
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBRE 2012 

La revista de l’Esplai Estel – Parròquia del Cor de Maria i S. Tomàs - BCN 

  L’ALTAVEU  

Portada: Mònica C. 

      Entrevistes: Benjitu, Xavi F., Esquiar a Cegues  

      Seccions: Cinèfil,  Spotisplay, Jocs, Curiositats, Aniversaris,… 
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EDITORIAL 

 Benvolguts i benvolgudes a tots i totes, ens tornem a veure! 

Segur que ja trobàveu a faltar l’Altaveu. Doncs no us preocupeu, que 
arribem amb més forces que mai. Tres entrevistes molt diferents: al 
Benjitu que ens explicarà coses sobre ell, al Xavi F. ens explicarà totes 
les novetats del MCECC i al Marc Casals, un guia d’esquiadors 
invidents que ens explicarà més sobre esquiar a cegues. 

A més seguireu trobant les seccions de sempre (escrits dels grups, 
responsables,... jocs, spotisplay, cinèfil, passatemps,...) i algunes 
altres de noves.  

A més en aquest número comencem a destapar les curiositats més 
amagades dels monitors. Sabràs trobar quines són certes? 

A més volem que la revista de l’esplai també us la feu vostra, que 
pugueu participar-hi i dir el que us vingui de gust. De cara a la 
següent edició obrirem un nou apartat on publicarem fotografies 
originals que ens hagueu enviat, receptes de cuina, acudits, enigmes, 
dibuixos o el que us passi pel cap. 

Dit això només volem desitjar-vos un molt Bon Nadal i un feliç any 
2013!  

Els Editors temporals de la revista. 

Lali i Chebe 

Tens algun dibuix que vulguis ensenyar a tothom? Saps acudits o 
enigmes originals?  

Has fet alguna fotografia divertida?  

Ets un bon cuiner i coneixes receptes delicioses? Saps algun conte que 
ens vulguis explicar? 

Envia’ns el que et passi pel cap i ho publicarem a la revista! 

Envia el teu nom, l’edat i el que vulguis publicar a aquesta adreça de 
correu electrònic: revista@esplaiestel.com 
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MATERIAL          
Per la nova dinàmica de 
conscienciació dels 
monitors a través de la 
figura d’una divinitat com 
l’Octaedre. 

 

ALTAVEU 
Perquè no va  
sortir la primera revista. 

Però a partir d’ara anirà 
cap amunt! 

FOLLETS                
Perquè malgrat ser un 
grup petit no els hi 
manquen les ganes i s’ho 
passen d’allò més bé! 
Encara que si sabeu 
d’algú del 2006 que vulgui 
venir a l’esplai, no dubteu 
en dir-li! 

EL CANVI CLIMÀTIC 
Per no ser-hi quan se’l 
necessita. Hem tingut una 
tardor amb les dues 
excursions passades per 
aigua.  

ANIMACIÓ DE MONITORS 
Per mostrar-se, a 
diferència de l’any passat, 
interessats des del primer 
dia en una bona cohesió 
dins el grup de monitors a 
través de l’organització 
d’activitats. 

LES GUITARRES DE L’ESPLAI 
Per algun estrany motiu 
segueix sent impossible 
trobar-ne una que tingui la 5a 
corda sencera. Que tindrà 
aquesta que sempre es 
trenca? 
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ELS RESPONSABLES 

 

 

Any 39 del diari d’abord. Dia 67 de navegació: 

Ja fa setmanes que el vaixell navega, seguint la ruta marcada, mirant les corrents i el 
temps. Avui és el dia de trobar-nos tots plegats perquè estem de festa, amb els 
vestits de gala (com en els sopars de gala de tot creuer). Les intenses hores que la 
tripulació (monitors, responsables, col�laboradors,…) ha passat preparant-ho tot, han 
donat i seguiran donant pas a l’emoció de veure com el vaixell s’omple i  navega. Els 
passatgers (els nens i nenes) a bord il�lusionats per la travessia que segur que ja els 
donat alguna sorpresa. I també a bord, uns altres viatgers (els pares), passatgers 
quan poden, tripulació quan fa falta, i que avui han gaudit com un nen més de la 
gran festa. I alguns extripulants que avui s’han deixat caure i que s’ho miren amb 
nostàlgia (posmos). Els veiem de tant en tant, però ells segueixen el vaixell de ben a 
prop i comparteixen moments del viatge. 

Ens trobem per celebrar el Nadal plegats. Ja amb els motors escalfats, sense el 
desconeixement i els enigmes del primer dia, i amb l'esperança, l'emoció i la il�lusió 
de tot el viatge que ens queda per fer. 

I en aquest dia de celebració per nosaltres, no ens hem d’oblidar de la situació que 
ens envolta i que també ens afecta directament. El drama cada cop més proper 
d’aquells que estan passant moments difícils. “La crisis” aquesta paraula que ja forma 
part del nostre dia a dia, i que s’utilitza per justificar qualsevol mesura injusta. Perquè 
no per necessària, (que no sabem si ho són) una mesura deixa de ser injusta. Però 
des de dins el nostre vaixell seguirem fidels al nostre rumb. Com diu el proverbi: “cap 
vent no és favorable per aquell que no sap cap a on navega”,  però nosaltres sabem 
cap a on anem. I si el vent ve en contra, doncs abaixarem les veles i remarem més 
fort. I si ho fem junts, seguirem avançant.  

Tripulació, felicitats per la feina feta aquest temps i per la que fareu.  

Passatgers, moltes gràcies per la vostra companyia en aquest viatge i esperem que el 
seguiu gaudint. 

Bon Nadal i Feliç 2013! 

Lali i Chebe 
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CONCILIARI 
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És diu que “tot els camins porten a Roma”, però només hi ha un camí que 
porta al Betlem, amb la trobada amb Jesús, amb Emmanuel =Déu-amb-
nosaltres... és aquell camí que van agafar els pastors, els mags, els senzills 
i sobre tot, Josep i Maria. Era el camí que els van orientar l’estrella- la camí 
de la pobresa, camí de despreniment, camí de la acollida,  camí del 
compromís, camí de la solidaritat. És l’únic camí que hi ha cap al Betlem. 
Aquell que van per aquest camí arribaran al Betlem. Doncs,  per als altres 
el Nadal serà una festa més entre tantes altres. 

Celebrem aquest Nadal, com els últims anys, en mig de la crisi..... En el 
nostre ambient es viu i es palpa una crisi d’esperança i una gran 
desconfiança en les institucions especialment les econòmiques i politiques. 
La crisi actual és global- hi ha crisi econòmic, polític, moral, familiar, 
religiós, etc. Afecta no només a l’economia sinó també a la vida personal, 
familiar i social.  Però la pregunta és si podem celebrar aquest temps de 
Advent i el Nadal enmig d’aquesta situació? Si, però és urgent i necessari 
desfer els camins equivocats o erronis... fa falta tornar als valors 
evangèlics.  

Cada Advent ens convida a aquesta tornada, aquest canvi d’actituds i 
aquest canvi de l’escala de valors. Es a dir, un temps de preparació. Un 
temps per despertar del somni, ser actius i ser responsables, estar 
compromesos i ser solidaris amb els que pateixen avui, més que mai, per la 
crisi, per l'atur, per els desnonaments,  per la soledat, per el rebuig, etc etc.  
Que siguem solidaris amb ells i amb tants altres... omplim la seva vida amb 
esperança i amor.   

