
ha estat entrenador d’un equip de
futbol, monitor d’esplai, o que ha
marxat tres mesos a Londres a fer
de cambrer, penso que aquesta per-
sona ja no té manies i entén què vol
dir treballar. 

Tot el que és difícil, 
obliga a esforçar-se.
Llavors, quan et diuen que els jo-
ves d’avui no tenen valors, jo dic:
home.. depèn. Quins joves tenen
valors? Aquells que tenen una
il·lusió, una afició.... I aquest hau-
ria de ser el principal repte dels
pares i educadors: fer que els  nois
i noies tinguin il·lusions.

Quins valors et van transmetre
a tu, de petit?
Jo vaig néixer a Hostalets de Ba-
lenyà. El meu pare, a més de ser el
fuster del poble, era el jutge de pau,
portava el futbol, la cavalcada de
reis, el teatre, el casal d’avis... En
poques paraules: era "l’associacio-
nisme amb potes". Hostalets era 
l’únic poble de la zona que no tenia
cinema, ni piscina, però vaig apren-
dre que, allà on ens ajuntàvem tres
o quatre persones amb ganes de
fer una cosa, pencant, la podíem 
tirar endavant. Seguint l’exemple
del meu pare, em vaig fer de la co-
lla sardanista, portava l’aplec, vaig 
treballar a la ràdio i a la revista...

Els joves, als 16
anys, haurien de

treballar, almenys
als estius

Així vas començar a 
fer de periodista?
Si. La primera feina que vaig fer
en periodisme va ser dirigir la re-
vista d’Hostalets de Balenyà. I fer-
ho implicava dirigir-la, escriure-la,
maquetar-la, buscar els anuncis i
repartir-la. Per això, ara que sóc el
director executiu de l’APM i tinc
una empresa on treballen 25 perso-
nes, no em canso de recordar que

absolutament tot el que sé ho vaig
aprendre en aquella primera re-
vista. Quan ara negocio un patro-
cini amb la Danone, ho puc fer
perquè en vaig aprendre picant a la
porta de la botiga de cortines del
poble perquè posés un anunci a la
revista. Tota la meva formació en
gestió la vaig aprendre allà.

A "Eduqueu les criatures" 
dediqueu una secció fixa a 
la conciliació... 
És el gran problema dels pares
del segle XXI. Tant la conciliació
en el  repartiment de responsabi-
litats entre la parella, com la con-
ciliació entre dedicació a la feina
i  als fills. Avui en dia, i amb la
crisi encara pitjor, es tracta d’una
missió gairebé impossible. 

Tu aconsegueixes conciliar?
És molt difícil. Segueixo una via
que és portar els temes de la meva
vida cap a la feina. Però, considero
que els pares d’avui -i jo el primer-
anem massa enfeinats i no dedi-
quem tot el temps que caldria als
fills. A més, quan estic amb ells,
sovint estic contestant mails o par-
lant pel mòbil. Del que estic més
content de la nostra aposta conci-
liadora és que tenim ben assumit

que, durant els primers anys d’in-
fantesa dels fills, la nostra prioritat
és educar-los. I no en fugim: els
caps de setmana ens organitzem
per anar a veure’ls al futbol, al tea-
tre, participem a l’esplai o a les tro-
bades de pares... i no diem allò de
"què podem fer per desfer-nos
d’ells i tenir temps per a nosaltres".

Has dit que portes els fills a l’es-
plai. Per a tu quina importància
té l’educació en el lleure?
Jo no hi vaig anar mai a l’esplai,
perquè al poble no n’hi havia. Però
hi portem els fills i, com a pares, hi
hem descobert moltes coses. Per a
mi, l’essència del que aporten les
entitats de lleure és que possibili-
ten "fer barri", "fer col·lectiu", fer
activitats dirigides però molt lúdi-
ques i amb molt contacte físic i
afectiu. Els monitors no són ni pa-
res, ni mestres; són com germans
grans una mica eixelebrats que 
inciten a fer activitats, al contacte
amb la natura. I, si ens hi posem a
pensar, en el 2010 l’esplai és un
espai absolutament revolucionari:
és l’únic lloc on, quan van de cam-
paments o colònies, prohibeixen
que s’enduguin el mòbil, l’ordina-
dor; marxen dotze dies i no ens
deixen que sapiguem res d’ells i,

com a màxim, ens diuen "si hi ha
algun problema ja us trucarem"! I
això ho contrasto amb activitats
més pijes on pots veure què fan els
teus fills a través d’una webcam!
Això no és altra cosa que la res-
posta a la cultura de l’angoixa i la
desconfiança permanent!

L’esplai és l’invent
perfecte

En un article a l’AVUI apuntaves
el risc que els esplais desapare-
guin i, dintre d’uns anys, ens els
"venguin" els japonesos.
A mi m’han arribat notícies d’es-
plais que han de tancar per falta de
locals. També, sento a pares de mo-
nitors i monitores que els diuen que
no ho facin, que és molta responsa-
bilitat, que millor que estudiïn un
màster. I la veritat és que a mi això
em preocupa, perquè crec que l’es-
plai és l’invent perfecte. A l’esplai i
a les colònies els fills fan coses que,
a casa,  s’hi neguen: escombrar, fer-
se el llit, rentar la roba, menjar el
que hi ha i no "a la carta" com a
moltes cases. És el món al revés! 
A les reunions, els monitors i moni-

tores de 18 o 20 anys ens "renyen"
als pares que en tenim 40 per com
eduquem els nostres fills!

Renoi amb els monitors!
Els monitors i monitores no fan la
seva feina asseguts en una cadira.
Eduquen en el món real on hi 
ha afecte, contacte, vida! I això
m’entusiasma. Les tres paraules
claus en l’educació són il·lusió,
vocació i passió. Són els tres con-
ceptes que han d’envoltar l’educa-
dor. Educar és una responsabilitat
tan gran que no n’hi ha prou amb
"saber-ne": no pots perdre mai un
plus d’entusiasme. 

Il·lusió, vocació i passió...
Com que els valors només es trans-
meten, jo vull que els meus fills 
estiguin envoltats de gent que té
valors. I qui té valors en la societat
actual? Els joves que estan en el
món associatiu, a l’esplai o al cau,
a la colla de diables o amb els ge-
ganters. Perquè fan coses amb pas-
sió, de forma altruista o, almenys,
no remunerada, com els tocaria. I
com que els valors només es trans-
meten a través de l’exemple, penso
que si els meus fills estan envoltats
de gent que en té, potser alguna
cosa se’ls encomanarà! 

Si no fossis periodista,
hauries estat...
Fuster.

Persones que admires en
la vida real? 
Els humoristes i els emprenedors.

El teu heroi de ficció?
Charlie Brown.

Què és la felicitat 
per a tu? 
Que els quatre fills estiguin sans.

La teva flor preferida? 
La rosa.

Un llibre?
El món segons Garp,
de John Irving.

Una música?
Els Blues Brothers.

Una pel·lícula?
Quan Harry va trobar Sally.

El teu menjar preferit?
El cabrit.

El teu somni?
Treballar només en allò 
que m’agrada.

UN SOMNI COMPARTIT PER MOLTS     

Qüestionari Proust 
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