pedagògica de la Fundació Catalana de l’Esplai

“El millor regal és el nostre temps i dedicació”

Tot comença amb la carta als reis...
I tant! En acabar-se les vacances d’estiu els nens i nenes han
d’anar apuntant en una llibreta totes les coses que els farien
il·lusió, que necessiten o que troben a faltar. I un dia, al de-
sembre, ens posem a fer la carta. Cal posar-los per ordre i que
els infants expliquin perquè se’ls mereixen. Quan han d’expli-
car als reis perquè mereixen quatre joguines, a la cinquena ja
no tenen arguments! 
Bona estratègia!
Tot això ajuda a que coneguem més els nostres fills, sapiguem
què els interessa, més enllà de la influència de la televisió i la
publicitat. Mentre fem la carta, també és molt important en-

dreçar la casa, rentar les nines, netejar les joguines, que es
noti que es dóna importància als regals que s’han rebut els
anys anteriors!, i amb tot això tens entreteniment per totes
les vacances de Nadal.
Com s’ha d’organitzar el moment d’obrir els regals?
Aquest moment és molt important, i l’hem de pensar bé. És
fonamental que cada regal es descobreixi amb l’atenció que
es mereix...  
Què n’opina que el dia 7 de gener no sigui festiu?
Em sembla fatal! És una jornada fonamental per a que fills i
filles (i pare si mares!) puguin pair  tot el que ha passat el dia
abans!

INMA MARÍN, Presidenta d’IPA España i directora de Marinva

“La carta als reis s’ha de començar a fer el setembre”

FO
TO

S
: J

.M
. V

A
LL

S

Diari 62-segona part.qxd  16/11/2010  13:56  PÆgina 25

93 474 74 74
info@suport.org
www.suport.org

assegurances per a 
juntes directives i Patronats

   

suPort a La GEstió dE LEs assEGurancEs

Suport Associatiu és Auxiliar Extern de Ferrer & ojeda
Asociados, Correduría de Seguros, S.L.
C.i.F. B58265240. inscrita en el registre de DgS núm. J-812. www.ferrerojeda.com

Envia’ns un email a info@suport.org

   ◗	per què una assegurança per la junta directiva i patronats?
el llibre iii del Codi Civil de Catalunya estableix que els membres de les 
juntes directives i patronats responen personalment dels danys que causin 
a l’entitat, socis o tercers per incompliment de la llei, dels estatuts o per 
actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions.

   ◗	Quin és l’objectiu d’aquesta assegurança?
protegir el patrimoni personal de les persones que prenen decisions en 
l’entitat cada dia.

   ◗	Què és el que cobreix aquesta assegurança?
les reclamacions personals efectuades a patrons, membres de juntes 
directives i administradors d’associacions i fundacions.

des de 334 euros/any


