
Pep Guarido, exalumne de l’escola, exmonitor  
i exdirector de l’Escola d’Estiu, actual coordinador  
de 1r i 2n d’eso i pare d’una nena d’Escola d’Estiu i 
d’un noi que en va ser nen i que ara n’és monitor.

La meva experiència a l’Escola d’Estiu és bastant completa. Vaig ser-hi 30 anys 
començant com a monitor, després monitor base, coordinador i, finalment, 
com a responsable màxim prenent el testimoni d’en J. Manuel Ibàñez, que va 
ser l’alma mater de l’EE. La llàstima és que quan jo era petit i estudiava a Casp 
no es feia l’EE i no vaig poder gaudir com a nen d’aquest món meravellós. Per 
sort, el meu fill sí que ha pogut viure’l i ara n’és monitor, i la meva filla encara el 
viu i sempre demana que la inscrivim a l’EE i que de gran en vol ser monitora. 

L’EE em va donar l’oportunitat de viure infinitat d’experiències molt intenses 
amb els alumnes de Casp (petits i grans) i de seguir posant en pràctica els va-
lors educatius que s’ensenyen a l’escola, però sota el clima del lleure, molt dife-
rent a l’acadèmic. He estat afortunat de poder ajudar a que nens i adolescents 
creixin amb valors dins d’un espai molt agradable. A més a més, veure que jo-
ves que havien estat nens d’EE demanaven i es convertien en monitors, sempre 
t’omple d’alegria.   

A l’Escola d’Estiu es crea una màgia especial. La relació monitor-nen és molt 
marcada, intensa i bonica, perquè el monitor acompanya l’infant i comparteix 
amb ell tots els moments. És com un circ que obre la seva carpa un mes a l’any 
perquè tothom s’ho passi bé. Però perquè això passi hi ha moltes hores darre-
re, hores de preparació, i d’esforços per part dels monitors, que veuen recom-
pensada aquesta feina amb els agraïments i els somriures dels nens. 



El tren de l’EE es va renovant any rere any i això és bo perquè vol dir que té vida 
i que el que fem té sentit.

Per què els nens/es s’hi han d’apuntar? Doncs perquè l’EE és un espai magnífic 
per gaudir del lleure, per conèixer l’escola d’una manera diferent, perquè es 
fan moltes activitats divertides i originals adequades a cada edat, perquè es fan 
sortides molt atractives, perquè es fan nous amics, perquè t’ho passes molt bé 
i perquè es crea un ambient diferent, màgic difícil d’oblidar.

L’EE és un món màgic en el qual tothom té cabuda.


