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PLET A SANT CUGAT

¿A QUI CONFIEM ELS NENS AQUEST JULIOL?
JOSEP GARCÍA

El TSJC avala
que no es
construeixi a
l’espai natural
de Torre Negra
ALBERT SEGURA
SANT CUGAT

33 Alguna cosa més que oci 8 La monitora Maria Pagès, amb els nens de l’esplai Pubilla Casas-Can Vidalet.

De professió, monitor

Responsables de colònies, esplais i camps de treball asseguren que la seva formació és cada
cop més exigent H No tan sols entretenen, també eduquen i ajuden a la integració, al·leguen
MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

Joves, entusiastes, creatius i cada
vegada més ben preparats. Els monitors de colònies, esplais, campaments de treball i casals, els adults
que aquest estiu, durant moltes
hores –setmanes fins i tot–, estaran
a càrrec dels nostres fills reivindiquen el valor educatiu i integrador
de la seva tasca. No tan sols custodien. No tan sols entretenen, diuen.
També ensenyen hàbits, habilitats
i valors.
«La idea no és prestar un simple
servei de guarderia a l’estiu. És un
servei educatiu, amb un compo·
nent social, almenys en el meu cas,
molt important», explica Laura Sabaté, directora del casal de la Fundació Catalana de l’Esplai, que comença aquest dilluns al barri de
Sant Roc de Badalona (Barcelonès).
Ella, quan era petita, també va participar en campaments i colònies
d’estiu. I ara, amb 30 anys i ja mestra, continua en aquest món del
lleure per a nens i adolescents. «No
es tracta tan sols de lleure –reitera–, sinó que fem una funció soci·
al». Parla amb coneixement de causa: Sant Roc és possiblement un
dels barris més desafavorits que hi
ha a Catalunya.
També Maria Pagès, universitària de 23 anys, entén que la seva

funció va més enllà del mer entreteniment. La jove està aquest estiu
a l’esplai Pubilla Casas-Can Vidalet, «just a la línia entre l’Hospitalet
i Esplugues de Llobregat», concreta. La Maria freqüenta el centre durant tot el curs i ara, al juliol, se’n
va amb ells de colònies a Can Massaguer a Sant Feliu de Boixalleu
(Selva) amb tot el grup.
«Jo estic a càrrec de nens de 7 i 8
anys», diu amb un somriure que no
amaga l’orgull que sent pels seus
«nois». «És que són una passada.
Quan estan fora de casa, canvien
completament, guanyen autonomia,
són fins i tot més obedients», afirma
la monitora. «¡I es mengen tota la
verdura, per més que els seus pares
assegurin que a casa no la tasten
mai!», afegeix Rubén Arguijo, també
monitor, voluntari en el seu cas, a El
Castanyot de Sant Joan Despí. Aquest
estiu les colònies les faran a Vilobí
d’Onyar (Selva).

Un sector «hiperregulat»
Pel que expliquen la Laura, la Maria
i el Rubén, sembla que la capacitat
d’adaptació i acceptació dels menors, tinguin l’edat que tinguin, supera amb escreix la dels progenitors,
moltes vegades excessivament protectors. «És veritat que encara hi ha
algunes reticències, però els pares

haurien de saber que aquest és un
sector hiperregulat, que totes les
activitats que organitzem i les instal·
lacions que fem servir són inspecci·
onades regularment i que els moni·
tors i els seus responsables han se·
guit una formació reglada», sosté
Víctor Martínez, responsable de la
campanya d’estiu de la Fundació Catalana de l’Esplai.
L’entitat, amb més de 1.400 monitors a les seves files, va atendre l’es-
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Són joves titulats en
activitats de lleure, que,
de petits, havien
freqüentat al seu torn
aquest tipus d’iniciatives
tiu passat gairebé 155.000 xavals,
una xifra que confia a repetir aquest
any. L’oferta és àmplia, des dels casals urbans com el de la Laura, on
s’atén els menors durant gairebé tot
el dia, fins als esplais que munten colònies com els de la Maria i el Rubén,
passant pels camps de treball, com
el camp en què treballa Rafa González, monitor de naturalesa a Can
Grau, a Olivella (Garraf).
«Potser és una alternativa menys