Us desitjo...   

BON NADAL & 
BON ANY NOU !!! 

Shinto Thomas,cmf 
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Perquè ho vulguem o no Nadal transforma l’ambient i posa llum i color als carrers, als 
cors!. Volem que no s’apaguin, volem que les actituds, emocions i gestos que iniciem 
durant el Nadal durin tot l’any. 

“Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones noves que 
anuncia la pau i el benestar, que anuncia la salvació 

i diu a la ciutat de Sió:El teu Déu ja regna.”  Isaïes 52, 7 

Quan et necessitin, no fugis! 
Tu no pots solucionar el problema de la fam, la guerra, i la violència que hi ha al món. 
No pots curar les espantoses ferides que pateix la humanitat. 
Pots sofrir per aquestes realitats... pots protestar per tantes injustícies. 
Però, després de tot, et trobes amb el dolorós sentiment de la teva impotència. 

> O sigui que: 
La que ha de canviar és la societat! 
El que han de canviar són les estructures! 

> Però resulta que: 
La societat la formen les persones... 
I les estructures les fan les persones. 

Si no canvien les persones no pot canviar res. I la crítica social és pura hipocresia si no 
sóc capaç de criticar-me a mi mateix. 

Únicament quan tu hagis canviat de veritat i ja no siguis envejós, ni tan violent, ni..., 
podràs ajudar els altres a començar una nova vida. Llavors podran millorar la societat i 
les estructures. 

Que al igual que al qui entre en una fàbrica de perfums, fins quan no compri res, li 
queda un cert aroma impregnat en el cos i una fragància en les seves vestidures; així 
sigui en tant en quant als valors cristians i model evangèlic de Jesús que fonamenta el 
nostre esplai i vers tots els que hi entren en contacte, viuen o passen per ell.   

BON NADAL!  SIGUES NADAL!  FES NADAL! VIU EL NADAL! 
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FOLLETS 
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Hola esplaierus, sóc la Briseida, una bruixa de l’edat medieval una 
mica trapella. Enmig de l’aniversari del meu amic elf vaig fer un conjur 
malament, i ara estem tots els meus companys i jo escampats per la 
Catalunya actual! 

En un primer moment vaig tenir molta por, no entenia què eren els 
blocs de pedra que hi ha escampats pel carrer, ni els cavalls amb 
rodes que treuen fum pels camins grisos de les ciutats.  

Per sort, els follets em van trobar i m’han ensenyat tots els secrets del 
segle XXI! Ara ja sé què són gratacels, els cotxes, els semàfors, la 
policia, els mòbils!!! Només em falta acabar de dominar les xarxes 
socials i ja seré tota una experta de la vostra època! I jo que em 
pensava que tenia poders extraordinaris... això de la tecnologia és 
màgia negra segur!!! 

Us he de confessar una cosa.. Tot i que els follets no ho saben... jo els 
espio des del meu amagatall amb una bola de cristall i la veritat... és 
que no paren de fer coses: jocs de pistes, tallers, activitats de cuina, 
excursions a castells...!!! Tot i ser els més petitons del vostre esplai 
estan fets uns campions! Quina sort he tingut de topar amb ells! 

Ja continuaré escrivint-vos i us explico com avança la meva història! Ai 
per cert, casi me’n descuidava, mira que sóc despistada... Molt bon 
Nadal a tots i totes! 

Briseida 
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Hola lectors de l’Altaveu, 

 

Aquest primer trimestre ha estat del més entretingut. Des del primer 
dia, quan vam trobar-nos amb aquell gran embolic a la comunitat de 
veïns de l’esplai fins l’ultima tarda de dissabte, el grup d’Espurnes 
hem aprofitat aquest primer trimestre per conèixe’ns entre tots. 

 

Els nens d’Espurnes han conegut l’Analuf, una cuinera una mica 
estranya que ens ha demanat ajuda. Aquesta xef va acudir a 
nosaltres per engegar un nou restaurant solidari, això si, vam haver 
de superar un petita prova per demostrar-li del que som capaços. Els 
Espurnes ens vam trobar a Girona el Savi, un vell amic de l’Analuf 
que volia col•laborar en el projecte solidari assegurant-nos la 
provisió d’aliments pel restaurant que tots junts, l’Analuf, el Savi i els 
Espurnes, volem tirar endavant. 

 

Entre fogons, hem passat tardes d’esplai voltant per places i carrers 
del barri de Gràcia i l’Eixample, fent activitats i seguint gincames. 
També hem escapat de Barcelona cap a Granollers, on els Barrufets 
ens hi van acompanyar, i Girona per així també conèixer altres viles, 
pobles i ciutat de Catalunya. 

 

 

Els Monis d’Espurnes 



10 

BARRUFETS 
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Hola nens i nenes, pares, mares i panera! 

Tot va començar un dia, que per casualitat, vam fer un experiment. 
Aquest experiment va esdevenir un micro-món! Un científic expert en 
mons alternatius va venir a advertir-nos de que ens l’havíem de fer 
càrrec. Hem d’aconseguir que els habitants del micro-món arribin al 
màxim del termòmetre de la felicitat que ens va donat el Dr. �7 
(Puntset). Així que l’altre dia, quan ens vam assabentar del robatori 
d’un camió de jaquetes i del segrest dels nostres monitors vam 
intervenir. Vam salvar als monis i vam aconseguir que les jaquetes 
anessin a parar al micro-món, on estaven passant molt fred. 

De moment això és tot fins ara, poc a poc anirem aconseguint que 
aquest termòmetre de la felicitat vagi pujant! 

Els Barrufets us desitgen un barrunadal amb molt style! 
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PICASOQUES 
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Sembla que va ser ahir quan tot just vam començar el primer dia 
d’esplai, quan vam fer la típica ronda de noms per presentar-nos i 
conèixer-nos millor... i de sobte ja ha passat un trimestre!! 

Un dels primers dies d’esplai, els responsables d’una cadena de 
televisió (Teletàctic) ens van demanar voluntaris per fer d’actors de 
TOTS els seus programes (amb això de la crisi no podien pagar 
actors professionals...) i vam superar el càsting! Al llarg d’aquest 
mes, ens han estat espiant una mica per poder saber quines són les 
nostres habilitats, amb quins jocs ens divertim més, quins són els 
millors perfils per la televisió... A nosaltres ens fa una mica de por 
que ens estiguin investigant tant de prop tots els nostres actes!! 

De fet ja vam fer un Picacuines i un Fervor (Shreks contra Fiones)!! 
Què més ens està esperant? 

Entre gravació i gravació també durant aquest mes hem tingut 
temps de fer dues excursions: la primera a Valls que va ser bastant 
tranquil•la, vam descansar, vam jugar al mocador, vam veure 
castellers... en fi una excursió que segur que a tots ens va servir per 
gaudir amb els amics i sortir de Barcelona. A la segona, sí que ja es 
va caminar una miqueta més i és que els Piques vam pujar el 
Tagamanent!!!, sí sí... aquí on ens veieu comencem forts.  

