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Pensant-ho millor

Carme Munté

La relació de Xavier Nus amb l’esplai es remunta a 
la seva infància. Amb 11 anys va començar a l’esplai 
del poble, les Borges Blanques, anant de colònies. 
Després va prosseguir com a monitor i va anar assu-
mint altres responsabilitats. Des de fa quatre anys 
és formador de monitors i monitores a l’Escola de 
l’Esplai de Lleida. Ara ha estat escollit nou president 
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans 
(MCECC) de la Fundació Pere Tarrés.

Quines competències i valors s’adquireixen 
en un esplai? 

L’esplai és una escola de vida, on els infants i 
monitors aprenen a ser ciutadans i ciutadanes 
compromesos del present i del futur de la nostra 
societat i del nostre país, un espai on es desenvo-
lupen personalment i socialment. Els infants, joves 
i monitors aprenen competències tan importants 
com el treball en equip, la capacitat d’adaptació, 
l’entusiasme, la iniciativa, l’autonomia, la planifica-
ció, analitzar i resoldre problemes.... En conclusió, 
nosaltres eduquem en el lleure i eduquem per a 
la vida.

Quins reptes es proposa com a nou president 
del MCECC?

Des del Consell Directiu ens marquem el camí de 
consolidar el Moviment en l’àmbit català i continuar 
organitzant trobades de monitors i d’adolescents, 
les dues grans activitats que afrontem aquest primer 

«La teva rialla 
em fa lliure... 
riu sempre!»
Es deia Manolillo. Era fill de Josefina Manresa i del poeta Miguel Hernán-
dez. El Manolillo i la seva mare passaven gana. El seu pare era a la presó. 
Eren temps de guerra. La Josefina havia dit temps abans al seu espòs que 
s’alimentaven a base de ceba. El poeta va escriure:
«En la cuna del hambre / mi niño estaba, / con sangre de cebolla / se ama-
mantaba. / Al octavo mes... ríes. /  Ríete niño. / Tu risa me hace libre. /  Tu 
risa me pone alas. / Soledades me quita, / cárcel me arranca... / 
Alondra de mi casa, / ríete  mucho. / No te derrumbes. / Nunca despiertes, / 
hijo mío. / Ríete siempre...»
Rubén Darío escrivia: «La risa es la sal de la vida. La risa de un niño es como 
la loca música de la infancia.»
Els que teniu nens a casa ja sabeu que són un gran do. Per això:
—Riu, nen... la innocència és font d’alegria autèntica.
—Riu, nen... perquè tens l’amor, la seguretat, l’afecte, la tendresa dels teus 
pares i familiars. Per això no t’angoixen ni la por ni el temor.
—Riu, nen... per qualsevol cosa o nimietat. La teva rialla fàcil transmet ale-
gria.
«Quítame el pan, si quieres; / quítame el aire, pero: / no me quites tu risa», 
afirmava Pablo Neruda, premi Nobel de Literatura.
Chesterton, el gran convertit al catolicisme, va trobar en l’Església l’alegria. 
Constatava: «El fet més meravellós de la infantesa és que: qualsevol cosa es 
converteix en una meravella.»
Ens cal més alegria.
—Busca allò que t’ajuda a riure. Et farà bé i faràs el bé als altres.
—Qui ofereix alegria, transmet pau i ganes de viure.
—La rialla és contagiosa. Qui està preocupat, trist, acostuma a unir-se als 
que riuen. Així s’uneixen i es multipliquen les rialles.
—A més, la rialla relaxada ajuda un mateix; distén l’ambient i afegeix una 
nota positiva de color, de bon humor. Afegeix qualitat a la vida.
—La rialla d’un infant neix: espontàniament, d’una felicitat interna que ens 
diu que només amb l’amor del pare i de la mare i dels de casa, ja ho té tot, 
ja en té prou.... I riu. Riu sempre!
«Amb la paraula dels infants... t’has fet cantar una lloança» (Mt 21,16; Sal 8,3). 

Des del carrer
Xavier Nus, president del MCECC-Fundació Pere Tarrés

«Eduquem en el lleure i per a la vida»
semestre de l’any. Hem de ser propers als centres 
d’esplai i a les zones i territoris, aprofitant tots els 
recursos de què disposem. 

L’estiu passat 2.322 infants van anar a colòni-
es i casals d’estiu amb una beca de la Fundació 
Pere Tarrés. Quina és la previsió aquest any? 

Hem de continuar implicats amb els infants, són la 
nostra raó de ser i per tant caldrà continuar mante-
nint la campanya «Ajuda’ls a créixer» i ampliar si és 
necessari el nombre d’infants atesos en les activitats 
dels nostres centres d’esplai. Des del Moviment hem 
d’establir els enllaços necessaris entre els esplais, 
Càritas, serveis socials... perquè aquestes beques 
puguin arribar als infants que més ho necessiten. 

A Catalunya, s’està donant una desigualtat 
pel que fa a les activitats de lleure? Podem 
parlar de bretxa en el temps de lleure? 

L’informe sobre el dret al lleure educatiu, publi-
cat al juny del 2014 del Síndic de Greuges, reflectia 
que en els darrers temps l’àmbit del lleure educa-
tiu ha adquirit més importància en la infància i, 
consegüentment, també entre els poders públics. 
Actualment hi ha més infants que participen en 
activitats de lleure educatiu. No obstant això, el 
lleure és un dels àmbits educatius més fortament 
afectats per les desigualtats socials en l’accés. És per 
això que campanyes com «Ajuda’ls a créixer» de la 
Fundació Pere Tarrés contribueixen que el lleure 
sigui realment un dret i per tant a disminuir aquestes 
desigualtats.
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