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editorial
L’editorial, espai de consens per antonomàsia, no podria estar 
dedicat, en aquestes dates, a quelcom que no fos la grata esta-
ció que hem encetat. Així doncs us oferim, cofois, la composi-
ció següent, intitulada Oda:

La tèrbola nuvolada s’esquinça 
i obre els ulls el Sol que es desfà
i regalima pels vespres.
Les ones brillen ardents i 
la neu, marbre blanc, fuig 
del cap del cel mentre els cims
es drecen plàcids i l’herba
reneix.

“VERSET ESTIUENC”
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semàfor

El Chebe i la 
Lali per tota 
la feina feta!

Revista pel 
seu nou dis-
seny!

Pikes per 
acabar una 
excursió 
amb felicita-
cions!

Els nervis
pel 40è!

Follets per 
tenir 3 nens 
a la missa...

Barrufets 
per totes les 
patacades a 
l’Skating!!! 

Qui serà el 
nou respon-
sable?

“TOT EL QUE PUJA, BAIXA”
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responsables
Fa 40 anys, quan el nostre esplai tot 
just naixia, ja va ser una època en la 
que l’associacionisme i el voluntariat 
a Catalunya van ser molt importants 
per transformar i fer avançar la socie-
tat, tant a nivell educatiu, com social i 
polític. Doncs actualment sembla que 
ens toca ser altra vegada pal de paller 
d’una societat que en els últims temps 
havia virat cap al mercantilisme, in-
tentant transformar en un simple pro-
ducte de consum les activitats de lleu-
re en general. - Poc ens falta per trobar 
unes colònies dins d’una “Smartbox” -.

Però afortunadament som moltes les 
entitats, esplais, escoltes, ONGs,... que 
hem seguit apostant per uns valors 
i una forma de fer diferent. Perquè 
ara, quan de cop i volta sembla que 
tot s’enfonsa i que hem de renunciar 
a moltes coses, el que segur que no 
ens poden retallar és a les persones. 
La nostra il•lusió, la nostra força i el 
nostre treball desinteressat i voluntari, 
però professional. - Perquè el voluntari 
és un professional que renuncia al seu 
dret de cobrar un sou, però no al seu 
deure de fer les coses ben fetes i d’estar 
format i preparat en la seva tasca.- I 
ho fem perquè creiem en el que fem, 
perquè volem canviar les injustícies, 

Acaba un nou curs, amb el nostre 
entorn marcat una altre any per la 
mal-anomenada crisis, i les situa-
cions socials injustes que estem vi-
vint últimament. Però a l’esplai com 
a moltes altres associacions i entitats 
sense ànim de lucre seguim enda-
vant. I ho fem encara amb més for-
ces si cap, sabedors de que en aques-
tes circumstàncies és quan la nostra 
tasca pren encara més importància.

“JO SÓC D’ESPLAI!”
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i perquè tenim uns valors ben clars.

Algú ens podrà acusar de no alçar 
prou la veu, de no manifestant-nos, de 
no cridar a favor del que defensem i 
en contra del que rebutgem. Potser si, 
però creiem, com deia aquell savi, que: 
“se senten més els teus actes que els teus 
crits” i nosaltres no deixarem de treballar.

Per això ara que hem aconseguit arri-
bar a una edat tant important com són 
els 40 anys i en el moment social que 
ens trobem, volem reivindicar el que 
fem i sobretot el que som. El que som 
tots junts! Des del nen/a que troba en 
l’esplai molt més que un passatemps, 
fins al monitor que s’hi deixa les ho-
res (que no té) en preparar les acti-
vitats. Els pares que s’han d’implicar 
necessàriament en tot el que requereix 
l’esplai, la parròquia que ens acull i 
facilita la tasca i que és també motor, 
junt amb molta altre gent, amics, ex-
monitors,... que formem la família de 
l’Esplai l’Estel, com també ho fan en 
altres esplais i entitats de voluntariat. 
Perquè només així tots units podrem 
arribar a fer 40 anys més.

Que mirem enrere, i sobre tot, cami-
nem endavant, podent dir ben fort 
sempre:

JO SÓC D’ESPLAI! 

JO SÓC DE L’ESTEL!

Ara fa tres anys agafàvem la responsa-
bilitat general, aleshores, amb en Gui-
llem i en Marc, amb empenta, il·lusió, 
ganes, idees,... Amb el desig de fer la 
nostra tasca el millor possible i so-
bretot de poder ajudar a que tothom 
pogués tenir un lloc i fer la seva tasca, 
també, de la millor manera possible. 

Durant aquests anys hem treballat 
amb totes les nostres forces, ens hem 
divertit i hem patit (quines colònies 
les de l’any passat!), ens hem rigut,  
emocionat,... I sobretot, tot això ho 
hem fet amb vosaltres i per vosaltres. 
Intentant que tots (monitors, pares, 
nens, parròquia i gent d’altres entitats i 
grups de fora l’espai) poguéssiu trobar 
en nosaltres una ajuda, un suport i un 
referent a l’esplai. Esperem haver-nos-
en sortit prou bé. Però segur que tam-
bé hi ha coses que podríem haver fet 
millor, algunes on ens haurem equivo-
cat, persones a les que no haurem sa-
but arribar,... Us demanem disculpes i 
esperem que no ens ho tingueu molt 
en compte.

