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Com va començar La Gresca?
Graci Mora: Van ser una sèrie de voluntaris d’altres associ-
acions que van veure que el barri del Pont Vell no tenia cap 
oferta educativa. Llavors estava al mig del no-res, entre la 
Carretera Nacional i el riu i era una mica “interessant”. Més 
d’un dia preferies arriscar-te a creuar la carretera en comptes 
de passar pel túnel soterrat de vianants.

Què va canviar?
Marta Buxó: Els primers set anys es feia només esplai de dis-
sabte i colònies d’estiu. Però calien canvis i vam fer una anà-
lisi participativa, amb associacions, veïns i infants. Com que 
estava aïllat, el barri sempre havia tingut un teixit associatiu 
molt potent. L’anàlisi va durar dos anys i ens vam adonar que 
es necessitava un punt de trobada de joves i tenia una sèrie de 
problemes de brutícia i mal comportament on l’educació dels 
infants podia ser essencial.

La Gresca va créixer.
GM: Amb subvencions aquí i allà vam anar millorant. Vam 
muntar una aula d’informàtica quan els infants no tenien 
alfabetització digital. Ens va caldre personal administratiu i 
monitors formats, però vam mantenir els voluntaris per l’es-
plai de dissabte. Els set voluntaris que tenim ara van ser tots 
infants que venien de petits. Ara tenim un programa diari per 
a totes les edats, on els joves aprenen a ser autosuficients.

La Gresca, 25 anys
de projecte transversal
La Graci Mora i la Marta Buxó porten més de vint anys educant a Ripo-
llet. Concretament al Barri del Pont Vell, que elles anomenen barri de 
“frontera” i que té un passat “interessant”. De patir per haver de passar 
per sota la Carretera Nacional, a formar part de facto de Cerdanyola; 
elles han format part de la transformació integral d’un esplai i del barri 
on es troba. Aquest any han fet 25 anys i volen dedicar la festa a gaudir 
amb tots els veïns i el barri que s’han fet seu.

I els grans també van a l’esplai?
MB: El barri ha canviat, la població original ha envellit i hi 
ha molts infants immigrants. Ara que els joves ja tenen mò-
bils, els grans fan cursos d’informàtica per estar al dia. A més 
de tallers de meditació, de memòria, ball... i un casal d’estiu 
per a la gent gran!

La Gresca és també un centre d’acollida?
GM: Sí. Fem de punt d’informació i d’acollida. El 75% dels 
infants vénen becats de Serveis Socials i treballem amb les 
famílies perquè sàpiguen que també és casa seva. Una de les 
noves reivindicacions és l’educació 360 o a temps complet. 
L’educació ha de ser contínua, no només a l’escola. 

Aprofitareu la festa per fer una mirada enrere?
MB: Després de dues diagnosi completes i un pla estratègic, es-
tem a l’aguait els 365 dies per millorar. Per aquest motiu, la festa 
que farem el març serà per nosaltres, però sobretot pel barri.

I el futur?
GM: Hem passat èpoques de tot tipus, crisis, baixades de 
subvencions... ara podem dir que estem consolidats i el que 
queda és seguir treballant.

Albert Borrell
Intus
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“Els infants que fan 
2 hores extracurriculars 
al dia van 5 anys més 
avançats que els que 
no en fan”
nnnnnnn


