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Crònica del “Viatge a Ítaca” d’Isabel Gàmez

L’empremta de l’esplai
@josepvallsh

Josep M.
Valls

U

na de les primeres nenes que va
anar al Club de
Bellvitge va marxar a
Màlaga fa 38 anys. Ara
ha tornat expressament
per retrobar-se amb
l’esplai que li va deixar
una forta empremta.

L’any 1968 un grup de
joves va decidir impulsar
un projecte a favor de la
infància al barri de Bellvitge. Eren el Pepe Gassó i
la Montse Pérez, que, amb
el mossèn Ramón, van començar organitzant unes
sessions de cine fòrum i
uns tallers on s’aplegava
la mainada. Tot plegat era
l’embrió del que, amb el
temps, es va convertir
en el Club de Bellvitge
i més endavant –i fent
pinya amb moltes altres
persones i entitats– en el
Movibaix i en la Fundació
Catalana de l’Esplai.
Entre aquells primers infants de Bellvitge hi havia
la Isabel Gàmez, una nena
que el 1968 tenia 9 anys,
que anava a l’esplai pràcticament d’amagat: “Als
pares no els agradava que
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L’Alberg de
CENTRE
ESPLAI acull
els cursos
d’anglès
de la UIMP
L’Alberg de CENTRE
ESPLAI acull des d’aquest
mes d’abril els alumnes participants en
els cursos d’immersió
lingüística en llengua
anglesa, organitzats per
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
que es desenvoluparan
fins al proper mes de
desembre. Els cursos es
van iniciar el passat 21
d’abril i finalitzaran el
proper 14 de desembre
ininterrompudament.
Durant set mesos, cada
setmana, de diumenge a
dissabte, l’alberg acollirà
un grup de 30 alumnes,
provinents d’arreu de
l’Estat, amb els seus
professors.

Records d’esplai. Isabel Gámez, amb una foto d’ella mateixa l’any 1974, en un campament organitzat
pel Club Bellvitge al Llac de Sant Maurici. FOTO: J. M. VALLS

hi anés perquè era mixt I,
en aquell temps, estava
mal vist”. Un vespre es va
entretenir en els tallers.
Tornava cap a casa amb
la certesa que els pares
la renyarien... “Sort que
aquell dia l’home va arribar a la lluna i, com que
tothom estava embadalit
mirant la tele, me’n vaig
lliurar!”.
Durant la seva infantesa
la Isabel va viure a l’esplai
algunes de les millors experiències de la seva vida:
“Per mi anar a les colònies
ho era tot. Anàvem a Can

Frontanyà, a Borredà. Era
l'única possibilitat que teníem d’anar a la natura.
També vam prendre consciència dels problemes
d’aquell moment i ens
implicàvem en la millora
del barri”.
Però, quan tenia 14 anys,
la Isabel va haver de marxar cap a Màlaga. Allí hi
ha passat els darrers 38
anys. Ha tingut sis fills,
que li han donat deu néts.
Durant tots aquests anys,
en què ha hagut d’afrontar moltes dificultats, la
Isabel sempre ha tingut

molt present allò que
va aprendre a l’esplai:
“Sempre he recordat i he
intentat transmetre els
valors que em van ensenyar al Club de Bellvitge:
la solidaritat, el treball
en equip, la constància,
el respecte a la natura...”.
Ara que ja té els fills criats, la Isabel ha volgut
tornar a l’Hospitalet per
retrobar-se amb el Club
de Bellvitge. A aquest retorn, la Isabel li ha posat
nom, "Viatge a Ítaca":
“Vaig venir convidada per
la Cristina Santana, una

amiga de llavors que durant tots aquests anys ens
hem seguit trucant i escrivint. Sempre m’ha ofert
de visitar-la i ara, que he
pogut, he vingut”. La idea
de la Isabel era quedar-se
una setmana. Un cop a
l’Hospitalet, a més de la
Cristina, també es va reunir amb altres companys i
companyes de la primera
generació del Club: el Fermín León, l’Olga Pagès,
Joan José Sànchez i la
seva dona, la Nico Pérez,
la Raquel Rojo...