“BON ESTIU, 
BON NADAL

I BONA PASQUA”
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Us desitgem a tots que pugueu sentir 
la mateixa il·lusió que sentim nosal-
tres, i que aquesta us doni les forces 
necessàries per poder continuar una 
tasca que és molt important. L’Esplai 
canviarà, el canviareu, així és com ha 
de ser. Però no deixeu que perdi mai 
els valors que el caracteritzen i que són 
el seu motor. Que eren els mateixos fa 
39 anys i que han de seguir sent els 
mateixos d’aquí 39 anys més.

Per nosaltres l’Esplai ha estat la nos-
tra casa des de que vam néixer i es farà 
difícil, abandonar-la. De fet esperem 
poder seguir donant un cop de mà en 
el que puguem, però segur que no ens 
veurem tant sovint com fins ara. Així 
doncs només ens queda desitjar-vos 
un molt bon estiu. I per si no ens 
veiem abans: Bon estiu! Bon Nadal! I 
bona Pasqua!

Una forta abraçada a tots!

Lali i Chebe

De la mateixa manera que hem inten-
tat aportar tot el que hem pogut, tam-
bé ens emportem un gran bagatge, ple 
de bons records, que també ens han 
servit per aprendre molt. El vostre su-
port ha estat imprescindible per poder 
tirar endavant la nostra tasca. Moltes 
gràcies a tots els que heu estat allà per 
donar un cop de mà, per una crítica 
constructiva, per ajudar-nos a millo-
rar i en definitiva per fer-nos suport. 

Moltes gràcies, també, a tots aquells 
(parella, amics, família,...) que veu ac-
ceptar que l’esplai ocupés un lloc da-
vanter en les nostres prioritats, que ho 
enteníeu i ens ho permetíeu.

Però, a nivell personal, van presen-
tant-se nous projectes i noves etapes 
de la vida difícilment compaginables 
amb la nostra passió per l’esplai i la 
implicació que ens requereix el seguir 
com a responsables. Si continuéssim, 
creiem que una cosa o altre se’n veuria 
ressentida i és per això que sentim que 
ha arribat el moment de deixar d’estar 
al capdavant de la responsabilitat ge-
neral. 

Tenim el convenciment que qui vin-
gui darrera nostre sabrà agafar el tes-
timoni, i que l’acolliríeu, i li donareu 
suport com ho heu fet amb nosaltres. 
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consiliari
Estem acabant el curs 2012-2013! Ja 
queden pocs dies per acabar. Hem ca-
minat i hem avançat, hem après i  hem 
entès moltes coses, ens hem equivocat 
i  hem rectificat també,  hem estat con-
tents i hem estat també tristos alguns 
moments per diferents motius....en 
definitiva, hem canviat i hem crescut. 
Així un any ple d’activitats, sortides, 
excursions, reunions, etc ha arribat 
al seu fi. Estic segur que cada ocasió 
ha sigut una oportunitat per a créixer 
com a persona i com a grup...cada 
ocasió també era una oportunitat per 
descobrir la riquesa interior que por-
tem cadascú de nosaltres. 

És sempre bo, al final del curs, mirar 
enrere i veure el camí que hem reco-
rregut. Ens cal ser conscients per po-
der agrair, estar contents, perdonar, 
rectificar. No podem mirar enrere 
sense una actitud de gratitud i d’agraï-
ment- una mirada positiva i acollidora 
cap a moltes persones pels seu esforç i 
dedicació. Doncs, ara és un moment 
per donar-los una paraula de GRÀ-
CIES amb tot el cor (ho hem de fer 
mútuament). 

També és una ocasió per dir les grà-
cies a Aquell que ens ho possibilita tot 
allò que nosaltres fem. Per que el seu 

amor i la seva presencia ens acompan-
ya, encara que a vegades no som prou 
conscients d’això. Que el missatge de 
Jesús, l’Evangeli, sempre sigui el llum 
dels nostres passos. 

Ara ens queden les colònies i el cam-
paments de l’estiu.... uns dies carregats 
d’activitats, jocs, tallers, excursions, 
reflexions, etc i també moltes sorpre-
ses. Doncs,  que viviu i gaudiu l’amis-
tat, la companyia, la proximitat, dels 
altres... i també la natura- la bellesa de 
la creació que ens parlarà del imagina-
ció i la creativitat del Creador!

BON FINAL DEL CURS i BON ES-
TIU!!!

Shinto Thomas, cmf 

“AMB TOT EL COR”
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rector
Ja som a Sant Joan... Conec algú que 
el setembre de cada any, en començar 
el curs escolar, i en altres moments del 
curs, usa l’expressió “ja falta menys per 
Sant Joan”.

I és que en el caminar de cada perso-
na i en el  ritme de tota entitat i de tot 
grup, en llur previsió, projecte o pla-
nificació (i tant si n’hi ha com si no), 
el temps n’és l’acompanyant insepara-
ble amb el que avançar i  que mai no 
deixa retrocedir.  Sempre cal anar-hi  a 
l’hora, per viure’l del tot i treure’n bon 
profit de  tot allò que  en el seu esdeve-
nir  ens fa madurar i créixer. 