Per últim avisar als Picasoques, que estiguin alerta perquè no tot es 
fa a la babalà, sinó que tot el que anireu veient, fent, sentint, 
escoltant i vivint durant aquest any té un perquè, un com, un on i un 
quan... i vigileu si queda gravat!! 

Molt bon nadal Piques!  

Una abraçada enorme dels vostres monitors. 
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EXPLORADORS 
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Holaholaaaa! 

Han arribat les esperades vacances de Nadal! Després del trimestre 
que hem passat, els explores ens les mereixem molt, no hi ha dubte! 

Han sigut 3 mesos intensos! Tot va començar a a principis d’octubre, 
quan amb 2 horetes de jocs de coneixença ja estàvem coneguts i 
reconeguts de sobres, que són molts anys a l’esplai ja!  A partir d’aquí 
no hem parat, hem fet una activitat de cuina on vam acabar tots amb 
la panxa ben plena, una activitat amb el “passa l’espermi”, hem 
preparat una eucaristia i, fins i tot, hem passat per un cau de la por 
per tot l’esplai!! A més, les dues excursions ens han fet acabar-nos de 
conèixer del tot! A la primera, a Vilanova i la Geltrú vam començar el 
curs amb uns jocs de confiança que ens han fet perdre la poca 
vergonya que ens quedava i a la segona (en petit comitè, on només 
vam ser 6 nens!) vam fer una excursioneta nocturna al Tagamanent, 
que vam acabar al matí següent amb Picasoques!! 

Ja ho veieu, un inici de curs intens, intens, però ens queda molt per 
fer, així que aquí ens acomiadem!  

Els explores us desitgem unes bones festes i un encara millor entada 
d’any! 
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VIGIES 
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Primer de tot, Vigies vol donar les gràcies a tots els que heu 
participat en la campanya econòmica! Ja sigui amb les castanyes i 
panellets tan bons que vau comprar, o aguantant-nos venent els 
números de la super-panera ja sortejada! 

 Tot i que sembli fàcil, hem hagut de dedicar el nostre temps! Per a 
poder tenir les castanyes i panellets, vigies vam anar al Makro a 
comprar, amb receptes de la iaia i tot, i després vam fer la massa 
dels panellets, vam fer les castanyes al seu punt per a que fossin les 
més bones del barri, els moniatos al forn, i finalment a vendre-ho tot 
en calent! I per a fer una bona panera, a repartir molts números per 
a fer-ho més intrigant i per a que tothom pogués tenir opció a 
guanyar la millor panera de Nadal! 

Tot i les activitats de campanya econòmica, també hem fet activitats 
(fetes per nosaltres), i dues excursions! La última, per cert, amb 
molta boira i molt de vent! Que vam arribar a patir per si volàvem 
amb les tendes! 

I finalment dir-vos que nosaltres al Nadal no descansem! Els dies 29 
i 39 de desembre, i 3 i 4 de gener, de 17h fins les 20h, estarem 
cantant al Portal de l’Àngel! Esperem veure-us a tots i que disfruteu 
d’unes fantàstiques nadales! 

Bon Nadal i feliç 2013! 

 

Vigies 
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NOUS MONITORS I COL·LABORADORS 
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Són les onze del matí d’un dissabte de novembre. Surto de casa amb 
presses, és la primera excursió que faré com a vigia i ja arribo tard. 
Porto el foulard a la butxaca perquè em fa una mica de vergonyeta - 
Per cert, aquest any m’hi posaran l’última llaçada! Porto la motxilla a 
rebentar de menjar per  la nit, i crec que he fet curt amb la roba 
d’abric. Com sempre, ens encabirem més persones del compte a cada 
tenda, així que no em preocupo. Ja veig la porta de l’esplai. Ostres! 
M’he deixat l’autorització! Giro cua i corrents torno a casa. Uns minuts 
després ja estic assegut a les escales, comentant la setmana amb els 
vigis i posant-nos al dia dels cotis més recents. Els monis ens criden, 
ja estem llestos i ens hem d’afanyar per agafar el tren i emprendre 
aquest gran viatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Són les onze del matí d’un dissabte de novembre. Ja fa estona que 
estic a l’esplai amb els altres monitors, esperant que acabin d’arribar 
els vigis que arriben més apurats. Passem el control de foulards i, de 
pas, demanem les autoritzacions que faltaven. Reviso que no ens 
deixem cap tenda, no seria el primer cop que hem hagut de fer dormir 
sis adolescents amb les hormones disparades en una tenda de quatre 
persones... Escolto a mitges algun comentari que m’insinua que per 
aquesta nit ens tenen preparada una liada bèstia... Faig toc d’atenció i 
aprofito per cridar-los que anem justos per agafar el tren. Ostres! M’he 
deixat la farmaciola! Esperitat, torno a l’esplai d’una revolada i me la 
poso dins la motxilla, la qual avui encara va més plena que quan era 
nen. 

Núria Garcés + Ignasi Àvila 
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ANIMACIÓ DE PARES 
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SORTIDA A CAÇAR BOLETS 

Camagrocs i bon dinar a Campdevànol  

Com ja va sent habitual , al novembre vàrem  
anar els de l´esplai Estel al Mas Serradell  ( Campdevànol)  per 
passar el dia i caçar bolets . Entre petits i grans érem unes vint-i-cinc 
persones disposades a gaudir de la muntanya i de la bona 
companyia. 

 

 

 

 

 

El dia ens va acompanyar i el bosc lluïa tots els colors de la tardor i 
les olors de la molsa humida  Després d’esmorzar ens vam endinsar 
al bosc disposats a omplir els cistells i si que vam fer una bona collita 
de camagrocs , ara , els rovellons , se´ns van resistir !! Mentrestant , 
els més joves jugaven al paller i amb els animals de la granja. 

Per acabar un dia tan agradable , vam compartir un bon dinar i 
sobretaula .Així , al vespre , vam tornar a Barcelona amb les piles 
ben carregades i els cistells amb camagrocs! 

Animació de pares 
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ANIMACIÓ DE PARES 
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Calendari d’activitats curs 2012-13 

Inici de l’Esplai. 
6 Reunió Inic Curs 

Octubre 24 – Festa P. Claret. 
Novembre 11 – Sortida de Tardor a CAMPDEVÀNOL: a Caçar Bolets. 

1 – 2on Taller de Fotografia. 
Desembre 16 – Excursió de Nadal. 
Gener 26 Xerrada: "el voluntariat" 
Febrer 9 Anem al teatre:  "LA FAMILIA IRREAL" 
Març 17 Tornem Anar a la NEU ara amb  Raquetes. 
Abril 14 – Excursió Matinal Familiar 
    – Dia Solidari 
Maig   – Sopar final d’esplai. 

Juny 30 
– Tots convocats al camp d’estiu per gaudir i plorar una 
mica. 

Juliol 6 – 7 – Excursió familiar 
 



17 

BREUS D’ESPLAI 
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Potser Nadal és que tothom es digui 

a si mateix i en veu molt baixa el nom 

de cada cosa, mastegant el mots 

amb molta cura, per tal de percebre’n 

tot el sabor, tota la consistència. 

