
Compte amb joguets per a xiquets i majors 
per Mirela Nicolae

Quan Andy, el personatge dels dibuixos animats,  Toy  Story ─ El conte dels joguets ─ 
creix i ha d'anar a la universitat, regala la seua col·lecció de joguets a una xiqueta.
Woody,  Buzz, el senyor  Potato i els altres arriben a un altre paradís infantil per a alegrar 
a la seua nova propietària.

Foto:  Toy  Story - http://en.wikipedia.org/wiki/file: Toy_ Story. jpg

Com seria anar a la Universitat i portar-te els teus joguets preferits: seria graciós, 
inadequat, antiquat?

Els professors i els estudiants del campus de la Universitat d'Alacant creuen que no. La 
innovació i la creativitat és el que importa i si et fa vergonya portar-te la col·lecció de 
joguets en la maleta, aquests dies la pots veure en el  MUA – El museu de la universitat, 
una exposició de joguets realitzada pels xiquets i els professors de la província d'Alacant.

Els joguets de la Universitat d'Alacant estan creats a partir de materials reciclables: 
llandes de refrescs o de conserves de peix, cartons de suc, paper de periòdic o d'escriure.
Faust Ripoll, el director del Servei de Cultura de la Universitat d'Alacant va donar més 
detalls als deu periodistes presents en l'INTERCANVI PER A EXPERTS EN ELS 



MITJANS DE COMUNICACIÓ realitzat en el camp del projecte “GESTIÓ CULTURAL EN 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ”, organitzat per la Societat Romanesa de Radiodifusió 
en col·laboració amb l'Associació Cultural “ ARIPI” a Espanya. 

La imaginació dels quals han estat i han pensat en una altra història, una didàctica, pot 
semblar habitual. No obstant açò…
Penseu que Bucarest, la capital de Romania, és una ciutat amb molta contaminació. Ací 
s'arrepleguen entre 1 i 1,2 milions de tones de brossa, gran part desaprofitada.

Foto Bucarest – www.evz.ro

Els estudiants i els professors romanesos abracen l'exemple pedagògic alacantí, però 
amb una discreció  inmerecida.
En el  MUA, un museu amb més de 30 anys d'activitat, s'organitzen tot tipus d'activitats: 
exposicions temporals i permanents, concerts, esdeveniments educacionals que tenen 
impacte en la comunitat universitària i local.

A Bucarest,  Iaşi o  Timiş oara, els museus de les institucions de perfil semblen inerts i 
amorfs.

En 1995 la companyia  PIXAR va proposar als xiquets més xicotets i majors, una sèrie de 



dibuixos animats que pretenia canviar la mentalitat global quant a les relacions que 
nosaltres, com a adults, hauríem de tenir durant la infància, durant el nostre període 
d'innocència, ...
 
En 2013 el  MUA ofereix als seus visitants els mateixos valors i proposa una reflexió 
utilitzant elements de la crisi: pressupostos xicotets, innovació i determinació.

Al final del conte, Romania està en l'últim graó en la Unió Europea en reciclatge de 
deixalles.

La interpretació al romanès la va realitzar Aida  Maxim, estudiant en l'últim any de 
Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant.

Foto l'exposició de joguets amb materials reciclables  Mirela  Nicolae.


