
   

 
 
 
Avis Savis  

Descripció de la sessió del dissabte 30 de maig de 2015 
 
 
Objectius 

- Donar a conèixer els llibres de ficció sobre avis, àvies i gent gran. 
- Participar dins el projecte d’acció comunitària “Radars per a la gent gran”1 del nostre 

barri. 
- Obrir un espai de reflexió entre pares i fills sobre el paper dels avis a les famílies. 
- Valorar la vellesa dins la nostra societat i oferir una imatge dels avis i les àvies com a 

persones actives, amb experiència i amb moltes coses per explicar-nos. 
 

 
Bibliografia de la sessió  

Veure annex 
 
Llibres per a la presentació a l’inici de la sessió: 

Calí, Davide. El hilo de la vida. Ediciones B, 2006 
Kockere, Geert De. La señora y el niño. Il·lustr. Kaatje Vermeire. Fiore, cop. 2009 
Janisch, Heinz. Mejillas Rojas. Il·lustr. Aljoscha Blau. Lóguez, 2006 
Kulot, Daniela. Con el dedo en la nariz. Faktoría K de Libros, 2006 
 

Descripció: 

 
Començarem la sessió d’aquest laboratori de lletres i imatges a la sala infantil, on haurem 
decorat la paret amb paper d’empaperar d’estètica “demodé”. Son papers de catàlegs vells que 
ens donen en una botiga de pintures propera a la biblioteca.  
Sobre la paret de papers hi hem dibuixat uns marcs i hem enganxat fotocòpies d’algunes 
imatges dels llibres de la bibliografia seleccionada, procurant que n’hi hagi de tots els estils i 
totes les estètiques.  
 
Comencem un diàleg amb els infants, parlant dels avis, una conversa que ens porta a parlar del 
final de tot un camí. Cal preparar bé aquesta presentació perquè en el nostre cas, vam notar 
que als pares els posava una mica nerviosos això de parlar de la mort, així, obertament, encara 
que fos a través d’un conte.  
 
 

                                                 
1 Projecte d’acció comunitària Radars per a la gent gran 
Organitza: Creu Roja juntament amb l’Ajuntament de Granollers (Serveis Socials) 
Agents implicats: AV, ICS, centres cívics,  Càrites, Serveis Socials (Serveis a domicili, treballadors socials), AGEVO, 
Esports i Biblioteca. 
Àrea d’acció: en una primera fase a Can Bassa però s’anirà ampliant a tota la ciutat. 
Objectiu: Reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de la gent gran. Generar comunitat, sensibilitzar envers els 
més vulnerables, recuperar el valor de família que es preocupa els uns pels altres. 
Descripció: és una xarxa de prevenció en què participen veïns, comerciants, persones voluntàries, entitats i serveis 
vinculats al barri, en aquest cas Can Bassa. 



   

 
 
Els vam mostrar el llibre: 
Calí, Davide. El hilo de la vida. Ediciones B, 2006 
I vam seguir presentant alguns dels llibres que més ens agraden de gent gran. 
 
Aquells avis que ens fan respecte i una mica de por: 
Kockere, Geert De. La señora y el niño. Il·lustr. Kaatje Vermeire. Fiore, cop. 2009 
 
Aquells avis que ja són molt grans i malauradament un dia moren, tot i que continuen presents: 
Janisch, Heinz. Mejillas Rojas. Il·lustr. Aljoscha Blau. Lóguez, 2006 
 
I aquells avis que ens deixen fer tot allò que volem: 
Kulot, Daniela. Con el dedo en la nariz. Faktoría K de Libros, 2006 
 
I per últim, una imatge dels avis com a persones amb tanta energia, il·lusió i desitjos com 
qualsevol de nosaltres:  
Blake, Quentin. Sólo se es joven... ¡dos veces! Océano, cop. 2008 
 
Abans de marxar cap a la sala tallers els expliquem que avui la sessió  és un homenatge als avis 
i que amb aquesta acció ens sumem al projecte Radars per a la gent gran. Tots som radars per 
detectar quan un avi o una àvia necessita ajuda o companyia.  
 