 

Potser Nadal és reposar els ulls 

en els objectes quotidians,  

per descobrir amb sorpresa 

que ni sabem com són de tant mirar-los. 

Potser és un sentiment, una tendresa 

que s’empara de tot;  

potser un somriure inesperat  

en una cantonada. 

I potser és tot això i, a més, la força 

per reempendre el camí de cada dia 

quan el misteri s’ha esvanit, i tot 

torna a ser trist, i llunyà, i difícil. 

 

Miquel Martí i Pol 
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DESCOBREIX-NOS 
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Mònica Maria 
- He participat a un concurs de menjar 40 flams en 2 minuts 
- He fet 5 anys de Judo 
- Practicar capoeira 
- Vaig amb moto per Barcelona 
- He tingut un llargandaix com a mascota  
- Vaig dissecar un cap de cavall a casa 
- Sempre estudio escoltant música  
 
Albert Miralles 
- he fet 10 anys de piano  
- he nat a un dinar am els jugadors del barça 
- he estat al circuit de motoos del Marc Moma,on vag conexer el Nani Roma, Marc 
Coma, Isidre Esteve, etc.  
- Vag am moto pel poble, on a vegades sortim a fer excursions per la muntanya 
- He kedat campió junior de fútbol sala. 
 
Joanmi 
- He dormit sense roba a més de 2.500 m d'alçada 
- M'he casat extraoficialment a dalt del Pedraforca 
- He estat dues vegades seguides campió de Barcelona de Futbol Sala 
- He cantat amb la Tina Turner 
- He acampat davant del Parlament de Catalunya 
- He viscut 6 mesos a Roma 
- He compartit taula amb el Titot 
 
Enric 
- M'agrada molt tocar la guitarra 
- He tocat davant de 3.000 persones i he acabat el concert tirant-me sobre el public  
- Em va atropellar un cotxe quan tenia menys de 5 anys 
- No sé nedar 
- M'he quedat tancat més de 2 vegades al meu ascensor 
- M'encanta el peix 
 
Marta Segura 
- He estat al tren del Harry Potter 
- He pujat a l'Empire State 
- He sortit a la portada d'una resvista de muntanya 
- Toco el violí 
- De petita sempre portava plàtan per postre a les excursions 
- Els macarrons amb tomàquet són el meu plat preferit 
 
Les solucions a la pàgina 27 
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Gemma Navarro 
- No he provat mai una llaminadura 
- Sóc al�lèrgica a la xocolata 
- M’he saltar un control policial de l’aeroport i m’han fet tornar enrere 
- Em fan molta por els ossos panda 
- De molt petita volia tornar a demostrar que la terra era pana per fer-me famosa i 
aparèixer als llibres 
 
Agnès 
- M’he tirat en paracaigudes 
- l'Orlando bloom m'ha dit que Barcelona és "beautiful" 
- He menjat un entrepà de carn de balena 
- Tinc sis dits al peu esquerra 
- Em fa pànic pujar als autobusos de numero parell 
 
Edu Font 
- Vaig tirar-me en parapent. 
- He anat al parc d'atraccions del Tibidabo  
- He ballat amb el Xavier Trias un Ulele tirant-nos pel terra 
- He fet espeleologia  
- M'agrada la taronja  
- M'he adormit a una discoteca 
 
Mònica Casamor 
- He sortit al programa de tele "callejeros viajeros" 
- He fet una marató de cine veient totes les pelis d'star wars  
- He fet una exposicio oral a la uni  amb la cicatriu de harry potter pintada al front 
 
Chebe 
- He conduit el cotxe del Ronaldinho. 
- Tinc tota la col�lecció de motos de MotoGP 
- Sóc campió de Catalunya de petanca 
- M'encanta dibuixar manga 
- M'he tirat sol en paracaigudes. 
- He dormit dins un igloo 
 
Berni 
He pixat al vàter de casa l'Eto'o 
He menjat gat a la planxa 
He fet un concert davant de més de 3000 persones 
He estat a casa el Xavier Trias 
Em menjo la pell de la mandarina. 
He sortit a l'APM 
M'han entrevistat al Telenotícies 
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Sofa, crispetes… acció! 

Estimats cinèfils, 

Ja fa un any que vam inaugurar aquest apartat de la revista!!!Però malauradament 
no tenim cap regal per a celebrar el nostre aniversari ���. 

Però sabeu que? S’acosta el nadal ☺ ☺, i per lo tant molt de temps lliure per a 
poder veure pel•lícules en família!!! Si, ja ho se... que si ara dinar familiar per una 
banda, que si hem de jugar amb el regals que ens han portat els reis, para noel, el 
caga tió... potser no teniu tant de temps per a visionar moltes pel•lícules, però per 
això estic jo! Per a seleccionar-vos una amb la qual riureu, imaginareu, viureu, us 
emocionareu i sobretot... us entretindreu!  

I el film d’aquest nº es..... prrrrrrrrrrrr (en teoria és el so  
d’un tambor).........  

The Secret Garden (El Jardín Secreto, 1993) 

Sinopsis: Després de la mort dels seus pares, Mary, una  
nena britànica nascuda a l’Índia, és enviada a Anglaterra  
a viure amb el seu oncle. Mary descobreix en la gran  
mansió del seu oncle, un gran jardí, tancat i abandonat  
durant anys, que es convertirà en un màgic refugi per a  
ella i els seus dos nous amics: Colin, un invàlid capritxós i  
Dickon, ingenu i ple de bondat. Mentre gaudeixen del jardí, 
 s’estableix una relació sòlida i especial que canviarà el seu destí per sempre.  

Perquè la volem recomanar?  

La volem recomanar perquè l’obra ens mostra com a partir de dos nens que 
pateixen solitud, pèrdua, dolor i ira, aprenen a estimar, a ser feliços a tenir amics i 
ajudar-se els uns als altres. Ens mostra que un pot influir en la vida dels altres, 
canviant tristesa i mal humor per amor, generositat i creixement personal.  

A més, el film ressalta l’amor per la naturalesa, la cura i conservació de l’entorn, 
posant de manifest característiques pròpies dels éssers vius( hàbitat, alimentació, 
utilitat i interacció amb altres  éssers)  

Benvolguts al Jardí Secret, entreu i descobriu un món de possibilitats.  

A... se m’oblidava: gaudiu de la pel•lícula! 

Txetxu 
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SPOTISPLAY 
Títol: Benvinguts Al Llarg 
ViatgE 
Artista: Txarango     
Any: 2012 
Agafeu-vos ben fort que 
arriba el grup revelació 
més potent dels últims 
anys. Des de la Garrotxa, 
Ripoll i altres contrades, 

els 8 membres dels circs més idíl•lics del món formen 
actualment Txarango. Un treball que passa per tots els 
racons més insospitats basant-se amb un reggae-pop 
fusió que es mescla amb sons llatins, salseros i 
jamaicans. La jove formació en molt poc temps ha 
aconseguit convertir-se en la banda més exitosa de 
l’any. Han emprès un llarg viatge! 