En el seu transcorre, en el que hi vivim 
i som, en com hi esdevenim i l’esde-
venim en  nosaltres,   si entrellaça tot 
el que fem i som, les emocions i senti-

ments, el que donem i el que rebem... 
la nostre història i el nostre pas per la 
Història. Una història que compren 
tots aquells  moments que defineixen 
la nostra vida, sobre les petites lliçons 
que no sens haurien d’escapar. Una 
història en la que sempre s’és a temps 
de comprendre, de perdonar, de llui-
tar, de sentir, d’agrair i d’estimar.

GRÀCIES per tot el viscut  i compar-
tit en aquest curs 2012-13; que  tot 
allò que si ha esdevingut, en la seva 
barreja de tonalitats, densitats i cir-
cumstancies,   ens resulti sempre –en 
mirar enrere i el camí transcorregut 
i temps passat- penyora de creixença 
i aprenentatge que ens faci esdevenir 
a cada u: mes persona i mes cristià, 
bons ciutadans i gent ferma, construc-
tors i compromesos en un món millor 
possible entre tots.

Que en arribar cada Sant Joan...  no 
hagi estat en va el temps  (curs)  passat 
en els estudis i/o treball, en lo perso-
nal, en el servei i voluntariat, i que la 
feina  i sembrada del curs sigui bona 
llavor que fructifiqui en cada cor.

Bon Camp d’Estiu, Colònies i Campa-
ments... Bones Vacances i fins el pro-
per curs.

Ricard Costa-Jussà, cmf

“PER TOT EL VISCUT”



10

follets

Hola amics contemporanis! Aquest 
cop m’ha estat molt difícil enviar el 
text a la revista… Que sabeu per què? 
Exacte!!! Torno a estar a l’Edat Me-
dieval! Qui ho anava a dir que això de 
moure’s 1000 anys en el temps seria 
tant complicat... Sort que els follets 
m’han ajudat!

Pobrets, aquest trimestre les han pas-
sat de tots colors per aconseguir els 
últims ingredients del conjur. El mag 
Magiflaire els va fer anar fins al seu 
castell d’excursió, però perquè no pa-
gava el lloguer van haver d’amagar-lo 
de la Maria i el Gener! Al final tot va 
acabar bé, i els va donar unes boletes 
molt màgiques. A la següent excursió, 
la fada els va preparar tot un camí de 
llums de coloraines per arribar fins al 
missatge que els hi havia deixat. El fo-

llets van haver de guiar-se pel bosc en 
una nit de lluna plena, no tenen por de 
res!!! Per cert nois, la fada ja es troba 
bé, el pingüí la va curar del tot i la seva 
pols màgica ja no fa pudoreta.

I per acabar... el conjur final. Jo i els 
meus amics medievals no les teníem 
totes. Entre nosaltres pensàvem... Se-
guiran estrictament els passos del con-
jur? I si s’obliden de les paraules màgi-
ques? El que més por ens feia era que 
la vostra curiositat us traís i decidíssiu 
espiar-nos mentre desapareixíem... 
Ara estaríeu amb nosaltres a l’Edat 
Medieval! Mare meva... Com els hi ex-
plicarien això als vostres pares? Menys 
mal que tot ha sortit bé! 

Us deixo nois, que vaig a recuperar 
tot el temps perdut: aquest estiu vull 
fer moltes pocions, veure tornejos de 
cavallers i..., i..., i... dir-li al Magiflaire 
de fer un viatge romàntic en escombra 
voladora. I vosaltres, què voleu fer? 

Briseida

“NO TENEN POR DE RES”
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espurnes
“JA N’HI HA PROU DE PIZZES“

Hola lectors i lectores de l’Altaveu!

Aquest tercer trimestre ha tancat el 
curs i els Espurnes ens hem acomiadat 
fins passat l’estiu, però no sense abans 
rememorar aquests últims tres mesos 
de curs. El nostre grup les ha passades 
de bones i dolentes, estones boniques 
i moments amargs però si mirem en-
rere no podem evitar que se’ns dibuixi 
un bonic somriure a la cara.

Per començar, el grup d’Espurnes 
hem visitat Vilanova i la Geltrú al mes 
d’abril i Sant Pol de Mar en el mes de 
maig, també hem anat al skating club 
i fins i tot vam passar tots junts, nens 
i monitors,  un dia a la platja d’Ocata 
(Maresme). Durant aquet trimestre 
també hem arribat al final del nostre 
CI; els Espurnes hem aconseguit que 
l’Analuf, la nostra cuinera, es pogués 
fer entendre amb el Doctor Bicarbo-
nat.

Fent memòria des del primer dia 
de curs, quan els Espurnes ens vam 
conèixer,  hem viscut moments increï-
bles com quan l’Analuf es va presen-
tar, o cada activitat i excursió d’aquest 
any. Aquest grup ha intentat fer passar 
un dissabte tarda millor  o un cap de 
setmana més emocionant a cada nen 
d’Espurnes, i això ho hem fet entre 
tots!

Bon estiu, els monitors! 
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barrufets

Holaaa a tots!