Per mi anar
a les colònies
ho era tot.
Era l'única
possibilitat que
teníem d’anar
a la natura
Va visitar el Club i va demanar poder buscar fotos
de quaranta anys enrere.
“A diferència d’altres llocs
on són molt gelosos de la
seva privacitat, em van
obrir les portes de bat a
bat”. Va passar-se tota
una setmana al Club de
Bellvitge amb els seus
companys, buscant, escanejant i documentant
fotos i diapositives.
El dia 5 de maig, just el dia
abans de la data prevista
per tornar cap a Màlaga,
el Manolo Cascos i la Nico
Pérez van convidar la Isabel a la Festa Esplai: “Quan

vaig veure tota aquella
gentada al Parc Nou no
m’ho podia creure! Em
vaig quedar molt sorpresa
de com s’havia passat d’aquell modest esplai que
jo havia conegut de nena,
a la realitat que avui és la
Fundació!".
A la Festa es va trobar amb
Pepe Gassó, que havia estat el meu monitor. “El vaig
abraçar! Em va reconèixer
a la primera.... i mira que
he canviat en aquests anys!
Els amics van convèncer la
Isabel d’allargar la seva estada a Catalunya. La Cristina la va seguir acollint a
casa seva; des de la Fundació se li va cedir un espai
al Centre Esplai per treballar; l’Eloi Camacho li va
instal·lar un ordinador i la
Montse Picas li va cedir un
escàner de diapositives que
va portar de casa seva. En
pocs dies la Isabel i els seus
companys van documentar
prop de 2.000 imatges!
El 17 de maig la Isabel
Gàmez va retornar cap
a Màlaga. Però està convençuda de seguir amb
el treball iniciat: “Jo venia buscant unes poques
fotos nostres... Ara ens
hem il·lusionat a fer un
veritable arxiu fotogràfic
de la història del Club.
Per recordar la nostra
infantesa i adolescència,
la nostra història. Perquè
puguem explicar als nostres fills i néts l'empremta
que l’esplai ha deixat en
les nostres vides”.

La cloenda del curs de L'Aventura de la
Vida reuneix més de 500 escolars a Lleida
A Lleida, L’Aventura de
la Vida es fa des del curs
2004-05 gràcies al suport
de la Paeria i, en aquesta
edició de 2012-13, hi han
participat més de 1.300
infants de 17 escoles de
la ciutat de Lleida.

@jaruizFCE

José Antonio
Ruiz

M

és de 500 escolars de tercer a
sisè de primària es van reunir aquest
30 de maig a l'Auditori
Enric Granados de Lleida per fer la cloenda del
curs de L'Aventura de la
Vida 2012-2013, el programa de promoció de
la salut i prevenció de
les drogodependències
de la Fundació Catalana
de l'Esplai. Els escolars
van poder gaudir d’un
espectacle de teatre i un
muntatge audiovisual
relacionat amb la promoció de la salut.

Implicació dels
centres educatius

Participants en el programa. Els escolars lleidatans que han participat en el programa, a l’acte de final de curs. FOTO: Paeria

L'Aventura de la Vida es
desenvolupa des de l'any
1999 a Catalunya i ja ha
arribat a més de 113.000
nens i nenes, de 107 escoles
de 49 municipis catalans.
Aquest curs 2012-2013, a

Catalunya han participat
més de 8.000 infants primària, als quals cal sumar
prop de 5.000 més de secundària que participen en
els programes "Órdago" i
"Reprenem-ho".

L'acte celebrat a Lleida va
comptar amb la intervenció de l'alcalde de la ciutat,
Àngel Ros, del tinent d’alcalde de Benestar de la Paeria, Josep Presseguer, i de
la cap de Salut i Prevenció
de la Fundació Catalana
de l'Esplai, Isabel Matas,
a més de la presència del
gerent de programes educatius i de prevenció de
Serveis d'Esplai de la Fun-

dació, José A. Ruiz. Aquest
curs ha comptat amb una
important participació
dels centres educatius de
Lleida en el programa.
La Fundació Catalana de
l’Esplai impulsa diferents
iniciatives per promoure
la salut dels infants i els
joves als centres educatius, sempre en col·laboració amb l’equip educatiu
i les famílies. L’Aventura
de la Vida es dirigeix principalment als infants dels
8 als 12 anys i es complementa amb l’"Órdago",
una proposta didàctica
per abordar la prevenció
de les drogodependències amb adolescents en el
marc de l'escolarització
obligatòria.

