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Si preguntem a Xavier Nus pel seu 
racó preferit li costa especificar. 
El que té clar, però, és que quan té 
temps li agrada anar d’excursió a la 
muntanya o a descobrir nous indrets, 
però millor si són tranquils i, a po-
der ser, amb bona companyia. Per 
exemple, una bona excusa per sortir 
de casa i esbargir-se és anar a coro-
nar la Pica d’Estats amb els seus ger-
mans, un lloc emblemàtic, tranquil i 
en família! 

Més enllà de la muntanya, però, la 
vida d’en Xavier Nus gira al voltant 
de l’educació en el lleure. Tant que, 
tot i haver estudiat Enginyeria Tèc-
nica Aeronàutica, treballa a l’Escola 
de l’Esplai de Lleida de la Fundació 
Verge Blanca com a responsable de 
formació de lleure i també com a 
formador. 

La seva afició a aquest món comença 
de petit, cap als deu anys, quan 
s’inicia amb les colònies del Grup 
d’Esplai Apassomi del seu poble, Les 
Borges Blanques, a la comarca lleida-
tana de les Garrigues. Hi va anar tres 
anys fins que ja es va fer massa gran, 
però passats un temps va retornar a 
aquest món per fer de monitor: “En 
aquell moment feia de catequista a la 
parròquia de les Borges i la respon-
sable de l’esplai, la Montse Planella, 

ens va fer una formació i a mi i a tres 
persones més ens va proposar parti-
cipar a les colònies com a monitors”, 
ens explica, i assegura que recorda 
aquell moment com “l’enredada més 
gran que m’han fet a la vida, perquè 
aquesta decisió ha condicionat tota 
la meva vida des de llavors, l’esplai 
enganxa i m’ha fet reenfocar el meu 
camí”.  

De fet, reconeix que el Grup d’Esplai 
Apassomi i l‘educació en el lleure 
juguen un “paper vertebrador” a la 
seva vida i que allò que va començar 
com una afició s’ha convertit en tota 
una vocació.  

Així, al 2006 es va treure el títol de 
director de lleure i a partir del 2008 
va començar com a  director de les 
colònies d’estiu. De les colònies es 
destaca el dia a dia de les activi-
tats, el fet de superar els petits rep-
tes que sorgeixen cada dia, resoldre 
petits conflictes, els nervis d’abans 
de l’activitat, el bon regust de boca 
barrejat amb la melancolia de l’últim 
dia... i l’aprendre dia a dia dels com-
panys i dels infants, que assegura 
que tenen molt a ensenyar. 

Una vida d’implicació i d’esplai
Actualment, més enllà de les seves 
tasques laborals a l’Escola de l’Esplai 
de Lleida, forma part del Consell 
Directiu del Moviment de Centres 
d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), 
és secretari de la permanent del 
MCECC Lleida de la Fundació Verge 
Blanca i és vocal de la permanent de 
Didania. 

I per què accepta tants càrrecs i res-
ponsabilitats? Doncs perquè a Xavier 
Nus no li agrada veure les coses pas-
sar davant seu perquè sí: “A l’esplai 
he descobert que es gaudeix més de 
les coses si tu fas que passin; aquest 
esperit de fer passar les coses és el 
que em va empènyer a entrar-hi, vull 
aportar la meva visió, experiència, 
esperit crític i de servei als centres 
d’esplai”.  

 És a partir d’aquesta implicació que 
Xavier Nus ens parla de la situació i 
dels reptes del sector de l’educació en 
el lleure: “Hem de ser més presents a 
la societat, participar-hi des de dife-
rents àmbits, fer-nos sentir i valorar; 
hem de ser capaços d’acompanyar els 
joves perquè esdevinguin monitors i 
monitores es compromesos i cohe-
rents amb el projecte de lleure i amb 
una bona formació”. 

En aquest sentit assenyala especial-
ment que cal que la societat prengui 
consciència de les competències que 
s’adquireixen durant el pas per les 
entitats de lleure, com el treball en 
equip, la gestió de conflictes, el con-
trol econòmic, etc. 

I acaba explicant una broma que 
fa sovint en els cursos de monitors 
i monitores en què participa com a 
formador: “Si fos metge receptaria 
a tots els joves que fessin de volun-
taris en alguna entitat, en el nostre 
cas que fossin monitors i monitores 
de lleure. Us asseguro que no deixa 
indiferent”. 

Lloc: Les Borges Blanques
Edat: 31 anys
Esplai: Grup d’Esplai Apassomi (www.apassomi.org)
Què fa? És el vicepresident i responsable de les activi-
tats d’estiu del seu esplai, vocal del consell directiu del 
MCECC, secretari de la permanent del MCECC Lleida 
de la Fundació Verge Blanca i vocal de la permanent de 

Didania.  

Xavier Nus

eva queralt