Com esteu?? Us ha agradat el nostre 
super-show?! Nosaltres ens ho hem 
passat molt i molt be. Volem dir que 
aquest any hem apres a patinar sobre 
terra i sobre gel!, que hem pujat el 
Tagamanent que tot i que ens va costar 
al principi després el vam baixar a salts! 
També hem ajudat al micromon amb 
tot el que ens han dit i hem conegut el 
metro de Barcelona molt millor! 

Ara ja arriben les vacances i els 
barrufets esperem que les disfruteu 
molt tant si aneu al mar com a la 
muntanya. Alguns de nosaltres anirem 
de colònies així ens podrem tornar a 
veure durant 10 dies que seran súper 
xulos! I a tota la resta fins l’any que ve 
que serà el 40è!!!! I farem festa grossa!

Els Barrufets.

“QUINA PATINADA!“
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picasoques

Hola Holaa!

Els piques ja som aquí desprès de pas-
sar un any ple de riures, moments ino-
blidables, mil aventures i alguna que 
altre bronca. Aquest trimestre, la ca-
dena Teletàctic ens ha comunicat que 
l’audiència ha baixat molt, però els pi-
ques farem un flashmob perquè torni 
a tenir èxit!! :)

També hem anat d’excursió a St. Sal-
vador de les Espases on vam caminar 
per arribar al refugi i gaudir de les vis-
tes. A més, hem anat a Figaró amb els 
Barrufets i amb ells vam fer una festa 
molt divertida.

A part, hem gaudit d’activitats com 
anar per Gràcia, fer un mirall, lluites 
entre la societat, una magnífica guerra 
de pintura, i finalment al Bosc Verti-
cal… Ha estat genial!

Gràcies a tots els monitors i pre-mo-
nitors que ens ham fet passar un any 
inoblidable. ESTIU AMUNT!

Quatre picasoques ben maques!

“A LA RECERCA DE L’ÈXIT“
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estar penjats com micos una bona 
estona i, al veure que tant ens agra-
dava, vam voler repetir-ho. La nostra 
última excursió va ser amb bicicletes 
i vam pedalejar molt! I aquestes últi-
mes setmanes hem estat fent activitats 
que preparàvem en grups, com anar al 
parc del laberint per veure com portà-
vem el sentit de l’orientació. 

I ara que s’acaba el curs, ens hem ado-
nat de que ha passat molt ràpid i que 
cal descansar aquest estiu per estar 
ben preparats per l’any que ve, que es-
perem que sigui tan emocionant com 
aquest. Molt bon estiu a tots!

exploradors
Aquest últim trimestre els Explores no 
hem parat. El 13 d’abril vam fer publi-
citat perquè moltes persones anessin 
a la Sedeta a donar sang i vam crear 
el nostre eslògan “No t’excusis, dóna 
vida” perquè tothom es conscienciés 
de la falta de sang que hi ha al nos-
tre país, va ser tot un èxit. Vam anar 
d’excursió a Caldetes on vam mirar 
la pel·lícula “Els jocs de la fam”, que 
ens va agradar molt a tots, vam visi-
tar el poble i vam descansar molt. El 
següent cap de setmana vam anar a es-
calar a un rocòdrom. I per què a esca-
lar? Senzillament, perquè a la casa de 
colònies de Caldetes hi havia un i vam 

“ELS MÉS GUAPOS I MICOS“
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Per a tots és una cloenda a un any que 
de ben segur recordarem d’aquí uns 
anys. Esperem que per a tots vosaltres 
sigui també un moment molt especial 
i que posi un punt i seguit a aquest any 
ple d’emocions.  

BON ESTIU PER A TOTS!

p.d: Ja rebreu notícies nostres de com 
ens va per Portugal. 

vigies

Hola, hola! Ara ja s’està acabant tot... 
d’aquí poc començarem a plorar, a po-
sar-nos tendres, en definitiva, a com-
portar-nos com un bon vigia! Ja quan 
s’acosta la calor comencem a estar més 
sensibles, però el nostre moment cul-
minant és el cap de setmana de finals 
de juny que s’anomena CAMP D’ES-
TIU. 

Per a tots vosaltres és una trobada 
qualsevol, en canvi,  per a nosaltres 
significa dos dies plens d’intensitat  
farcida de somriures, plors, comiats, 
il·lusió, nervis... una gran part dels 
companys del grup abandonen la seva 
etapa com a nens i l’altra part ens aco-
miadem d’ells i ens preparem per co-
mençar també el que serà una recta 
final per a nosaltres.

“KLEENEX, SI US PLAU“
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-Però el joc segueix. No pararem.

-A més, hi ha cartes especials:

-carta de color: hem de canviar de 
punt de vista i fixar-nos en les coses 
noves. Segurament, descobrirem que 
compartim més del que pensem.

-carta de tots alhora: senzill i pràctic, 
anar tots a la una.

-carta de treure carta: cadascú dona el 
que sap i pot. I fem una bona combi-
nació.

-El joc s’acaba quan algú es queda sen-
se cartes. El que passa és que n’hi ha 
moltes i les repartim intentant que no 
s’acabi mai... La màgia.

