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gEnt d’ESpLai

Com es fa el relleu generacional 
al vostre esplai?

Ells i nosaltres  toni batLLori 

Suggeriments

CINE
Civilitzats que no ho són
Un dios salvaje. dir: roman 
polanski. guió: roman polanski 
i Yasmina reza. amb jodie  
Foster, Kate Winslet,  
Christopher Waltz i john C. 
reilly.  durada: 79 min.  
Consulteu cartellera.   
Adaptació de l’obra teatral homònima 
de l’autora francesa yasmina Reza. Es va 
rodar a Europa, per causa dels proble-
mes legals del director, encara que la història es desenvolupa a 
Nova york. Els protagonistes són dos matrimonis que es reuneixen 
a la casa d’un d’ells, per parlar d’una baralla que acaben de prota-
gonitzar els seus fills en un parc pròxim, amb la intenció de trobar 
una solució al problema. Una trobada civilitzada que es complica-
rà fins a límits insospitats, en el més pur estil d’una comèdia negra. 
L’estrena mundial es va fer al 68è festival de Venècia, l’any passat. 

EXPOSICIONS 
tàpies, a casa seva
Fundació antoni tàpies. aragó, 255. barcelona. 
tel. 934 870 315. de dimarts a diumenge de 10 a 
19 hores. Consultar preus d’entrada. 
La mort recent d’Antoni Tàpies ens pro-
porciona l’excusa per visitar la seva funda-
ció. Fins al 22 d’abril es pot veure una selecció 
d’obres pertanyents al fons de la col·lecció. 
L’itinerari es completa amb la projecció dels 
documentals Tàpies (1990) de Gregory Rood, 
produït per la BBC i TVE Catalunya, i Antoni 
Tàpies (1982), d’André S. Labarthe, produït 
per Ina (Antenne 2). Després, fins al 10 de 
juny hi haurà una altra selecció d’obres. En 
tot cas, és també l’ocasió per conèixer la seu de la Fundació, obra 
de Lluís Domènech i Muntaner, que va ser seu de l’editorial Montaner 
i Simón, época en la qual hi van treballar dos il·lustres escriptors 
catalans, Pere Calders i Jesús Moncada. Imprescindible fixar-se en 
Núvol i cadira, escultura que corona la Fundació, i anar a la terrassa, 
on està instal·lada la controvertida escultura, Mitjó.  

LLIBRES
amb la interculturalitat a l’adn
arrels nòmades. pius alibek. 
barcelona, 2010. Edicions la 
Campana. 345 pàg. 20€. 
Almenys tres són els principals atractius del 
libre. D’una banda, Arrels nòmades és el relat 
d’una vida a l’Iraq, abans que fos destruït pel 
partit únic de Sadam Hussein i per la invasió 
occidental. Ens resulta estrany als lectors que 
ens hem acostumat a la guerra de l’iraq, com-
provar la “normalitat” amb la qual s’hi vivia i 
com hi arribaven els signes de la modernitat.   
D’altra banda, el fet que el protagonista pertany a una minoria de llengua 
i de religió li afegeix  un punt d’interès per conèixer i saber d’aquesta 
cultura i com s’inseria en la societat iraquiana, musulmana en la seva 
majoria.  Com a tercer atractiu poderós, hi tenim el protagonista i autor 
del llibre. Un emprenedor en el llenguatge d’ara, capaç de sobreviure i 
sortir endavant en qualsevol circumstància.  

maria joSé LópEz (22)
Esplai Voltrera d’abrera
abrera

Fa 36 anys que 
ens en sortim
Intentem motivar i fer activitats 
amb el grup de joves perquè s’ani-
min i vinguin a provar amb els nens. 
D’aquesta manera els joves es van 
afegint al grup de premonitors i 
després són monitors.   De fet, el 
nostre esplai existeix des de fa 36 
anys i sempre han estat els joves 
els qui l’han pujat i, a més, també 
acostumen a portar amics. 

EStEFania FUnEz (22)
El grup de polinyà
polinyà

Vam fer un  
gran salt a l’esplai
Per descomptat que passar per to-
tes les etapes en un esplai, sempre 
ajuda després per tenir més recur-
sos a l’hora de fer activitats amb els 
nens. En el nostre cas aquesta tra-
jectòria ens va ajudar molt a l’hora 
de fer un gran salt a l’esplai, com 
va ser entomar una renovació total 
quan vaig començar de premonito-
ra, fa sis anys. Aleshores, ho vam 
fer tan bé com sabíem i podíem i 
ens em vam sortir.  

xaViEr dUart (23)
Centre d’Esplai El mamut 
d’ausiàs march  
Gavà

Hem fet un  
projecte de relleu
Nosaltres vam començar l’any 
passat, amb un projecte que es 
va anomenar relleu, per oferir 
als joves de l’entitat, eines i re-
cursos, per tal que comencessin 
un aprenentatge de què és ser 
monitor de l’esplai i així garantir 
el futur. La veritat és que ha anat 
molt bé perquè tots els que van 
començar el projecte ja són aju-
dants de monitor.  Jo mateix sóc 
un exemple de continuïtat: vaig 
començar a l’esplai amb 3 anys; 
als 15 era ajudant i fins ara que 
sóc el director de l’entitat.

nErEa aLbaCEtE (22) 
Esplai picaparets
alcanar 

Els monitors nous ens 
han donat alegria!
Aquest és el segon any que sóc 
monitora a l’esplai que també té 
2 anys. Jo tenia experiència, per-
què des dels 3 anys que vaig ser al 
Grup de Polinyà. Quan vaig anar 
a viure a Alcanar, on no hi havia 
cap associació de lleure, vaig 
reunir uns monitors i vam fer el 
projecte. Ara tenim 2 o 3 moni-
tors nous, que han donat molta 
alegria a l’esplai i molta força per 
continuar. 

SErgio LaHoz (24) 
Centre d’Esplai druida 
Barcelona 

tenim molta xarxa  
al barri
No ho vivim com un problema 
això de la renovació generacional 
perquè tenim una xarxa al barri. 
Des que l’esplai es va inaugurar, 
fa uns 23 anys, els monitors que 
van crear tot això, van comen-
çar amb nens, que van pujar de 
petits a mitjans i joves i aquests 
ja es van interessar per fer de 
premonitors.  


