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Josep Gassó, fundador i president de Fundesplai

“Els estius de la infantesa són la
pàtria on resideixen els somnis”
El somni d’en Josep

V
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Col·labora:

Tinc 66 anys. Barceloní. Casat per segona vegada, 3 fills i 5 nets. Llicenciat en Pedagogia. Crec
que tots mereixem una segona oportunitat, i que els estius de la infantesa són la pàtria on resideixen els somnis, on poder compartir, aprendre valors. Crec en els que creuen i que l’ànima no mor

a tenir una infantesa feliç?
Sí, molt feliç, envoltat de família i d’amics, potser per
això als 17 anys vaig decidir
deixar l’Eixample barceloní
per anar a treballar amb els
nens de Bellvitge.
Mala consciència?
Elsjesuïtes,els“capellansobrers”comelsanomenaven llavors, revolucionaris per nosaltres,
em van fer adonar que el món estava per canviar, que havíem de sortir de les nostres reflexions teòriques i passar a l’acció social.
Què el movia?
La convicció que podia ajudar a canviar realitats difícils. A Bellvitge l’any 68 hi havia molta
delinqüència juvenil.
Descrigui’m el barri al qual va arribar.
Era una ciutat dormitori que a mesura que es
construïa s’anava poblant, sense equipaments
de cap mena. Tot estava per fer. No hi havia cinemes, ni comerços, ni escola. Era molt lluny
deBarcelona,estrigavaunahoraambautobús.
Què hi veia?
Carrers de fang que quan plovia es convertien
en fangars plens de nens i de bandes de gossos.
Eren carrers perillosos, amb molt consum de
drogues.
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Vostè era un noi de bona família.
Vaig arribar amb una camisa blanca que el dia
abans havia intentat embrutar i arrugar per
treballar com a peó de la construcció durant
tres mesos perquè volia acostar-me a la gent
que vivia allà.
I com va anar?
“On vas tan net!”, va ser el comentari general.
Em van donar un pic i una pala i em van posar a
fer una rasa: “Quan arribis al mar, avisa”. Un
dia vaig donar suport a uns treballadors que teniendificultatsambelcapatàsiemvanenviara
les oficines, un càstig per mi, que pels altres va
ser llegit com un premi.
Acabavadedeixarlafacultatd’Economia.
Sí, per passar-me a Pedagogia, convençut que
només a través de l’educació es pot canviar el
món.
I va trobar la seva missió...
Compaginava els estudis amb la dedicació als
nensdelbarri.Laideaerareunir-losiferactivitats, anàvem d’excursió, vam construir un cinema... Així es va crear el Club Infantil i Juvenil Bellvitge, i ja han passat cinquanta anys.
Va ser un pioner.
El meu somni era impulsar l’educació en el
temps lliure. Al cap de deu anys el nou Ajuntament ens va cedir un solar municipal de

Veient la realitat dels
barris marginals de Barcelona i sent conscient
del contrast entre l’amor
i l’educació que ell havia
rebut i aquells nens que
jugaven enmig del fang,
va tenir un somni: educació, convivència i harmonia en el temps lliure.
Avui Fundesplai té esplais. L’any passat van
atorgar més de 17.000
beques menjador i de
reforç escolar, i les colònies d’estiu, que van arrencar el 2009 amb 950
beques, van arribar l’any
passat a 5.300. “Jugant
enmig de la naturalesa,
fent una marxa o parant
taula, tots els nens són
iguals, però per a alguns
aquesta haurà estat
l’única ocasió de sortir
del barri. Molts d’aquells
nens es converteixen
amb els anys en la nostra
xarxa de voluntaris”.

2.000 m² i el 1983 estava construït. Actualment tenim aliances i projectes per tot Catalunya, a la resta d’Espanya i Llatinoamèrica.
Organitzen colònies d’estiu.
Sí, a part de l’oferta de reforç diària i les activitats dels caps de setmana, tenim 92 esplais i 27
cases de colònies pròpies. Cada nen que bequemésunnenquenoespassaràl’estiudavant
de la tele.
Això és bo.
Gaudirà de la naturalesa, amb amics, adquirint
autonomia, compromís i valors; creixent. Tenim una fórmula: I+F=C².
Què vol dir?
Una infantesa feliç és igual a un ciutadà
compromès. És a dir, que els joves que aconsegueixen ser feliços entenent la felicitat com
la realització personal, la capacitat de ser protagonistes i de liderar la seva vida es converteixen en ciutadans compromesos amb la
societat.
És ideal.
Hihamoltsjovesadultsquevantenirinfàncies
difícils i que avui expliquen que el millor que
els ha passat a la vida va ser a l’esplai, i amb els
anys s’han convertit en voluntaris.
La decisió de traslladar la seu al barri de
Sant Cosme no devia ser senzilla.
Era coherent, perquè nosaltres ens dediquem
a nens i joves de barris i poblacions amb dificultats, però va ser arriscada.
Per què?
Sant Cosme era un barri molt marginal. Recordo que quan ho vaig exposar al patronat de la
fundació un soci va agafar un cargol que va trobar a terra i el va guardar: “Per recordar el dia
quese’nsvaafluixaruncargol”,vadir.Avuiens
ha tornat el cargol. El centre d’esplai del barri
és un orgull.
Com era de marginal el barri?
El 2004 els taxistes no volien anar a Sant Cosme.Estàvemenunazonaambblocsmigenruïnes on malvivien persones amb les seves gallines, burros, fogueres i alguns Ferraris robats
mig desmuntats. Hi podia passar qualsevol cosa, però avui ha fet un gir radical.
Què el mou?
La confiança que dins de qualsevol persona hi
ha bondat i que cal donar-li l’oportunitat perquè la pugui expressar i construir una vida
equilibrada i feliç. Un nen és un tresor.
Un no sempre obté els resultats que vol.
Treballem amb casos molt marginals i difícils,
peròcomdeiaunpedagogitalià,quantreballes
amb casos de joves que semblen perduts, encara que res no ho indiqui, els estàs posant una
moneda a la butxaca.
...
Algun dia, quan siguin adults i estiguin desesperats, ficaran la mà a la butxaca i trobaran la
moneda i amb ella faran coses positives.
Ha vist brillar aquesta moneda?
Moltíssimes vegades! Sé que es pot construir
un món més solidari, més humà i sostenible a
còpia de donar esperança, oportunitats.
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