Laia, Piqui, Garcés, Riola, Batlle, Oli-
ver, Mònica, Cuadras, Ignasi, Marta, 

Joel, Anther, Lucio

premonitors
“ENS LA JUGUEM!“

Som premonitors, potser inexperts, 
però professionals en un joc: el Jungle 
Speed. Les normes són clares.

-Cadascú té el seu pilonet de cartes. 
Les seves idees, el seu granet de sorra. 

-S’han de tirar en ordre, una rere l’al-
tra. Tenen símbols peculiars, picarols 
de follets, flames d’espurnes, el barret 
de barrus, les gamberrades de picaso-
ques, els cotilleos d’explores o els klee-
nex de vigies.

-Quan coincideixen, tots hem d’agafar 
el totem del mig, la motivació. D’això 
en sabem...

-Qui l’agafa, guanya. I qui guanya 
dóna les seves cartes als altres.
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BON  
ESTIU! 
 

 

BON  
ESTIU! 
 



 



 

ALS PARES I MARES DELS NENS I NENES  

QUE TINGUIN INTERÈS A FER LA 

PRIMERA COMUNIÓ 

I HAGIN DE COMENÇAR TERCER 

DE PRIMÀRIA. 

PRE-INSCRIPCIÓ ON-LINE 

PER FER LA CATEQUESI  

A QUALSEVOL DE LES DUES PARRÒQUIES: 

http://www.xarxa2000.org/catequesi/ 

 

Més endavant, un cop 

començat el curs 

escolar, 

se’ls avisarà pel 

correu electrònic 

per passar a fer la 

inscripció  definitiva 

i concretar el dia i l’hora més convenient. 

PARRÒQUIES COR DE MARIA I SANT TOMÀS 

 

Catequesi 
Cor de Maria i Sant Tomàs 



engresca’t
Els enigmes! 
	  
	  

	  
	  
	  
1. El rellotge del senyor Ernest és 
molt curiós: les seves agulles es 
mouen a la mateixa velocitat que 

les dels altres rellotges, però giren 
a l’inrevés. Cada quan marca bé 

l’hora, el rellotge del senyor Ernest? 
 
 
 
 
 

2. Vas per un laberint i en un passadís hi ha a la 
sortida, però arribes davant de quatre portes: 

- A la porta número 1 hi ha un lleó molt ferotge. 

- A la 2 hi ha piranyes. 

- A  la 3, hi ha cocodrils 
morts de gana. 

- A la 4, hi ha tigres. 

Quina porta agafaries tu?  

 

 
 

 

“AQUEST SENYOR ÉS ENIGMÀTIC”



MOTS ENCREUATS I FRASE AMAGADA! 
 
Esbrina el nom de tot allò que has de dur a la motxilla 
d’excursió a partir de cada definició, i col·loca les paraules a 
les caselles corresponents: 
 
              
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Roba de recanvi 
2. Lloc on guardo els estris de neteja. 
3. Objecte amb el que m’abrigo quan dormo. 
4. El que em poso quan tinc fred. 
5. La roba per dormir. 
6. El matalàs que s’enrotlla. 
7. La llum pels jocs de nit. 
8. Allò per no passar gana. 
9. La jaqueta que em protegeix de la pluja. 
10. El símbol de l’esplai. 

 
 

Ep! Ens deixem una cosa essencial! Troba les vocals que 
corresponen a cada lloc per completar la frase i saber què ens 

falta: 

M_LT_S   G_N_S   D_    P_SS_R- H_    B_! 

      1      
9            
            
            
       3     
 2         8  
            
 4           
            
 6           
            
    10        
        7    
  5          

“SE M’HAN CREUAT ELS MOTS”



No me’n aniré a dormir sense aprendre una 
cosa nova! 
Sabies que....? 

¥ Són més peludes les persones rosses que les morenes. 
 

¥ Durant la guerra de secessió, quan tornaven les tropes 
a les seves estances sense cap baixa, posaven en una 
gran pissarra "0 killed" (0 morts). D'aquí prové l'expressió 
"ok" per dir que tot està bé. 

 
¥ Els cabells creixen més ràpid durant la nit que durant 
el dia i de mitjana perdem 100 cabells diaris. 

 
¥ Abans de la Segona Guerra Mundial, en el directori 
telefònic de Nova York hi havia 22 Hitlers. Després de la 
guerra ja no n’hi havia cap. 

 
¥ El material més resistent creat 
per la naturalesa és la teranyina. 

 
¥ El crit d'un ànec (cuac cuac) no 
produeix eco; mai ningú ha 
descobert el perquè. 

 
¥ Si apretes un ou de gallina pels seus extrems, aquest 
no es trenca, gràcies a l’estructura ovoide de la closca, 
que fa que sigui molt més resistent en aquest eix. 

 
¥ Les pomes són més eficients que la cafeïna per 
mantenir a la gent desperta al matí.. 

 
¥ Els animals senten el mal igual que les persones. Per 
tant, els toros també.  

 
¥ A Bangladesh (Índia) els nens de 15 anys que facin 
trampa als exàmens finals poden ser empresonats. 

 
¥ El dia del teu aniversari hi ha almenys 9 milions de 
persones al món que també celebren el seu. 