Títol: Mapas 
Artista: Vetusta Morla 
Any: 2011 
Mapas és el segon treball 
complet del grup de pop-
rock alternatiu de Tres 
Cantos (Madrid). Després 
del nom que varen 
aconseguir amb Un Día En 

El Mundo, arriba Mapas amb dotze impressionants 
temes nous  que, a través de la música Indie ens 
transmeten tot tipus de sentiments des de tots els 
escenaris del país. Recentment han estat protagonistes 
en participar al Festival BAM durant la Mercè 
d’enguany a Barcelona. 

Títol: El Circ, Nostastarat 
Artista: Picarols 
Any: 2011 
Els Picarols són un grup 
d’animació infantil que 
volten per tot Catalunya 
arrancant mil somriures 
dels infants des de l’any 
1994. Es va formar a Reus 

per uns membres molt vinculats als móns de la música, 
l’educació i l’esplai. Després de tants anys de feina i dos 
àlbums prou valorats (Festa De La Tardor i I Tant Que 
T’Entenc!) arriba El Circ, Nostastarat! Ple d’energia per 
als infants 

Títol: Brothers In Arms 
Artista: Dire Straits 
Any: 1985 
Ja fa 25 anys de Brothers 
In Arms de Mark Knopfler 
i companyia. Cal destacar 
avui dia que aquest, ha 
estat un dels millors 
àlbums de la història del 

rock internacional. És sens dubte un clàssic ple de 
perles com Walk Of Life, Money For Nothing, So Far 
Away o Brothers In Arms  que els més grans no pararan 
mai d’escoltar i els més petits l’escoltaran a la ràdio del 
cotxe, des de la seva adolescència fins que ja siguin 
vells. I és que els clàssics, mai passen de moda. 

Títol: Naixent Primaveres 
Artista: Aspencat 
Any: 2011 
Atenció que aquí trobem una altra de les bandes revelacions d’aquest 
darrer any. Aspencat és un grup jove provinent de la Marina Alta (País 
Valencià) que es formà l’any 2005. Si alguna característica es pot 
atribuir a aquest magnífic projecte és la de l’originalitat. El seu estil és 
molt peculiar, i és que barregen estils tan diferents com el reggae o 
l’ska amb l’electrònica, tot ben harmonitzat amb el so d’un llaüt 
omnipresent. 
 De la mà d’altres grups valencians com Obrint Pas, La Gossa Sorda, 
Orxata Sound System o La Raíz, Aspencat han visitat ja centenars 
d’escenaris per tots els Països Catalans. La versatilitat i la varietat 

d’instruments i efectes sonors fan del seu so un estil propi molt particular. Des del seu primer àlbum (Obri La 
Llauna, 2009) fins al darrer experiment sonor (Inèdit, 2012), el grup ens ha deixat perles de tot tipus. Des del 
drum’n’bass de On Estan i A Passes De Gegant, fins al reggae o el rap de Revolucionari o l’ska de L’Últim Segon, 
encara hi ha lloc per a alguna cançó tranquil·la com l’autoversió de l’Herència a l’àlbum experimental d’Inèdit.  
Així doncs, Naixent Primaveres, és un cúmul d’energia, lletres colpidores, experimentació musical i èxit rotund. El 
nom de l’àlbum fa referència a la Primavera Àrab de la qual més d’una cançó en parla. Una molt bona 
recomanació per a tothom: si us agrada el disc, en directe encara us agradarà més. 
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Quin és el grup d’esplai que t’escau més?  
Arribes a casa de l’escola i... 

a) Mires un capítol del Mic mentre menges el berenat que t’han preparat 
els pares 

b) Mires un capítol del Mic mentre menges el berenar que t’han preparat 
els pares 

c) Mires un capítol del Mic mentre menges el berenar que t’han preparat 
els pares i jugues a la DS 

d) Mires un capítol del Mic mentre menges el berenar que t’has agafat 
de la cuina 

e) Mires un capítol del Mic mentre penses que dirien els teus amics si et 
veiessin veient això 

f) Actualitzes el facebook  
El dissabte a la tarda mentre vas cap a l’esplai... 

a) No sé molt bé on vaig 
b) No sé molt bé on vaig però a mi em molaria bastant anar al parc 
c) Se que vaig a l’esplai, jo m’hagués quedat a casa... La DS... 
d) A veure si fem un Sing Star 
e) Quin pal...  
f) Bua! M’he deixat el fulard, l’autorització d’excursió i la presentació de 

campas... he dormit poc... 
Estant d’excursió el company del davant ensopega i cau... 

a) Caus tu també i plores 
b) Caus tu també i dius “tonto” al que ha caigut. 
c) Jajajaja s’ha caigut! 
d) Jajajajaja s’ha tunyat 
e) Jajajajja primo 
f) Jajajaj que molta festa ahir o què??  

Et lleves un diumenge i... 
a) A les 7:01 ja no pots estar quiet 
b) Enganxes cromos de Gormitti a l’àlbum 
c) Jugues a la play 
d)  Buah! He de fer els exercicis de mates... Amb el cuento que es cap 

de setmana m’omplen de feina... 
e) A veure si quedo aquesta tarda amb els col�legues.  
f) Els diumenges no són per llevar-se... 

Si has tret majoria de respostes: 
A) Hauries de ser: Follet 
B) Hauries de ser: Espurna 
C) Hauries de ser: Barrufet 
D) Hauries de ser: Picasoca 
E) Hauries de ser: Explorador 
F) Hauries de ser: Vigia  
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NO ANIRÉ A DORMIR SENSE SABER UNA COSA NOVA 
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No me’n aniré a dormir sense aprendre una cosa nova! 

Sabies que....? 

• Les persones som aproximadament un centímetre més altes pel 
matí que per la tarda. Això es deu al fet que els coixins 
cartilaginosos de la columna vertebral es comprimeixen amb el pes 
del nostre cos durant el dia (que és quan estem drets). 

• Les formigues poden sobreviure fins a dues setmanes sota l’aigua.. 

• Les ratlles de les zebres espanten a les mosques. 

• L’home més gras del món va ser un nord-americà que va 

assolir la xifra de 635 quilos. 

• Els tornados giren en el sentit contrari de les agulles 

del rellotge. 

• El partit de bàsquet més llarg de la historia es va jugar a la lliga 
turca i va durar 18 hores i 16 minuts. 

• Els elefants són els únics animals que no poden saltar. 
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EL LABERINT DELS GOSSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caixa forta 
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El dibuix amagat 

Uniu els punts de l’1 al 78 per saber a qui està abraçant el nen. 
Després podeu pintar el dibuix! 
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EL REBOST DE CARITAS PARROQUIAL 

NADAL 2012  
Cor de Maria i Sant Tomàs d’Aquino 

Del 5 al 19 de desembre 
Campanya de Nadal – “Gana Aquí” 

Rebost Càritas Parroquial. 

A les parròquies i despatxos  
de Sant Tomàs i del Cor de Maria, 

trobareu les caixes i cistelles  
on podreu dipositar la vostra col·laboració. 

Són d’agrair, sobretot,  
productes bàsic i de llarga durada com: 

pots de llegum cuits, oli, sucre,  
conserves, paquets de llegum i/o pasta, 

pots de fruita, xocolata, melmelada, cafè soluble … 
Gràcies a tothom: persones, escoles i institucions, 

perquè amb la vostra col·laboració tots ens ajudem a ajudar.  
En nom de les persones i famílies que se’n beneficiaran,  

Gràcies i Bon Nadal! 
 

