
RAQUEL FERRER (36)
Esplai a la Florida
L'Hospitalet de Llobregat 

Esports alternatius     
El que estem treballant ara a la Flo-
rida són esports alternatius que no
es coneixen aquí i un d'aquests és el
shoot-ball que el fem amb els mit-
jans. És una versió del joc de matar
de tota la vida,  però amb un regla-
ment. És molt més divertit i dinà-
mics i està tenint molt d'èxit a l'es-
plai. El volem fer extensiu a la resta
d'esplais. 

Ells i nosaltres TO N I  B AT L LO R I

MÚSICA
Del classicisme al rock alternatiu
The Resistance, 
Muse 
Gènere: Rock alternatiu
Discogràfica: Warner Music
Setembre 2009

De les moltíssimes bandes britàniques
que darrerament omplen estadis, Muse és
una de les que té el directe més enèrgic i potent. El grup de Devon torna
amb The Resistance, un disc que segueix donant bones dosis de la seva mú-
sica, que els seus seguidors defineixen a mig camí entre rock alternatiu i
rock espacial. 

The Resistance és el disc de Muse amb més influències de música clàssica,
que es poden comprovar al tema "United States of Eurasia" (on la imatge
dels també britànics Queen de seguida ve al cap) o amb la trilogia que tanca
el disc "Exogenesis: Symphony", una composició en tres parts on importa
molt més la música que la lletra.

LLIBRE 
Aniversari per als fans d'Astèrix
El libro de oro de Astérix.
Salvat Editorial, 12€.

Amb motiu dels 50 anys d’Astèrix, que va
néixer el 29 d'octubre de 1959, a les pàgi-
nes del setmanari Pilote, s'ha editat
aquest llibre, un àlbum amb històries cur-
tes d'Astèrix, sobre el tema de l'aniversari,
amb 56 pàgines de vinyetes inèdites. 

Mentre que Astèrix i Obèlix han anat a la
caça de porc senglar, un gran nombre de personatges dels àlbums
d'Astèrix han estat reunits per Abraracourcix per preparar l'aniversari.
Així, per les pàgines hi passen Numerobis, Assurancetòrix... fins a 60
personatges. 

DOCUMENTALS  
Viure de manera autònoma
Me'n vaig a casa. 
Històries de vida independent.
DVD 15' 17´´
Fundació Catalana
Síndrome de Down. Barcelona

El documental ha estat realitzat a partir
del testimoni de persones amb síndrome
de Down o altres discapacitats intel·lec-
tuals, que s'han emancipat de les seves
famílies i han accedit a una llar pròpia. 

L'any 2000 la FCSD va crear el servei
"Me'n vaig a casa", pioner a l'Estat espanyol. Ara, un cop consolidat el nou
model de prestació de servei, difonen el funcionament a través del docu-
mental, que pot servir per a moltes persones que es plantegen com em-
prendre i tirar endavant projectes de vida independent, des de situacions
similars a les que es descriuen.  

MIGUEL VALERA (18)
Esplai El Nus
Sant Joan Despí  

Em recordo d'un del llibre
“A què juguem?” 
Sí. Ara mateix en tinc present un
dels que surten a la publicació “A
què juguem?” Hi ha un munt de 
pedres al terra, de mida mitjana.
N'agafes una i has de dir, jo sóc ca-
paç d'agafar tres pedres, quatre...
en llences una a l'aire i en el temps
que triga a caure, has d'agafar
quantes més puguis. Estimula l'ha-
bilitat amb les mans i la relació en-
tre els infants. És també una excusa
per treballar la interculturalitat. 

EDUARD SEDÓ (15)
Esplai Campiquipugui
La Riera de Gaià

El joc serveix
per relacionar-se
No en conec,  però en general, els jocs
els utilitzem amb els nois per poten-
ciar la ment i que es vegi que poden fer
coses, que es poden relacionar amb
els seus amics, que tenen una certa
autonomia ells sols per fer coses di-
verses amb els seus amics i perquè co-
neguin altres coses. 

GEMA MAZUECOS (26)
Esplai La Gresca
Ripollet 

Busquem jocs per Internet
Conec el joc del mikado que prové de
la Xina. A més, hi ha molts jocs que
nosaltres pensem que provenen d'a-
quí i venen d'altres països com pot
ser el mocador que també prové
d'Àfrica. Així, busquem per Internet i
trobem molts jocs que són d'altres
indrets. A l’esplai treballem molt
amb l'aspecte intercultural dels jocs:
primer, els situem al mapa, per saber
on estan, després mirem la història
del país, la ciutat en sí i després hi ju-
guem. 

GERARD PÉREZ (22)
Esplai el Refugi 
Sta. Perpètua de Mogoda

Joc procedent d'Amèrica
A l'esplai vam assistir a una festa or-
ganitzada pels Brigadistes de l'enti-
tat Sta. Perpètua Solidària, en la
qual els nens i nenes jugaven a dife-
rents jocs d'arreu del món. Amb un
dels que més van gaudir va ser el
“churro, mediamanga, mangotero”
procedent d'Amèrica, encara que fa
molt de temps que el juguem aquí.

GENT D'ESPLAI 

Coneixes jocs d'arreu
del món? Quins?
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