“NO ME N’ANIRÉ A DORMIR SENSE 
APRENDRE UNA COSA NOVA”
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solucions

“HO HAS FET BÉ?”
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spotisplay

9Son en els darrers anys s’ha acabat 
fent el seu lloc en el panorama musi-
cal barceloní. La unió entre els grups 
Rumba de 9 i SonASon va propiciar fa 
tres anys el sorgiment d’aquesta banda 
de rumba i salsa. El son de cançons de 
Celia Cruz o de la mítica Bilirrubina, 
mouen el públic de mig Catalunya. 
Obert, és el seu segon treball. L’any 
passat 9Son es va endur fins a dos pre-
mis Enderrock amb Salsa Rumbesco.                
La descàrrega està disponible a la seva 
pàgina web.

Títol: Obert 
Artista: 9Son     
Any: 2013

Després de consolidar-se com un dels 
grups revelació de la dècada, els mú-
sics de la Marina Alta treuen el seu 
tercer treball. Essència, és un àlbum 
que mescla els seus estils més explotats 
(reggae, ska, rap) amb la novetat més 
curiosa: l’electrònica. Anteriorment, 
els Aspencat ja havien jugat amb els 
sons electrònics a Obri la Llauna i a 
Naixen Primaveres. Però no va ser fins 
a Inèdit, que l’electrònica es consolidà 
com un pilar del seu estil. L’ any 2012 
van guanyar el premi a Ovidi Montllor 
a millor disc d’electrònica.

Títol: Essència
Artista: Aspencat
Any: 2013

“ON HI HA FESTA HI HA SKAUTS!“

LLATÍ CURIÓS
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Mainasons és un grup d’animació in-
fantil que, autofinançant-se amb un 
compte Verkami, una tècnica de mi-
cromecenatge participatiu, han publi-
cat aquest treball a la seva pàgina web. 
Podem trobar-hi El gall quiquiriquí, 
el Joan Petit, el Gegant del Pi o la Ma-
sovera versionades a ritmes de swing, 
samba, jazz, rocksteady, ska, country, 
reggae o, fins i tot, balada. El projecte 
engegat per la Nia, la Mel i en Ton té 
l’objectiu que els nens també puguin 
gaudir i ballar les cançons.

Títol: Mainasons
Artista: Mainasons
Any: 2012

Irie Révoltés és un grup alemany co-
negut a arreu del món. Les seves lle-
tres reivindicatives acostumen a ser 
germàniques o bé en francès. El seu 
estil frenètic oscil•la entre el rap, el 
hip-hop, el reggae, l’ska, el ragga, el 
drum’n bass i l’electrònica en general. 
Allez és el seu quart àlbum d’èxit, des-
prés d’arribar a tocar el cel europeu 
amb Mouvement Mondial (2010).
Allez! dóna nom al single del disc on 
hi podem destacar altres temes com 
Continuer, La Réalité,  Citoyen du 
Monde o Make Some Noise.

Títol: Allez!
Artista: Irie Révoltés
Any: 2013

MOGUDET JUGANER
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No hi ha gran cosa a dir ja dels Ro-
lling que no s’hagi dit encara. Els més 
grans del rock tornen als escenaris 
per celebrar el seu 50è aniversari. En 
aquesta gira, es preveu que facin un 
concert a Barcelona a l’Estadi Olímpic 
Lluís Companys dins el festival Moba 
el setembre d’aquest mateix any. Avui 
recordem Let it Bleed, un dels seus 
àlbums més significatius. Després de 
l’èxit aconseguit amb Beggar’s Banquet 
i el seu single Sympathy for the Devil, 
l’any següent van explotar amb la con-
testació provocativa als “bons nois” 
anglesos: Els Beatles amb el seu Let it 
Be.

Títol: Let it Bleed   
Artista: The Rolling Stones
Any: 1969

Let it Bleed és una cançó que parodia 
i se’n riu del pop dels anglesos a ritme 
de rock i una lletra més que mofeta. 
Malgrat tot, aquest tema no és l’únic 
èxit de Jagger i companyia en aquest 
àlbum. També hi podem trobar clàs-
sics com Gimme Shelter –fabulós 
tema que s’ha convertit en la banda 
sonora d’una desena de pel·lícules, 
la majoria d’Scorsese–, Love in Vain, 
Monkey Man, l’autoanomenat “blues 
opera” per Keith Richards referint-se 
a la meravella de Midnight Rambler, 
fins a l’indiscutible èxit de You Can’t 
Always Get What You Want, tota una 
lliçó a la vida. Si hi ha una banda que 
hagi marcat el segle XX, aquesta és els 
Rolling, i esperem que finalment facin 
una visita a Barcelonma després de 
l’estiu.

“MOVE LIKE JAGGER”
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la pàgina en 
blanc

“entre tots fem l’altaveu”

Imagina’t  què podria haver-hi en 
aquesta pàgina i envia-ho a: 

revista@esplaiestel.com 
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pares i mares

Hola a tots. Des d’animació de pares 
volem compartir amb tots vosaltres 
quatre ratlles de l’excursió que vam 
fer les famílies de l’esplai, el passat 14 
d’abril, per Collserola, de la Font Gro-
ga a Sant Cugat. Vam passar per pa-
ratges molt bonics d’aquesta serra tan 
propera, per corriols i pistes forestals i 
vam poder veure, a part d’observar la 

Natura en un bon dia de primavera, 
coses curioses com un grup de pal-
meres al mig del bosc, un forn Ibèric, 
passant per l’ermita de St. Medir, el pi 
de can Xandri...

