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Els bombers
donen per extingit
l’incendi de l’Albiol

La Sara vol oblidar el passat; a la foto, amb els nens: aquesta és la feina a què es vol dedicar

JORDI PLAY

Després de sobreviure a l’explosió de gas
de Ca n’Espinós a Gavà, la Sara abandona la
marginalitat treballant com a monitora d’esplai

Cap a la inclusió
RAÚL MONTILLA
Sant Joan Despí

L

a Sara té una d’aquestes mirades que vessen optimisme, noblesa i innocència.
És monitora de la
Fundació Catalana de l’Esplai,
al seu centre que té com a nom
El Tricicle, a Sant Joan Despí. I,
en un futur, serà professora
d’educació infantil. Ho té clar.
Són els seus plans, encara que,
fa uns anys, aquests ni existien.
“Ni tan sols no se’m passava pel
cap treballar en un lloc tan lluny
de casa meva. A Sant Joan Despí! I després, no n’hi ha per a
tant”, confessa ella, que ara cada
dia hi va des de Gavà.
Té 18 anys i és monitora des
de fa només un mes, després
d’haver-se format en el programa Trescajove de la fundació.
Sara Cortés és una dels 54 primers monitors, joves en risc
d’exclusió social, que s’acaben
de graduar com a professionals
del temps lliure. L’objectiu del
programa és obrir als joves que

ho tenen més difícil una porta al
mercat, però també atreure’ls al
món de l’esplai, on la tirolina o
les caminades xirucaires són els
estereotips d’un club obert a tothom, on es treballen valors socials i es lluita contra l’exclusió. El
programa continua malgrat la
crisi: el curs 2012-2013 que acaba de començar hi participaran
un total de 75 joves procedents
de tot Catalunya. Altres joves

La Fundació Catalana
de l’Esplai forma
joves que estan en
perill d’exclusió
i els ofereix un futur
com la Sara. “El 32% del primer
any, i el curs tot just ha acabat,
ja han trobat feina. Però hi ha
també un percentatge molt alt
dels que han decidit tornar a estudiar”, explica María Bruno,
responsable de l’àrea social de
la Fundació Catalana de l’Es-

El gas i la tragèdia d’un barri
]L’explosió de gas del 3 de

desembre del 2008 va fer
que Ca n’Espinós passés de
ser símbol de la marginalitat a convertir-se en icona
de la tragèdia. Un succés
que va causar deu ferits de
gravetat extrema, sis dels
quals van acabar morint, i
en què la justícia no ha trobat indicis de delicte. Tot el

barri va quedar tocat i, en
especial, els veïns del bloc
de l’Incasòl que va sucumbir. Alguns d’aquests veïns,
com la Sara, han refet la
vida en altres punts de Gavà, encara que continuen
lluitant perquè el seu barri
no quedi abandonat. No
quedi, una altra vegada, en
l’oblit.

plai. El curs no deixa de ser una
excusa per iniciar un llarg camí
–que s’espera que ja sigui permanent– cap a la inclusió: és un
any d’estudi, de dilluns a divendres, per a joves que, en més
d’un cas, quan eren menors, disparaven les taxes d’absentisme
escolar.
“Avui tenim taller de cuina; això, per exemple, m’agrada molt.
I el fet d’estar amb els nens, tan
agraïts com són. Tinc clar que
vull dedicar-me a alguna cosa així”, assenyala la Sara, davant la
mirada de la Roser, la directora
de l’Esplai de Ca n’Espinós.
El cas de la Sara s’ha convertit
en una referència en aquest barri de Gavà, el de Ca n’Espinós,
caracteritzat per una marginalitat i un oblit que per a les administracions va emergir amb la
tràgica explosió de gas en què,
el desembre del 2008, van morir
sis persones i més d’una trentena van resultar ferides. “Pensar
en Ca n’Espinós em produeix
molta tristesa”, apunta, amb
més ganes de pensar en el futur
que en el passat. Un barri on l’esplai està arrelat i del qual la Sara
ha format part des dels tres
anys. “El seu cas és també un
exemple per a tots nosaltres i
ens recorda quina ha de ser la
nostra tasca”, apunta la responsable de l’àrea social de la fundació. Perquè de tot se n’aprèn i,
d’aquesta manera, es traspassa
una doble frontera: la Sara, com
altres nous monitors a qui espera un futur perquè ja aspiren a
tenir-lo, serveix també per lluitar contra l’exclusió. “Tinc ganes de fer moltes coses”, sentència la Sara. Tota una declaració
d’intencions.c

L’ALBIOL w Els bombers van
donar ahir per extingit l’incendi forestal que va començar dissabte a l’Albiol (Baix
Camp), i que va arrasar unes
70 hectàrees de bosc. La major part de la superfície afectada forma part del PEIN
Muntanyes de Prades, i ja
es va cremar fa dotze anys.
La sequera i el fort vent van
impulsar el front de foc. Els
bombers van mobilitzar més
de 50 dotacions terrestres i
algunes d’aèries. Fins que
el van extingir van continuar treballant a la zona
14 dotacions. / O. Margalef

Un helicòpter a l’Albiol

A presó per robar
550 metres de
cable telefònic

Roba milers de litres
de gasoil amb un
sistema de bombatge

TARRAGONA w Quatre homes,
tots ells de nacionalitat búlgara, han ingressat a la presó pel robatori de 550 metres de cable telefònic, valorats en 8.000 euros, produït
al terme municipal de
Pratdib, a Tarragona. Els
fets es remunten al dia 25
de gener passat, quan van
ser denunciat a la comissaria de Cambrils. Agents dels
Mossos d’Esquadra van
detenir els lladres el dia 30
passat quan circulaven en
una furgoneta en la qual hi
havia 1.025 quilos de fil de
coure. / Agències

GIRONA w Els Mossos d’Esquadra han detingut un veí
de Girona que havia ideat
un enginyós sistema dins
d’una furgoneta per sostreure milers de litres de gasoil
dels dipòsits soterrats de les
gasolineres. El vehicle, l’interior del qual no es podia
veure des de fora, portava a
dins un sistema de bombatge i un dipòsit amb capacitat
per a més de mil litres. Al
terra del vehicle l’home havia fet, a més, un forat per
on extreia la mànega que
utilitzava per extreure el
combustible. / Agències

VICENÇ LLURBA

Una de les parades de la Fira de la Candelera

MANÉ ESPINOSA

Mig milió de visitants a la
Fira de la Candelera de Molins
MOLINS DE REI w Mig milió
de visitants esperava l’Ajuntament de Molins de Rei que
passessin per la Fira de la
Candelera, que ha arribat a la
161a edició i que ahir va tancar les portes. Oberta des del
dia 27 de gener, la mostra ha
congregat 900 expositors de
diversos sectors, entre els
quals destaca l’agricultura,
l’artesania o les noves tecnologies. La mostra ocupa
50.000 metres quadrats del
nucli urbà de Molins de Rei,
on s’han instal·lat expositors

de jardineria, maquinària
agrícola, bestiar, vins, alimentació, col·leccionisme, serveis, artesania i automòbils.
Per fer front a l’onada de
fred que castiga Catalunya,
l’organització va reforçar
el subministrament elèctric
i el sistema de calefacció
als carrers. Tot i que és
d’origen agrari, aquesta
fira inclou altres disciplines, i també s’aprofita per
dur a terme activitats culturals i recorreguts per llocs
històrics. / Redacció