majoritària», però té un element diferencial. «S’ha de complir un ob·
jectiu i això implica moltíssim els
nois, normalment nois més grans
que els que van de colònies», argumenta el Rafa. Aquest estiu, els
seus netejaran un tram de riera i
restauraran un antic corral de la
casa de colònies on s’allotgen.
Aprendran, a més de solidaritat, tolerància, convivència, etcètera,
aprendran un altre dels valors clau
de les colònies d’estiu: el respecte
pel medi ambient.
Per als monitors, tan sols el fet
de poder passar l’estiu d’aquesta
manera «compensa els nervis, els
esforços i les males estones», asseguren. «Els meus companys no són
només col·legues de feina, són
també el meu grup d’amics, la me·
va colla», diu el Rubén. I encara que
les noies creuen que el capítol salarial és millorable –«el sou el marca
un conveni», admeten–, en línies
generals no troben pegues a la seva
feina. «¿El pitjor? Quan algun dels
nens que ve tot l’any a l’esplai no
pot anar de colònies perquè la seva
família no ho pot pagar», diu la
Maria. «Sí, això és dur», hi coincideix la Laura. «Encara que jo diria
que al meu casal, el de Sant Roc,
tots els participants tenen beca
perquè no se’n quedi fora ningú»,
afegeix. H

En una sentència dictada al maig
que s’ha fet pública ara, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) avala la denegació per part de
l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès del Pla d’Actuació Urbanística (PAU) presentat per Núñez i
Navarro (NiN) per construir 2.800 vivendes al sector de la Torre Negra, a
Collserola. No obstant, aquesta mateixa sentència considera parcialment l’argumentació de NiN, ja que
anul·la tots els fonaments mediambientals i de protecció dels acords
impugnats a excepció del relatiu al
model urbanístic i imposa les costes
a l’Ajuntament per «la seva temeritat i mala fe sobrada», així com «el
seu palès desencert i redirecció improcedent del cas».
El TSJC desestima parcialment
un recurs presentat per NiN contra
l’oposició de l’ajuntament a portar
a terme el PAU. La sentència desestima la petició de la promotora per
aprovar per via judicial el projecte,
després que l’Ajuntament de la localitat el denegués l’any 2008 després
de ser obligat per una sentència a
tramitar-lo al consistori. Aquesta és
la segona ocasió que NiN porta davant els tribunals els acords plenaris per denegar el PAU, un procedi-

La decisió estima de forma
parcial els arguments de
Núñez i Navarro
ment que també va avalar el 2011 el
Tribunal Suprem.
Si bé el TSJC tomba els arguments
ecologistes de l’ajuntament de Sant
Cugat per denegar el PAU, la sentència sosté que el consistori pot rebutjar-lo per raons urbanístiques. «La
sentència ens avala, i estem treballant per assumir un objectiu que
no és polític, ens ho demana la ciutadania des de fa molts anys», va declarar l’alcaldessa, Mercè Conesa
(CiU).
NiN va celebrar que els arguments mediambientals hagin estat
rebutjats pel TSJC i va anunciar que
presentarà un recurs de cassació
perquè considera que la sentència
els dóna la raó parcialment. «No hauria pensat mai que a una administració municipal se l’acusaria d’haver
actuat amb temeritat i mala fe», assenyala Rafa Jiménez, advocat de la
constructora.
Més enllà del llarguíssim i farragós plet judicial, l’Ajuntament de la
localitat sosté que el sector de la Torre Negra està blindat davant la possible construcció d’habitatges, ja que
confia que durant les pròximes setmanes el Govern de la Generalitat faci oficial la protecció total de l’espai
natural per excel·lència de Sant
Cugat. H