Ah!! I en aquesta excursió va ser on es 
va inaugurar el divertidíssim “Geoca-
ching-Estel”!!!, que per cert...serà una 
de les moltes activitats que podreu 
gaudir , si us apunteu per la propera 
SORTIDA FAMILIAR DEL 6 i 7 de 
juliol... US HI ESPEREM!!!! 

“EXCURSIÓ MATINAL A COLLSEROLA“
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Enguany descobrirem la Serra de Ru-
bió (Anoia) i farem senderisme per la 
Sagrada Muntanya.

Hi haurà, com cada any, activitats per 
a petits i grans, per a caminadors i per 
no tant, temps per xerrar, jugar, com-
partir...

El campament base serà a l’Alberg 
de  Sant Jaume a Jorba, un lloc on es 
troben els peregrins del camí de Sant 
Jaume i els peregrins del camí de Sant 
Ignasi. Allà serà on farem un sopar de 
compartir, ens faran l’esmorzar i el di-
nar de diumenge. Ens posen el llençol 
de sota, la coixinera i cadascú s’ha de 
portar el sac o el llençol de sobre.

Farem una activitat nova, el “Geoca-
ching – Estel”: una activitat exclusiva 
pels que pertanyem a l’Esplai l’Estel. 

“SORTIDETA DE JULIOL“

No fa falta que porteu GPS de mun-
tanya ni telèfons “Android”, només si 
teniu per casa una brúixola, si no ens 
orientarem amb el Sol, tal com ho 
feien els nostres avantpassats i així la 
prehistòria orna a entrar en la nostra 
vida.

Com l’any passat, la sortida és prou a 
prop de la ciutat per venir un dels dos 
dies en cas que no pugueu vindre tot el 
cap de setmana.

Pares i Mares animats
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horòsgrup

Amor i amistats: Des-
prés de tantes activi-
tats i excursions veu-
ràs com el teu lligam 
emocional amb els teus 
companys follets s’en-
forteix dia dia!

Jocs: Hauràs d’entrenar 
molt dur aquest estiu, 
pensa que els teus fu-
turs companys d’espur-
nes corren molt ràpid!

Aventures: Sabem que 
t’agrada molt l’aigua fo-
llet, però equipa’t sem-
pre amb un bon flota-
dor per si les mosques!

Amulet de la sort: Flo-
tador groc en forma 
d’aneguet.

Amor i amistats: Es-
purna, espurna... deixa 
de dissimular... per 
què sempre que es fan 
grups vols anar amb la 
mateixa persona? Ui, 
ui, ui... 

Jocs: Deixa fluir la teva 
vena de músic i empas-
sa’t la vergonya, seràs el 
rei de la pista!

Aventures: Aprofita 
aquestes colònies per 
familiaritzar-te amb la 
natura i la fauna silves-
tre. Si ets curiós des-
cobriràs moltes coses 
interessants.

Amulet de la sort: Un 
caçapapallones.

Amor i amistats: Esti-
gues a l’aguait, aques-
tes colònies podràs fer 
molts nous amics! No 
siguis tímid i parla tots 
els nens nous del teu 
grup! 

Jocs: Pròximament 
milloraràs molt jugant 
als jocs de nit. Per fi 
podràs vèncer aquell 
barrufet que sempre et 
guanya!

Aventures: Vigila amb 
les cabanyes, sem-
pre acaben portant a 
discussions amb els 
amics!

Amulet de la sort: Una 
canya de bambú fora-
dada.

“ANTICIPA’T AL FUTUR!”
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Amor i amistats: Una 
gran amistat podria 
veure’s afectada per 
culpa d’un enamora-
ment fugaç. Vigila!!!

Jocs: Els jocs d’aigua 
et motivaran tant que 
no voldràs sortir de la 
piscina!

Aventures: És hora de 
començar a fer cims. 
Corda’t bé les botes i 
aprèn a fer camí sense 
queixar-te cada 2 mi-
nuts!

Amulet de la sort: Un 
diamant de color verd.

Amor i amistats: Una 
gran amistat podria 
veure’s afectada per 
culpa d’un enamora-
ment fugaç. Vigila!!!

Jocs: Els jocs d’aigua 
et motivaran tant que 
no voldràs sortir de la 
piscina!

Aventures: És hora de 
començar a fer cims. 
Corda’t bé les botes i 
aprèn a fer camí sense 
queixar-te cada 2 mi-
nuts!

Amulet de la sort: Un 
diamant de color verd.

Amor i amistats: 
Aquest final de curs 
t’acabarà tocant la fi-
bra... I tu que deies que 
no ploraries!!! Anima’t, 
va, que encara queden 
campaments!

Jocs: Recuperaràs les 
ganes de jugar... tot i 
que ja serà un pèl mas-
sa tard. 

Aventures: Les rutes 
poden ser feixugues 
però cohesionen molt 
el grup. Sigues un bon 
company de travessa 
i diverteix la resta de 
grup!