Al llarg de tot l’any, i setmana rere setmana, els voluntaris i voluntàries de l’Acció 
Social i de Càritas parroquials, atenen un bon nombre de persones i famílies, que 
cada cop està creixent més: les acullen, les escolten, els faciliten alguna ajuda 
alimentaria, i orientant-les i fent-ne una mica de seguiment o acompanyament. Es fa 
directament des de les parròquies, però es fa tenint molt presents els vincles de 
coordinació assistencial tant de arxiprestat i com del barri. 
Aquest servei i expressió d’amor viscut que es fa des d’Acció social i de Càritas 
només es possible gràcies a moltes generositats: la de molts/es, la del voluntariat i la 
de les col·laboracions complementàries: amb temps dedicat setmanalment o amb 
serveis específics; amb la contribució i ajuda, puntual o continuada, ja sigui en forma 
de productes alimentaris bàsics (hi ha qui periòdicament va preguntant què falta 
més i en va portant...) o d’aportacions econòmiques a Càritas parroquial. És tot això 
plegat, i tantes altres accions, el que fa possible el “rostre” concret i real de l’acció 
social i caritativa de la nostra comunitat cristiana.  
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PARRÒQUIA 
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NADAL 2012 – CAP D’ANY I EPIFANIA 2013  

 COR DE MARIA SANT TOMÀS 
Dilluns 24 Missa del Pollet   20:00 Missa del Pollet   19:30 
MISSA DEL GALL MISSA DEL GALL: A les 24:00 h 

Al COR de MARIA 
(Celebració unificada, NO Hi Missa de mitja nit a Sant Tomàs) 

Dimarts 25 
NADAL 

11:45 
13:00 (Castellà) 
20:00 

10:00 (Castellà) 
11:00 

20:00 19:30 Dilluns 31  
A les 23:30  Pregària (Eucaristia) d’acció de gràcies i per la Pau. 
A la capella-cripta de Sant Tomàs –entrada per Passatge Aliò- 

Dimarts 1 11:45 
13:00 (Castellà) 
20:00 

10:00 (Castellà) 
11:00 
19:30 

Dissabte 5 20:00 19:30 
Diumenge 6  
Festa d’Epifania 

09:00 
11:45 
13:00 (Castellà) 
20:00 

10:00 (Castellà) 
11:00 
 
19:30 

 

Solucions al descobreix dels monitors: 
Mònica Maria:f,c,c,f,c,c,f | Albert Miralles:c,f,c,c,f | Joanmi: c,f,c,f,c,f,c | Enric:c,f,c,f,c,f | 
Marta Segura:c,c,c,c,f,f | Gemma Navarro:c,f,c,f,c | Agnès:c,c,c,f,f | Edu Font:c,f,c,f,f,c | 
Mònica Casamor:c,f,c | Chebe:c,f,f,f,c,c | Berni:c,f,c,c,f,f,c 
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L’ENTREVISTA 

En aquest número entrevistem en Benjitu. Un claretià d’Indonèsia que acaba d’arribar fa poc 
temps a la nostra parròquia. 

 

On vas néixer? 

Vaig néixer a una petita illa d’Indonèsia fa 29 
anys, es diu Timor.  

Quan fa que vas arribar aquí? 

Vaig arribar fa 4 anys; tres anys vaig estar a 
Madrid per estudiar la Teologia i porto un any 
a la terra catalana.  

Quins idiomes parles? 

Per comunicar-me amb la gent parlo la meva 
llengua materna del meu poble, Tetum; 
Indonesi és la llengua oficial del meu país; 
l’anglès; el portuguès d’on ve l’origen del meu 
nom; el castellà i  també el català. D’aquests  
6 idiomes, parlo passivament el portuguès 
perquè fa una pila d´anys que no el parlo i el 
català el vaig aprenent cada dia.  

Hi ha moltes diferències entre el teu 
país i Catalunya? Que és el que més 
anyores del teu país? 

Vaig adaptant-me amb la situació on visc ara i 
així vull conviure amb tota la gent d’aquí. Sí 
que hi ha moltes diferències entre Catalunya i 
Indonèsia: l’estil de vida, la cultura, les 
característiques humanes i socials, sense 
oblidar el menjar.  Sé que  no és essencial,  
sobre el menjar hi ha coses bones aquí, això 
no  pot evitar que de quan en quan em trobo 
de faltar de l’arròs, el menjar típic  del país 
amb el picant a la Indonèsia, hehehe...  

Què és el que més t'agrada i el que 
menys de Catalunya? 

Indonèsia és un país que té 17. 548 illes, 
moltes ètnies i religions però quan ets a un 
lloc nou, trobes la riquesa que té aquest lloc. 
Admiro molt el Seny de la gent, podem 
conèixer-ho a través del Castell humà i el ball 
Sardana. Sense fer un estudi, per mi, ells són 
les expressions del caràcter humà que té; 
aquí veig que cada cosa és important, cada 
persona és important, la unitat fa la força i 
mostren la bellesa a nivell col•lectiu. A part 
d`això aquesta terra té un bon paisatge que 
em crida sempre a conèixer-lo. El que a mi no 
m’agrada és l’hivern, perquè he de portar 
tanta roba al temps de fred.  

Existeix alguna cosa semblant a un 
esplai a Indonèsia? Com era la teva 
infància quan eres petit? 

No he estat mai a l’esplai però allà tenim una 
activitat que la diem Pramuka, la que 
s’assembla  més al boy scout des de el seu 
objectiu i que dura en un temps específic, no 
es fa cada cap de setmana durant l’any com 
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l’esplai. Del que m’han comentat tant els 
germans i els amics coneguts, val la pena 
estar a l’esplai com una manera de conviure 
amb els altres. Vaig passar la meva infància 
tal com els altres infants, content. Passava el 
temps amb els amics, érem entremaliats, era 
un temps que no coneixia dia i nit perquè 
voliem estar junts, sortia de casa per fer una 
aventura tant a la platja com a la muntanya, 
jugava a basquet i també a futbol. Per cert, el 
barça és el meu club preferit i també molt 
conegut al meu poble. 

 

Com és ara la teva vida de claretià per 
Catalunya? És molt diferent a fer de 
Claretià al teu país? 

Acabo de rebre l’ordenació de diaca a Lleida 
al dia 8 de desembre de 2012. És un pas més 
per apropar-me a l’ordenació sacerdotal. El 
més important és que sóc un Claretià, el que 
imita el pas del P. Claret com els altres 
claretians del món. Fer de Claretià aquí és 
igual segons la nostra regla i diferent en 
alguns casos en la formació. Per exemple 
estudiem la filosofia durant 4 anys en lloc de 
només 2 anys, diferent però no es essencial.  

Fins quan estaràs amb nosaltres? 