 

1a PART  
A la sala d’actes hi ha cadires i coixins repartits de forma informal per tal que les famílies 
seguin en petits grups. En un racó tenim les taules plegades que muntarem més endavant, a 
l’hora del taller. 
Els mostrem una taula parada plena de llibres que giren al voltant de la vellesa i els convidem a 
descobrir alguns d’aquests llibres. Tenen un quart d’hora per anar agafant i llegint.  
 
2a PART  

Quan porten una estoneta llegint els mostrem uns fulls que hem penjat a la paret, tants com 
lletres té l’abecedari. Aquests fulls són perquè, a mesura que llegeixen contes, hi puguin anar 
escrivint paraules, conceptes, que els facin pensar amb els avis.  
Al costat hi tenim també uns diccionaris i bolígrafs per anar elaborant entre tots aquestes 
llistes. 
 
Passat el temps de lectura, acabem d’omplir entre tots les llistes alfabètiques de paraules i a 
continuació expliquem què en farem. La idea és crear un llibre en format acordió, amb tantes 
pàgines com lletres té l’abecedari. De la A a la Z, cada un dels assistents s’encarregarà d’una 
lletra. Grans i petits, per separat, triaran un dels fulls plens de paraules que hem elaborat i 
triaran la que més els agradi en relació als avis i àvies.  
 
3a PART  

I arriba el moment de començar a escriure el llibre. Per aconseguir una unitat estètica 
homogènia, ens sembla molt bona idea treballar a partir de la fotografia.  
 
 



   

 
 
Per això els assistents han d’escollir entre un gran ventall de fotografies exposades a les parets. 
Es tracta de fotografies majoritàriament en blanc i negre, fotocopiades en cartolines DIN A3, 
preparades ja dins una plantilla que correspon a l’estructura que tindrà el llibre-acordió.  
 
Les fotografies les vam seleccionar a través de la xarxa, amb l’ajuda i complicitat de la nostra 
col·laboradora Miss Aivilis, del bloc Librosfera, que ens va elaborar un Pinterest amb imatges 
d'autors coneguts, com ara Henri Cartier-Bresson, Man Ray, Robert Capa, Martin Parr, Robert 
Doisneau,  i d'altres fotografies anònimes que retrataven la vellesa des de totes les cares. 
Per fer la plantilla del llibre acordió ens basem en una idea original de Mercè Galí, que trobareu 
en document annex per si voleu reproduir-la.  
 
Cada assistent, doncs, té una doble pàgina per treballar. La part esquerra és en blanc. Allà hi 
haurà d’enganxar la lletra de l’abecedari que hagi escollit. Per fer-ho més unitari, tenim 
preparades unes lletres de cartró comprades en una botiga d’scrapbook. 
A sota té tota la pàgina per a escriure el text que vulgui, sense cap més pauta que relacionar la 
paraula escollida amb la vellesa.  
A la part dreta hi té la fotografia en blanc i negre. Es tracta que modifiqui artísticament aquesta 
fotografia. Per a fer-ho, disposa de full adhesiu per a retallar i afegir tots els elements que 
vulgui a la fotografia. També té retoladors permanents forts que mantenen els colors força vius. 
Ens recomanen treballar amb retoladors de la marca “Posca” o retoladors d’aigua, que són molt 
bons i n’hi ha, fins i tot, de fluorescents, però són una mica cars.  
 
4a PART 
L’ideal seria anar enganxant els fulls que s’acaben en ordre alfabètic i anar elaborant el llibre-
acordió per tal que estigui acabat al final del taller. Però la veritat és que és una mica 
entretingut. 
Per això optem per tornar a penjar els treballs resultats en ordre alfabètic a la paret, amb 
pinces d’estendre roba.  
Acabat el taller, quan les famílies ja han marxat, fem el muntatge final i elaborem unes cobertes 
aprofitant també els papers d’empaperar parets.  
 
El resultat és un llibre acordió que recull la il·lusió, l'art i les emocions que desperten els avis i 
les àvies des dels ulls de fills i néts. Això és el què hem explicat quan el llibre ha marxat a fer 
una ruta per diferents casals d’avis, dins el projecte Radars. 
Quan torni, el podreu trobar a la Fàbrica de contes, el nostre racó de llibres autoeditats de la 
sala infantil. 
 