Amulet de la sort: 
Galo de Barcelos.
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catalunya pas
Teniu ganes d’anar a la muntanya i 
passar un fantàstic dia en família o 
amics? Esteu cansats de l’aire conta-
minat de Barcelona? Des d’excursio-
nisme us proposem una gran excursió, 

Cim del Matagalls: 1.696m
1h25min (anada)
Desnivells: 590m
Dificultat: mitjana

adient per a tots els esplaiencs, pares 
i mares i que de ben segur recordareu 
com una gran experiència. Ascensió 
al CIM DEL MATAGALLS!!! Som-hi 
tots!
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a pas
El camí arrenca al coll de Sant Mar-
çal (1106m) (aparcament) i de segui-
da s’enfila a la dreta, guanyant altitud. 
El corriol s’endinsa per l’interior del 
bosc, la qual cosa es fa una passejada 
agradable, tot i ser una mica costerut. 
En arribar al pla del Parany (1380m) 
se surt momentàniament del bosc. 
Hi passareu ran d’un faig monumen-
tal. Del pla del Parany al Coll Pregon, 
on el pendent se suavitza, el camí 
flanqueja per la solana les elevacions 
de la carena, fins al final, que se surt 
del bosc i es descobreix l’encisador 
Coll Pregon (1532m), un pla herbat 
voltat de faig. El camí torna al bosc i 
reprèn l’ascensió, fins arribar al collet 
de l’Home Mort, on se surt del bosc 
definitivament i es pot veure, de lluny, 
la creu del Matagalls. Trajecte final 
per la carena culminant de la serrala-
da. L’intinerari segueix íntegrament el 
GR-5.2.

Esperem que us ho passeu molt bé, 
apreciant les vistes des de dalt!! 

Laia, Mónica i Aïda

“DE SANT MARÇAL A LA CREU DE MATAGALLS”
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article

Un paper en blanc  no és res més que 
un espai buit  fins que ,de sobte,  la mà 
d’un nen hi fa un  gargot amb un color 
o un pinzell. Es trenca la blancor  i apa-
reix un traç, un gest…El nen  diu que és 
un home , o una casa…  o la seva amiga 
que juga… i quan tu ho  mires potser  sí 
que ho veus, o no veus més que ratlles 
relligades…. Però acabes …dient “ ah!, 
molt bé”…per fer-lo content, o perquè 
l’estimes i el vols veure feliç. Però allò 
important no  és si sembla   un home 
o  una casa…sinó  tota la càrrega ima-
ginativa que hi posa . Mentre dibuixa i 
pinta ,el seu és un altre món, que està 
entre la realitat i la fantasia, un món ple 

de sentiments, emocions, experiències , 
paraules, imatges… Hi ha nens que hi 
parlen amb els seus personatges.

El talent artístic és  quelcom innat a la 
persona  i educable a la vegada, perquè 
es pot fer créixer.

L’art està en  aprendre a mirar i apren-
dre a pensar i a expressar. Com s’aprèn 
a mirar? “Què miro? Jo ho veig tot 
igual...” Aprendre a mirar requereix ob-
servació, fixar-se i  parar atenció en els 
detalls, i a la vegada no perdre’s en els 
detalls . Cal paciència , hàbit i  mètode.

Aprendre a expressar-se  requereix  
pensar què  i com dir les coses i deixar-
se anar, no tenir prejudicis, ni pors,  
pensar positivament. A força de prac-
ticar  hi ha un entrenament  progressiu  
i una millora.

“PETITS ARTISTES”

Maragda Cuscuela
Professora d’arts i coordinadora de 
l’Escola Pia Nostra Senyora
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Però  hi ha  un altre aspecte difícil de 
trobar, és aquell “clic “ meravellós que  
et fa creatiu… Això és  diferent.  Es  té 
o no es té.  El que passa és que si  es 
nodreix la ment d’imatges, d’idees,  de 
formes, d’observació , resulta més fàcil 
que arribi aquesta “intuïció”. I les idees 
arriben al taller, arriben si s’està  en ac-
ció, si  el cap  està desvetllat.

A l’escola els mestres i professors  te-
nim la difícil tasca i a la vegada gratifi-
cant,  de fer aprendre la tècnica, l’ofici, 
d’entrenar les habilitats  i a la vegada  
respectar les característiques dels alum-
nes de manera que els seus resultats no 
siguin tots idèntics i clònics. Cal estar 
tant atent  a cada persona: la  que ob-
serva  amb facilitat   com  a la que no 
observa però és ràpida en  copsar les 
formes o l’altra que li costa molt obser-
var la realitat però és imaginativa…Ens 

toca  acompanyar, desvetllar, mostrar 
molts camins amb diferents solucions,  
provocar preguntes, estimular…

Existeixen moments màgics… quan 
cau una taca de tinta de color damunt 
del paper… i s’expandeix amb l’ai-
gua… i amb el pinzell es crea una for-
ma imprevista….que té vida pròpia… 
Ah! És fantàstic, sobretot si als nois i 
noies  els arriba a fascinar.

És un home?...ho podria ser…, o no. 
Podria ser la seva ombra…. És impor-
tant?

Maragda Cuscuela
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