Estic destinat a la província Claretiana de 
Catalunya, no sé fins quan. L’important és 
que pugui transmetre el missatge feliçment 
segons l’esperit del P. Claret, a més molt 
content per poder estar a la mare terra de la 
que es va fundar aquesta congregació 
Claretiana. I en tot cas, l’esperit és el mateix. 
Fer present aquest esperit és diferent perquè 
has de conèixer, entrar i transmetre-ho 
segons el lloc; la paraula de Senyor és la 
mateixa, fer present aquesta paraula és 
diferent. Per això el meu desig per l’any 2013 
és com ho diu un Claretià, un germà de la 
congregació Pere Casaldàliga, Cmf: ¨Donar 
sentit a la història: aquesta és la tasca de 
l’home, la missió del cristià. El Regne és el 
sentit de la història¨. Aquest Regne és entre 
nosaltres i ens mostra que Déu, nosaltres i 
tota la humanitat som un; una comunió, més 
que un club som una comunió en el Senyor.  

Benjitu, CMF. 

Xiao guapos...
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HISTÒRIES SORPRENTS 

Esquiar a cegues? Sí, si! És possible. 

Marc Casals 27 anys, llicenciat en CAFE per l’INEFC i coordinador de l’ONCE de les activitats 
d’esquí dels afiliats i l’alta competició. Es va embenar el ulls, va dipositar tota la confiança en 
un guia que no coneixia i es va llançar per una pista d’esquí. Volia sentir les sensacions d’un 
invident a la neu. Volia conèixer el repte, saber on està el límit: “No n’hi ha. Res és 
impossible. Qualsevol discapacitat és superable. Tant si et falta un membre o ets invident pots 
aconseguir qualsevol cosa que et proposis." 

 

 En Marc té dos germans amb discapacitat 
visual. L’ONCE va contactar amb ell perquè 
assumís la coordinació a Catalunya d’un 
ambiciós programa d’esquí alpí del que 
formen part 50 guies i uns 25 afiliats. 
Organitza les sortides recreatives e la 
temporada i també coordina l’equip català de 
competició. Els millors disputen el campionat 
d’Espanya. 

L’ONCE cobreix les despeses del guia. La seva 
tasca és totalment altruista. “Es sotmeten a 
uns cursets. Són voluntaris, gent amb ganes 
d’ajudar. Nosaltres, només demanem a canvi 
il•lusió i compromís. Si aquestes condicions es 
compleixen, jo m’encarrego de la resta” 
explica il•lusionat en Marc, que en més d’una 

ocasió ha esquiat amb els ulls tapats i guies 
nous per comprobar la seva capacitat 
d’ensenyar: “Els he probat i m’he adonat de 
que l’important és la relació que s’estableix 
entre els dos. Quan et poses a les mans del 
guia i diposites la confiança en ell, ets igual 
d’apte que qualsevol altre persona. Igual 
d’important és un que l’altre. Els guies 
treballen amb codis. A través dels mateixos 
transmeten la màxima informació de la 
manera més concisa.” Hi ha diferents graus 
de ceguera, para un cec total (categoria B1) 
el guiatge es fa a través de la veu. El guia, 
que sempre va davant, va indicant lo allò just 
que l’esquiador necessita saber per seguir-lo 
sense perdre’l i el més ràpid possible. 
“Aquesta norma és bàsica. Quanta més 
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informació verbal donem més situació de perill 
creem. En funció del grau de ceguera canvia 
radicalment la forma de guiar a un invident. 
Con un mínim de visió ja poden variar els 
codis. Per exemple, en Xavi Domènec és la 
persona a la que guio, ell em veu a dos 
metres, però més enllà perd totes les 
referències. Por tant, passi el que passi, és 
vital que no se s’allunyi. Quan vaig a fer una 
frenada brusca obro els braços en forma de 
creu, un gesto que reconeix fàcilment. Quan 
afrontem un canvi de rasant o un salt aixeco 
un braç. S’ha de tenir en compte que baixem 
molt, molt ràpid. A vegades les caigudes es 
produeixen perquè ho fem massa bé. Jo a 
cada corba noto els esquís del Xavi que em 
passen per la cua. Las decisions es prenen en 
mil•lèsimes de segon. Para a mi, a nivell 
personal, aquesta experiència és simplement 
impagable". 

En Marc a més comparteix amb tots nosaltres 
una cosa en comú ell de petit, també havia 
anat a un agrupament, en el seu cas a un 
cau. Li hem volgut preguntar per la seva 
experiència, i en destaca valors i 
aprenentatges que són perfectament 
aplicables també a la seva tasca a l’ONCE:  

 

Com van ser els teus anys al cau? “Vaig 
començar a anar-hi amb 7 anys i vaig estar-
hi fins als 21 fent 3 anys de cap després de 
passar per totes les unitats i us puc 
assegurar que és una experiència molt 
enriquidora a nivell personal, de la qual 
recordaré sempre gran quantitat de vivències 
extraordinàries i tots els amics amb els que 
cada any apreníem un munt de coses junts. 

Un cau és una associació de persones que 
comparteixen un conjunt de valors molt 
importants i imprescindibles per a tothom, a 
grans trets, destacaria la solidaritat, el 
respecte i l'amistat entre de molts altres” 

Què és allò que més destacaries? “Sense 
cap mena de dubte recordaré totes les 
muntanyes que vam pujar, totes les 
caminades carregades de converses amb els 
companys, perdre'ns i trobar-nos a la 
muntanya i sí, també algun cop que ens 
havíem colat a la intendència (amb la seva 
conseqüent bronca dels caps). Ara després 
de 7 anys sense anar al cau, miro enrere, ho 
trobo a faltar i hi tornaria a anar! (malgrat la 
incompatibilitat amb la meva feina) 

I els meus fills, (quan arribin) aniran al cau!
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Equip Català de guies i esquiadors al campionat d’Espanya 
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MCECC 
Des de fa uns anys que es ve gestant el nous MCEC, que en la seva nova etapa guanya una “C” a 
l’acrònim per convertir-se en el Moviment de Centrees d’Esplais Cristians Catalans. Aquest procès va 
culminar el passat 10 de novembre a Montserrat, on es va celebrar la primera assemblea del nou 
Moviment. El nostre esplai va estar representat, a més de pels responsables, pel Xavi Ferrer, que ha estat 
membre del consell directiu del MCEC durant els últims anys. Parlem amb ell perquè ens expliqui més 
detalls. 

> Que és el MCECC? 
És l’associació que engloba tots els esplais de les diferent diòcesis de Barcelona, Tarragona, Urgell, 
Solsona, Lleida, Tortosa, Sant Feliu, Vic i Terrassa. Les sigles volen dir Moviment de Centres d’Esplais 
Cristians Catalans. 

> Com neix i què aporta de nou? 
El MCECC neix de la voluntat de les federacions de centres d'esplai de les diòcesis catalanes de treballar 

plegades sota un mateix paraigües alhora que 
s'ha buscat ser el màxim de sensible a totes les 
realitat d'educació en el lleure de Catalunya i 
amb la mirada posada en millorar l'atenció a 
tots els centres d'esplai. Entre els seus 
objectius també s'inclou la coordinació, en 
l'àmbit de totes les diòcesis catalanes, de tot el 
treball pastoral que es fa als centres d'esplai 
diaris i als centres d'esplai en les activitats de 
lleure per a infants, adolescents i joves. 

El cap de setmana del 26 i 27 de març de 
2011, més d'un miler de persones es vàrem 

reunir a Lleida en la Trobada de Monitors i Monitores de Catalunya, trobada que ha suposat el 
primer acte oficial del nou Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC), que va 
aplegar a més de 263 centres d'esplai de les diòcesis catalanes i 4.000 monitors i monitores.  

