UN EPISODI I A DORMIR

CREAR
AMB UN LLAPIS
Si teniu a casa un petit dibuixant, o al contrari, no sembla que la perspectiva de seure a fer
gargots sobre un paper en blanc li faci gaire
il·lusió al vostre fill, hi ha una sèrie que us esteu
perdent. Es diu Louie. La trobareu a Filmin, i es
tracta d’una sèrie francesa protagonitzada per
un conill que resol tots els seus problemes només amb llapis i pinzells.
Cada episodi funciona de la manera següent:
el personatge es presenta, saluda l’audiència
i de seguida apareix un problema que s’ha de
resoldre. Però, a diferència d’altres personatges, en Louie el solucionarà a través de la creativitat i l’habilitat amb el dibuix. I és que, en
el món d’en Louie, tot el que ell dibuixa acaba
sent real, sigui el que sigui. Així, si en un episodi ha perdut la bufanda, dibuixarà un gos perquè l’ajudi a trobar-la. Si troba un alienígena
que no pot tornar a casa, dibuixar un platet volador és la solució!
Quan en Louie comença a dibuixar el gos, ho
fa pas a pas, i així les criatures ho poden seguir
i poden aprendre quins són els traços que han
de fer per dibuixar-lo ells mateixos. Mentrestant, la millor amiga d’en Louie, la marieta Yoko, juga encuriosida a endevinar què deu estar dibuixant, què podria resoldre el problema
que li ha sorgit a en Louie, i afegeix així un component lúdic al fet purament artístic. Subjacent a la proposta de la sèrie, que està basada
en els contes del dibuixant Yves Got, hi ha el
concepte del dibuix com un acte de creació,
com una manera de donar vida a qualsevol cosa que ens passi pel cap, i per tant estimula la
imaginació dels nens al mateix temps que els
ensenya a ser autònoms i a buscar solucions
pròpies. En Louie sempre intenta resoldre els
problemes amb el llapis a la mà.
Una parella d’amics, tots dos artistes, em
comenten que el seu fill de quatre anys, molt
nat a dibuixar,
dibuixar s’ho passa la mar de bé
aficionat
amb en Louie i que, de fet, l’únic problesè és que de tant en tant
ma que té la sèrie
va posant en p
pausa l’episodi per donar
temp a seguir cadascun dels passos
temps
dibu
del dibuix.
Em va semblar una imatge
meravel
meravellosa
d’una experiència
levis compartida: els patelevisiva
am el comandament a
res amb
istà
distància
a punt, asseguts al
co
costat
del fill o filla que va
traçant al paper els dibuixos
que ensenyen a la sèrie. I en
acabat, el dibuix a la nevera!
Poques sèries hi ha que tinguin
com a resultat una obra d’art, no
us sembla?✖
TONI DE LA TORRE
Crític de sèries
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TAMBÉ S’HI
VA EN FAMÍLIA

P

Propostes de tota mena i per anar a tot arreu
per programar vacances per a famílies
LAURA PINYOL

Passar-se tot l’any esperant les vacances és una constant de moltes famílies. Arribar-hi i no haver pensat com
passar aquells dies amb la família pot
arribar a ser una contraindicació. A última hora potser trobes alguna ganga,
però ai, arriscar-se...!
D’opcions de vacances n’hi ha tantes com tipus de família. La principal
oferta pública de lleure és la del programa de la Xarxa Nacional d’Albergs
Socials de Catalunya (Xanascat) Vacances en Família, que ofereix més de
50 albergs repartits per tot el territori amb el bo i millor de Catalunya.
Enguany és la quinzena edició
d’aquest programa, que posa a disposició de les famílies amb fills menors
de 18 anys fins a 54.883 places per potenciar el lleure i afavorir la convivència. La idea és valer-se de la xarxa pública d’albergs perquè no hi hagi excuses per quedar-se a casa i descobrir
nous indrets. La dinàmica és senzilla.
Les famílies s’hi apunten quan s’obre
la convocatòria (aquesta última va ser
del 28 de gener a l’11 de febrer) i es fa
un sorteig que ofereix 70 períodes
d’estada de 2, 3, 4 i 7 nits repartits entre la Setmana Santa, l’estiu, diversos
ponts de l’any i els caps de setmana entre març i febrer del 2020.
La novetat del 2019 és que s’hi ha
incorporat l’alberg de la Victòria, a Al-

