d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

juny 2017 / núm. 77

www.fundesplai.org

23

fem pinya
Quina cosa no oblidaries mai de portar a unes colònies?

Pol Segura. 7 anys
Escola Sant Martí. Barcelona

“Les ganes de jugar!”
"L’any passat vaig anar de colònies a l’estiu i el que m’emportaria segur a les
properes són les ganes de jugar, però també és important agafar una motxilla i
el raspall de dents."

“La cultura
és bàsica
per construir
una societat
com cal"
Dani Nel·lo

Andrea Molina. 6 anys

Músic

Esplai Pingüí. Sant Andreu de la Barca

barcelona

“La motxilla!”

Per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè m’atrauen molt els temes relacionats amb
la infància. Són coses que suposen un petit esforç,
com és fer un concert, per a tu, però que donen uns
fruits molt grans, com és ajudar els més petits.

"Doncs la motxilla! Perquè a dins de la motxilla portem totes les coses! La roba,
el banyador, el raspall de dents, la llanterna… Si no portem la motxilla com ens
vestirem? Ah! I el nino per dormir! Perquè amb el nino no ens fa por la foscor, ni
dormir fora de casa!".

Què creus que aporta la música a l’educació
en el lleure?
Em sembla essencial. La música és passió i això s’ha
de transmetre. A més implica una sèrie de valors
importants com esforç, solidaritat, constància... Em
sembla que la cultura és bàsica per construir una societat com cal, i la música forma part d’aquesta cultura.

Laura Suárez Legua. 15 anys
Jove del CE Diversitat Lúdia. Sant Feliu de Llobregat

"El sac de dormir i la màrfega"
"M'emportaria el sac de dormir i la màrfega. Mai se m'he oblidaria! A l'estiu
potser sense sac no passaria molt de fred... però sense màrfega... quin mal
d'esquena passaria! (riu). També m'emportaria moltes ganes de passar-ho bé,
de conèixer gent nova i de fer molts amics!".

Com va ser l’experiència de fer un concert amb
públic infantil amb Los Mambo Jambo, el teu grup?
Jo ja ho havia fet alguna vegada i és molt enriquidor.
Els nens són un públic fantàstic però a la vegada
molt exigent. Si els agrades et faran cas, si no desconnectaran al primer minut.

Yomara Flores Blanco . 11 anys

Què li diries a algun amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Que val la pena. Que no costa tant posar una mica
del que fas al servei dels que ho necessiten i que la
satisfacció al fer-ho és molt important.

Associació Casal Infantil La Mina. SANT ADRIÀ DEL BESÒS

“Els amics, les amigues i els educadors,
per compartir i conviure amb ells”
“La roba i el raspall de dents per estar nets. El banyador per poder gaudir de les
activitats d'aigua i piscina. La llanterna per descobrir coses. I el més important, els
amics, les amigues i els educadors, per compartir i conviure amb ells. I tenir moltes
ganes de participar.”

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Quins són els teus millors records com a monitora d’unes colònies?

Olga Montero Díaz

María García Olivé

Darío Albert Maqueda

Mariona Valentín Armengol

35 anys
Esplai La Tortuga Ceit
(Barcelona)

21 anys
Esplai Castanyot
(Sant Joan Despí)

24 anys
La Casa del Sol Naixent
(TREMP)

18 anys
Esplai El Raconet
(Cervelló)

“El més divertit és
donar vida a personatges”

“El millor va ser
preparar l’activitat de nit”

“El sentit
de germanor”

“Moments de
molts somriures”

“Ajudar els infants a
descobrir la natura”

Les colònies no es limiten a l’estada: reunions, preparar material, 24 hores a full amb infants
i joves... I tornar a jugar com si
fossis un més d’ells (i sí, reconeguem-ho, fent trampes igual que
ells). Els millors records són quan
les monitores i monitors representem personatges del centre
d’interès. He sigut pirata, Nefertiti, Odin, hostessa d’una agència de viatges, un mussol savi...
Veure la reacció dels infants,
com s’il·lumina la seva cara,
aguanten el riure, et segueixen el fil i interactuen amb els
personatges, no té preu. Quan
veus aquelles caretes, saps que
el que fas val molt la pena.

El Sergi i jo l’any passat vam
ser monitors del g rup de
Supergrans del nostre esplai.
Tot i ser un grup complicat, els
nens sempre et donen energies i emocions. Per a nosaltres,
el millor moment va ser quan
vam preparar l’activitat de nit.
Per al grup era una experiència
nova i per això vam decidir ferho quelcom especial. El millor
moment va ser veure tota la tropa preparada per a l’activitat
amb un somriure i uns ulls brillants plens d’il·lusió i sorpresa.
Aquella reacció per part seva i
gratificació com a monitors mai
se’ns oblidarà.

Són molts els records que em
venen al cap en pensar en les
colònies: la il·lusió amb què
marxem, les ganes que veus
als infants, les activitats, les
excursions... Una de les coses
que més m'agrada de les colònies és el sentit de germanor
que neix entre els monitors i
els infants. Durant els 10 dies
d'estada som una petita família que convivim junts, que
hem de continuar fent els hàbits quotidians que cadascú
fa a casa seva (rentar-se les
dents, parar la taula, posar-nos
el pijama...) però que ara ho
fem tots junts.

El meu millor record com a monitora en unes colònies va ser fa un
any enrere a Molins de Rei. Recordo que vam anar a fer una excursió per la muntanya i voltants. El
terreny estava tot enfangat, ja que
feia cosa de dos dies que havia
plogut i hi havia trams una mica
complicats de passar. Una monitora anava davant i una mica més
i cau enmig del fang, jo anava al
darrere i com és normal vaig riure,
amb tanta mala sort que la que va
quedar amb la cara plena de fang
vaig ser jo. És un bon record, ja
que és una anècdota que sempre
recordarem tots, i va ser un moment de riures molt divertit.

L'any passat vaig anar com a
monitor de colònies d'estiu
i aquest any en coordinaré
unes. D’aquestes experiències, acompanyar els infants,
especialment els més petits,
en el descobriment de la natura (conèixer com viuen els
animals, quins tipus d’arbres
ens envolten...), ajudar-los a
deixar les mot xilles i instal·lar
-se a l’habitació i comprovar
com saben organit zar-se i
guanyar autonomia en directe és impagable. Pràcticament
els veus créixer d’un dia per
l’altre!

Marc Sáez Valls
23 anys
Monitor de menjador i
colònies a l'Escola Sant Martí