El MCECC ha estat gestat gràcies a la implicació de les federacions i moviments de centres d'esplais de les 
diòcesis catalanes amb la finalitat d'oferir assessorament tècnic i educatiu, promoure la formació i 
l'intercanvi entre els centres d'esplai i centres d'esplai diaris, elaborar materials de suport i promoure la 
participació associativa. 

> Qui forma part? 
Les federacions que formen el nou MCECC són: 
 Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés de les diòcesis de 
Barcelona, Terrassa, Sant Feliu i Vic. 
 Coordinació de Centres d'Esplai de la Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont 
(Girona). 
 Fundació Esplais Santa Maria de Núria (Urgell). 
 Centres d'Esplais Cristians de la Fundació Verge Blanca (Lleida). 
 Servei Diocesà de Colònies de la Fundació Croera (Tortosa) 
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 Grups d'Esplais Cristians de la Fundació Mn. Víctor Sallent (Solsona). 
 Federació de Centres d'Esplais Cristians de la Fundació Santa Maria de Siurana 
(Tarragona). 
Formant en conjunt un total aquest any de: 

 

Que s’espera de nosaltres i què 
podem esperar nosaltres? Com a 
Esplai, nens, pares, monitors... 
Hem de seguir com estem fent fins ara: 

Acompanyant i ajudant a créixer els 
infants, adolescents i joves, d’acord amb 
els valors de l’Humanisme Cristià  

Construir plegats una societat més justa, 
més solidària i més propera a les persones  

Lluitar per un món millor, on es defensin 
els drets de tothom  

Col•laborar amb la nostra església i obrir 
els cors dels que ens envolten amb una 
mirada de comprensió i ajuda  

·············································································-- -SEC
C

IO
N

S – M
C

EC
C

  –X
A

V
I F  -································································································ 

.                                                            MCECC                                                            . 



34 

Formar una ciutadania crítica i amb 
voluntat de créixer i lluitar per millorar, i 
uns ciutadans lliures, per a fer-ho amb 
esperit constructiu i voluntat de servei i 
esforç. 

Tot això en un marc més gran del MCECC, 
on tot suma, enriqueix i ens fa més forts 

enfront de les necessites dels Esplais.  

Per això la nostra assistència i implicació a 
actes del nou MCECC com cursos, 
trobades de nens/es, monitors/es o de 
responsables, xerrades per pares/mares, 
etc, ens enriquirà més, ens farà no mirar 
tant el nostre “melic” i poder créixer com 
a persona i com Esplai. 

> Com es veu el nostre Esplai des de 
fora? 
Es veuen com un Esplai gran, que realitza 
una bona feina, a vegades fins i tot es 
veuen com un centre de referència per 
alguns esplais, on la clau de l’èxit són els 
seus monitors/es i el fet que sempre s’han 
sumat experiències per millorar sense 
perdre les seves arrels, sense trencar tot 
el que es construeix, sempre mirant el 
futur, intentant millorant a partir d’una 
base sòlida de treball amb els infant i 
joves. 

> Com ha estat la teva experiència al 
Consell Directiu? 
Crec que la tasca que he realitzat en el 
Consell Directiu del MCEC m’ha aportat 
molt més del que he pogut donar. El fet 
de poder conèixer molts esplais, moltes 
maneres diferents de treballar, molta gent 
compromesa per un mateix ideal, per un 
mateix fi, tot això t’enriqueix com a 
persona i encara et reforça més el 
sentiment de viure amb aquest estil 
especial que podríem anomenar com un 
estil de vida “esplaienc”, on engloba viure 
d’acord amb els valors de l’Humanisme 
Cristià per un món millor, acompanyant i 
ajudant a créixer els infants, adolescents i 
joves 

Ha estat una experiència única que us 
recomano. 

> Digues el que vulguis..... 
L’Esplai Estel no és res tangible, el nostre 
esplai està format per tots i cada un del 
monitors/es, nens/es, pares/mares i 
consiliaris que hi són ara o que han passat 
per ell, tothom ha deixat o deixa la seva 
part, el seu gra de sorra en la construcció 
de l’esplai actual i encara queda molt per 
fer, molt per construir, molt per viure. Us 
animo a tots ha seguir amb la vostra tasca 
tot i col•laborant amb el MCECC on 
podreu compartir els principis pels que hi 
creieu i alhora coneixereu més formes de 
veure i viure l’esplai, i sobretot per poder 
comprovar que molta gent com tu lluita 
per uns mateixos ideals, que no estàs sol, 
que el que estàs fent té un sentit més 
global. 
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Gener 
1- Sergi Tobal (Espurna) 
3- Ona Cascarra (Barrufeta) 
5- Anna Ramon (Vigia) 
5- Jan Orpinell (Espurna) 
8- Xavi Ferrer (Monitor) 
9- Júlia Mauran (Barrufeta) 
10- Pol Vila (Barrufet) 
12- Albert Orpinell (Picasoca) 
13- Patricia Olivé (Folleta) 
22- Carme Alsinet (Espurna) 
26- Mònica Casamor (Monitora) 
26- Pau Canyameres (Monitor) 
27- Marta Solà (Vigia) 
30- Helena Terrassa (Barrufeta) 
30- Laura Marti (Vigia) 
30- Núria Mata (Monitora) 
31- Beatriz Olivé (Espurna) 
31- Martí Farràs (Espurna) 

Febrer 
1- Pau Roca (Barrufet) 
3- Aina Batlle (Monitora) 
6- Eva Rozalén (Picasoca) 
8- Maria Pons (Barrufeta) 
9- Òscar Font (Picasoca) 
10- Oriol Gràcia (Vigia) 
13- Paula Guerrero (Barrufeta) 
15- Wanda Delisio (Monitora) 
16- Inés Carrera (Espurna) 
17- Laura Bertran (Picasoca) 
18- Sergi Lopez (Espurna) 
21- Patricia Vargas (Picasoca) 
24- Guillem Lopez (Picasoca) 
24- Maria Iscla (Monitora) 
24- Mireia Pratdesaba 
(Monitora) 
25- Guillem Gorchs (Espurna) 
28- Joan Valls (Espurna) 
29- Lucas Del Villar (Espurna) 

13- Shinto  Thomas (Monitor) 
18- Joanmi Del Val (Monitor) 
18- Laia Vidiella (Vigia) 
23- Pol Vilajosana (Vigia) 
24- Ricardo Yago (Espurna) 
26- Laia Navarro (Monitora) 
27- Dídac Verdés (Picasoca) 
30- Irene Xiaoneng Arribas (Barrufeta) 

Març 
2- Martí Gil (Espurna) 
2- Mercè Llisterri (Picasoca) 
4- Laura Miralles (Barrufeta) 
6- Mireia Sanchís 
(Barrufeta) 
8- Clàudia Subias (Picasoca) 
9- Helena Sanchís (Espurna) 
10- Carles Torres (Vigia) 
10- Eduard Mata (Vigia) 
12- Bernat Aragó (Monitor) 
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Aquí teniu la nostra felicitació de Nadal. Perquè la 

retalleu i la pengeu a l’arbre. 


