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GENT DE L’H

Pep Castro, president del Consell de la Joventut i l’Esplai des de 1989

“Moltes de les coses que faig no són
una feina, sinó una manera de viure”
El Consell de la Joventut i l’Esplai (CJEH)
es va crear el 1983, vostè el presideix des
de 1989. Quina es la seva funció?
El CJEH té una doble vessant.
D’una banda, dóna suport a les 32
entitats que en formen part davant
l’Administració en la recerca d’ajudes econòmiques o d’infraestructures. D’altra banda, organitza activitats o participa directament en
elles. Per exemple, el Consell ha
participat a totes les edicions de Firajoc i des de fa un temps en l’activitat que anomenem L’Hospitalet,
la ciutat de l’esplai, on fem afirmació del nivell de riquesa i desenvolupament de les nostres entitats.
Ha parlat de la feina que el Consell fa prop
de les administracions. És important
aquesta tasca?
Entenem que el paper de transformar socialment un país no pertany
només a l’Estat. Ha d’haver un treball comú entre societat i Administració. Totes les responsabilitats no
són sempre de l’administració, hi
ha moltes coses que depenen dels
mateixos ciutadans. En aquest sentit, nosaltres ens sentim cridats a
participar. Això passa, necessarià-

El Consell agrupa totes les entitats de la
ciutat?
Crec que tothom que es dedica al
món de l’esplai està vinculat al Consell, inclús hi ha altres entitats, de
joves o solidàries, que també s’han
adherit a la nostra organització. Intentem ser molt oberts i crec que
és prou heterogènia la participació.
Totes les entitats comparteixen
més o menys un mateix ideari, però alhora tenen les seves especificitats. Hi ha entitats confessionals
i laiques, però això per nosaltres no
és cap divisió.
Han evolucionat molt les entitats en
aquests anys d’existència del CJEH?
En aquests moments estem vivint
un procés molt maco. Un conjunt
important d’entitats, ha consolidat
la seva activitat diària, ofereixen
cada vegada més activitats i serveis a les famílies. S’han integrat
en el món escolar fent tasques d’educació en el temps lliure. La societat ha evolucionat i les entitats
també per tal d’oferir als nens i als
joves les activitats que ‘enganxen’,
amb els seus interessos. Però no-

“M’agrada la
gent”
Pep Castro va néixer a Cabra, Còrdova, al 1961. Encara no tenia un any quan
la seva família es va venir
a viure a L’Hospitalet, al
barri de Sanfeliu. Des de
petit ha viscut amb els seus
germans, cosins i avis. Això,
diu, li ha donat uns referents molt importants. Tota
la seva activitat ha girat al
voltant del CJEH, el Club
Sanfeliu, l’AVV i la Comissió de Festes, i ara del Club
Infantil i Juvenil de Bellvitge
que dirigeix. Això li deixa
molt poc temps lliure, però
Pep Castro afirma que el
que més li agrada és estar
amb gent i participar de les
coses. Moltes de les activitats que fa no les considera una feina, sinó una manera de viure i afegeix que
s’ho passa molt bé fent-les.

ment, per una bona entesa entre
Administració i societat.
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Pep Castro està totalment vinculat al seu barri, Sanfeliu
saltres no fem activitats de consum, totes tenen una càrrega educativa important. Ens considerem
educadors i intentem que els nens
i els joves facin una sèrie d’activitats en un marc de valors personals que els encaminin cap a la so-

lidaritat, la participació democràtica, el treball en equip...

Vostè també és vicepresident de
l’Associació de Veïns de Sanfeliu.
La gent dels esplais estem molt vinculats a les AAVV que lluiten per

millorar la qualitat de vida en els
barris. Molts esplais han sortit de
les associacions. Per a mi, és un
lloc on treballar en diferents aspectes per millorar el barri. Les AAVV
són una escola de ciutadania i una
manera de participar.

