
RUBÉN ARGUIJO (21)
GE El Castanyot 
Sant Joan Despí

Informem les famílies 
per email
Sí. Tenim un grup de facebook general
de l'esplai que utilitzem per informar
d'activitats, sortides, festes... A més,
cada grup d'edat té un grup de face-
book per als monitors i, alguns cops,
fem reunions amb aquesta eina.
També, es pengen les ordres del dia
de les reunions de l'esplai i alguns
cops derivem tasques des d'allí. 
Aquest any hem impulsat la comuni-
cació via mail  amb les famílies, ens ha
costat una mica que s'hi acostumin,
però ara, ja  ens funciona molt bé.

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

EXPOSICIONS
La nova cançó 
La nova cançó. 
La veu d'un poble.
Al Museu d'Història de 
Catalunya. Plaça Pau Vila, 3. 
Barcelona. Fins al 31 d'octubre de 2010.
Dilluns, tancat. 

El Museu d'Història de Catalunya presenta
aquesta exposició dins les celebracions del 50è
aniversari de la Nova Cançó. Des de l'any 1959 quan es considera l'inici del
moviment, fins a les acaballes de la primera dècada del segle XXI, els can-
tants catalans han posat veu a l'ànsia de llibertat del país i han consolidat
l'ús de la llengua com a vehicle d'expressió. Els àmbits de l'exposició van de
1961 a 1968 -l'aventura de la complicitat- de 1969 a 1975 -la resistència a
una dictadura en agonia- de 1976 a 1979 -la banda sonora d'una eufòria
col·lectiva i de 1989 a 2010 -l'herència d'uns cantants en una crisi crònica.
A més d'objectes, es troben 150 fotografies de Pilar Aymerich, Colita, Oriol
Maspons, Toni Catany, etc.  Els comissaris de l'exposició són  Pilar Aymerich
i Xevi Planas. 

LLIBRES
Lectura de 9 a 99 anys 
L'home que plantava arbres,
Jean Giono. 
Traducció d'Isabel-Clara Simó.
Il·lustracions de Francesc 
Viladot, Epíleg de Martí Boada.
Viena Edicions. 
Barcelona, març 2008.

En un context de guerra i devastació, un
pastor de la Provença francesa planta ar-
bres de manera incansable, fins aconse-
guir transformar el paisatge i tornar-li la
verdor i donar millor vida als seus habitants. Una faula que ressalta els
valors del treball voluntari per a un mateix, per als altres i per la pau i que,
avui, pot ser llegida, també, com un conte ambientalista, com destaca
Martí Boada al seu epíleg. Les il·lustracions de Francesc Viladot semblen
quadres impressionistes i la cura amb que estan reproduïdes afegeix un
plaer més a aquesta bonica lectura.    

CINE
Les aventures de Jana a l'Àfrica  
Viaje mágico a Àfrica
Documental. Guió, direcció i
producció: Jordi Llompart.
Amb Eva Gerretsen, Raymond
Mvula, Leonor Watling, Adrià
Collado, Verónica Blume. 
Durada: 90 minuts.

Es tracta de la primera producció euro-
pea en 3D, on es combinen els personat-
ges reals amb els efectes dissenyats per
ordinador. És una pel·lícula per a infants
i famílies que Llompart ha bastit a partir del seu conte, El corazón sobre la
arena, un homenatge a la seva filla Jana. La protagonista, una nena de 
10 anys, viurà aventures amb animals, plantes i criatures fantàstiques.
L'amistat, l'amor, la natura i la imaginació són el seu rerefons. És la pri-
mera obra de ficció de Llompart que, abans, havia realitzat El misterio del
Nilo, el primer documental espanyol en format Imax. 

SÒNIA PUIG (21)
Esplai Xiulet 
Hostalets de Balenyà 

Ara mateix utilitzem 
el boca-orella
Som les  monitores de l'Esplai El
Xiulet de Balenyà, un poble de gai-
rebé 4.000 habitats. És el primer
any que hem engegat l'esplai des-
prés d'estar deu anys inactiu. El
nostre mitjà més pròxim i utilitzat és
el boca-orella, parlant amb la gent
del poble i coneguts. De moment,
no utilitzem cap xarxa social, com
actualment està tant de moda.

MANEL ESCUDERO  (22)
Esplai El Pas  
Palafolls

Utilitzem el facebook 
Aquest any els nostres joves han co-
mençat a fer servir el facebook. I no
paren! Però, em va molt bé per avi-
sar-los de canvis d'última hora o sim-
plement per mantenir el contacte
amb ells. I, per què no? per xafardejar
una mica també!

TONI ACEDO (23)
CE El Mamut d'Ausiàs March 
Gavà 

Facebook i mòbil
El facebook el fem servir per temes
personals i no pel dia a dia de l'es-
plai, però, quan a  l'esplai organit-
zem un acte, com per exemple, els
actes de l'aniversari de l'any passat,
creem un “event” al facebook i ho
enviem a tots els contactes i/o gent
de l'esplai per fer-ne difusió. 
Per organitzar reunions encara ens
comuniquem per mòbil, però entre
els monitors/es ens enviem activitats
per correu electrònic.

TONI CEBRIÀ (42)
Associació Suport
Vilanova i la Geltrú 

Amb el blog i el facebook
ens comuniquem 
Per a nosaltres les xarxes socials són
una eina que ens ajuda en la comuni-
cació. Així, el blog, ens permet la co-
municació, tant amb famílies com
amb la resta de la societat, al mateix
temps que ens és útil per treballar
amb els nois i noies. També, el face-
book ens permet fer públics esdeve-
niments o altres accions de l'entitat.

GENT D’ESPLAI 

Aprofiteu les xarxes socials
d'Internet per a l'esplai?

Suggeriments
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