
ELOI GARCIA (19)
Esplai Esplaia’t
Montmeló

Continua el monitoratge    
Crec que la participació dels infants
i joves és important perquè significa
la continuació del monitoratge de
l’entitat i perquè vegin la situació
actual del món (problemes socials).
Un exemple del que fan al nostre
esplai és que els joves es preparen
activitats perquè la gent pugui
col·laborar econòmicament perquè
les activitats d’estiu els hi surtin
més econòmiques. D’altra banda,
fan de premonitors al mercat Xauxa,
per la Festa Major del poble. 

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

EXPOSICIONS
Artista polièdric 
Fortuny, el mag de Venècia
Fins al 27 de juny de 2010. 
Sala d’exposicions de la Pedrera.
Pg. de Gràcia, 92. Barcelona. 
De dilluns a diumenge, 
de 10 a 20 h. Entrada gratuïta. 
Amb visites comentades. 

L’exposició "Fortuny. El mag de Venècia"
mostra l’enlluernadora trajectòria artística de Mariano Fortuny Madrazo
(Granada 1871 - Venècia 1949), una de les figures més creatives i innova-
dores de la primera meitat del segle XX. Home polifacètic, la seva produc-
ció abraçà camps tan diversos com la pintura, el gravat, l’escenografia, la
luminotècnia, la fotografia, el disseny tèxtil i la moda.  
La mostra presenta un conjunt significatiu d’obres d’aquest artista, del
qual al nostre país se’n té encara una visió del tot fragmentària, per tal de
reivindicar-lo en la seva doble condició d’artista total i precursor de la
modernitat.

LLIBRE
Llegir ens fa més feliços 
La societat literària i de pastís
de pela de patata de Guernsey.
Marie Ann Shaffer i 
Annie Barrows. Amsterdam.
16€.

Som a l’any 1946. Una escriptora que co-
mença la seva carrera, es veu relacionada
per atzar amb un club de lectura format a
Guernsey, en el temps que l’illa va estar
en poder dels nazis. A partir d’aquí, la
trama ens porta a conèixer els personat-
ges que composen el club de lectura, les aventures sentimentals de la
protagonista i la vida rural de Guernsey. Tot plegat és una incitació a la
lectura, en un llibre que va ser escrit per una bibliotecària quan es va jubi-
lar, amb la col·laboració de la seva neboda. La lectura d’aquest llibre, que
té un títol força descriptiu, ens deixa amb un somriure ben ample.    

CINE
Una supervivència dura i bonica  
Pájaros de papel.
Dir. Emilio Aragón. 
Guió de Fernando Castets i 
Emilio Aragón. Amb Imanol
Arias, Lluís Homar, Artur 
Príncep i Carmen Machi. 
Durada: 2 hores i 5 minuts. 
Estrenada el 12 de març, 
vegeu cartellera. 

Un grup de còmics treballen durant i des-
prés la Guerra Civil. Ambdues situacions
són de supervivència, a més d’haver de superar la por a la censura. Són ca-
paços de muntar un espectacle amb instruments vells, amb decorats inexis-
tents i fent tots els papers de l’auca. Al cap i a la fi per aconseguir menjar,
sobreviure, en una Espanya tancada, on el riure és, gairebé, un delicte. Pri-
mera incursió d’Emilio Aragón en la direcció. També ha participat en el guió
que poua en els seus propis records de família. 

LAURA MUÑOZ (20)
Esplai La Llar del Vent
Sabadell

Saben perquè fan 
les tasques 
És un espai on infants i joves poden
compartir vivències i jocs, i on po-
den aprendre valors que, a l’educa-
ció formal, no se’ls hi dóna tanta
importància. A La Llar del Vent els
nostres joves preparen la Castan-
yada, el dinar de Nadal, el sopar de
la festa del Bosc i la ruta d’estiu.
També, realitzen tasques de neteja i
participen del DUDI de manera
conscient (saben perquè ho fan).

ANDREA CALDERÓN (20)
Esplai Cucut 
Cerdanyola del Vallès

Prenem decisions 
consensuades
La participació dels infants i joves
és fonamental per treballar la seva
autonomia i la seva capacitat de
prendre decisions consensuades;
procurem trobar petits espais en el
nostre quotidià per promoure-ho:
decidir l’excursió del trimestre, on
anar de ruta a l’estiu, què canvia-
rien de l’esplai...

ANNA LLOPART (25)
Esplai Pingüí 
Sant Andreu de la Barca

Fomenta el treball 
en equip
Ajuda infants i joves a relacionar-
se amb altres adults i altres iguals,
fomenta valors de respecte i to-
lerància, conviure amb la natura,
fomenta les habilitats socials i
ajuda a assolir hàbits bàsics. Un
exemple del que aconsegueix la
participació és que fomenta el tre-
ball en equip i la bona convivència
entre els persones.

Ma JOSÉ LÓPEZ (21)
Esplai Voltrera  
Abrera

Aprenen a respectar-se
A l’esplai s’aprenen uns valors molt
importants com són el respecte per
un mateix i pels altres, compartir,
esforçar-se, ser responsable... i es fa
de manera divertida amb altres in-
fants i joves del poble o del barri.
Amb la diversitat cultural que hi ha
als esplais, els infants i joves s’enri-
queixen com a persones.

GENT D’ESPLAI 

Com valores la participació dels
infants i els joves a l’esplai?
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