cúdia (Mallorca) i el de les Estades, a
Port Ainé (Pallars Sobirà). A banda de
la destinació mallorquina, també hi ha
una altra oferta fora del Principat, que
és l’alberg Pau Casals-Canigó, a Prada de Conflent (Catalunya del Nord).
VIATJAR ÉS UN DRET
Norma Pujol, directora general de Joventut i responsable del programa,
pensa que “és necessari posar la xarxa a disposició de la ciutadania per ferla servir tot l’any, no només a l’agost”.
Destaca que en la primera convocatòria prevista, entre el març i l’agost, es
van posar a disposició 31.745 places
individuals i s’hi van preinscriure
12.721 famílies, de les quals 6.177 podran acollir-s’hi, segons el sorteig. Vidal reivindica el “turisme social i actiu,
proper i accessible, local i integrador”
que ofereix la Xanascat, amb un munt
de programes i activitats pensats per
als joves, però també per als escolars
i les famílies. “Un turisme que té en
compte la diversitat i les particularitats de tothom” i que, per tant, preveu
tot tipus d’alimentació, al·lèrgies, procedències, creences o dificultats de
mobilitat.
Des de la seva posada en marxa
l’any 2005, 279.148 persones corresponents a 73.576 famílies han gaudit
del programa Vacances en Família.
Una d’aquestes famílies és la d’Ivet
Garcia, que hi ha participat en més
d’una ocasió. “És una experiència única –afirma–, i un motiu d’escapada familiar amb moltes possibilitats”. En el
seu cas, el que més els agrada és
“l’oportunitat de gaudir d’entorns
únics i una molt bona relació qualitatpreu”. Amb una filla petita i un nadó
que tot just acaba de néixer, Vacances
en Família els permet diversificar les
sortides i “fer escapades d’hivern en
llocs de muntanya com una alternativa al turisme convencional”.
Als albergs, les famílies poden fer ús
d’una habitació amb mobiliari senzill,
sovint amb lavabo a dintre. A banda
d’amplis menjadors col·lectius, els albergs també disposen d’espais de jocs
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infantils pensats perquè els infants
puguin desenvolupar la seva capacitat
psicomotriu jugant i fent servir la imaginació, així com d’activitats destinades al gaudi de tota la família.
COLÒNIES EN FAMÍLIA
A L’AGOST
Una altra alternativa 100% pensada
per a famílies són les colònies familiars. Fundesplai programa paquets
per gaudir de les millors instal·lacions de natura i programes vinculats a
l’educació ambiental. Amb aquest
objectiu, ofereixen tant cases de colònies i albergs com terrenys d’acampada en paratges idíl·lics com les Guilleries, el Montseny, la serra de Busa,
el Berguedà, Montserrat o el Ripollès. Durant l’any faciliten l’ús de les
instal·lacions els caps de setmana,
però amb aquest programa ofereixen
estades per a l’agost a preus molt
ajustats (per 600 €, una família composta per 2 adults i 2 infants pot passar-se 7 dies i 6 nits en alguna
d’aquestes destinacions amb pensió
completa, activitats dinamitzades
per monitors tant durant el dia com a
la nit, en instal·lacions d’alta qualitat
i en plena natura).
Però com que les famílies canvien
i n’hi ha de menes molt diferents, Fundesplai també inclou altres modalitats, algunes amb caràcter detox com
les colònies en família off line, en què
l’estada (2-3 dies) es converteix en un
espai de relax i desconnexió (sense wifi, ni mòbils, ni tele); colònies en família per a singles amb fills, pensant en
les famílies monoparentals; o les colònies en família i mascota, per quan tots
els individus de la família van en un sol
pack. Són respostes a les demandes
que han anat formulant les famílies
des que va engegar-se el programa,
l’any 2008.
Esther Armengol, responsable de
màrqueting de les cases de colònies de
Fundesplai, posa en valor que els preus
siguin socials, en un moment en què
“més del 40% de les famílies no es poden permetre una setmana de vacan-
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ces a l’any”. Aquesta va ser una de les
raons per impulsar l’ocupació de les
cases de colònies durant el mes d’agost
que, abans de la crisi, es tancaven. Es
tracta, explica Armengol, d’oferir “un
programa de màxima qualitat al preu
mínim possible, que tingui en compte
l’equitat”, i és indispensable que les famílies que hi participin tinguin criatures menors de 16 anys. El públic que hi
assisteix aprecia, sobretot, “el contacte amb la natura, la convivència i les activitats amb suport”.
Vacances de les que omplen àlbums
de fotos i records per a tota la vida.✖

En resum
I a quins albergs
podeu anar?
Gestió Xanascat
Altafulla Xanascat
Cabrera de Mar Xanascat
Coma-ruga Xanascat
La Molina Xanascat
La Seu d’Urgell Xanascat
L’Escala Xanascat
L’Espluga de Francolí Xanascat
Manresa Xanascat
Núria Xanascat
Olot Xanascat
Planoles Xanascat
Poblenou del Delta Xanascat
Tremp Xanascat
Vic Xanascat

Altres albergs gestionats per
altres institucions o entitats
Alcúdia - Mallorca (La Victòria)
Banyoles (Banyoles)
Berga (Berga)
Castellbell i el Vilar (Viladoms
de Baix)
Guàrdia de Noguera (Montsec
Mur)
La Pobla de Lillet (La Sala)
L’Hospitalet de l’Infant
(Residència Esportiva Àster)
Llançà (Costa Brava)
Llívia (Anna Maria Janer)
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