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1966-68. ELS INICIS ALS PRIMERS BLOCS AL VOLTANT DE L’ERMITA
La vida associativa del barri es va començar a gestar a les parròquies. A Bellvitge
Sud, al principi, va ser a l’ermita. L’ermita depenia de la parròquia de Sta. Eulàlia de
Mérida i d’allí venia un capellà a realitzar els serveis religiosos. Els veïns van demanar al bisbat disposar d’un rector i la ICC es va comprometre a donar-li un pis; al
poc temps, al carrer Ermita va viure José Miguel González, capellà obrer. Amb ell
vam viure els canvis del concili.
Va començar a aglutinar gent jove. Alguns van fer algunes representacions de teatre coincidint amb les festes i celebracions del barri.
Algunes dones i noies joves dels primers blocs: Carmina, Luisa, Juliana, Immaculada..., amb alguna dona que venia de l’escoltisme, començaren a organitzar activitats de caire social amb nenes del barri i del carrer Campoamor. Anàvem de
colònies a Olot a la casa que allí tenien les “Missioneres del Cor de Maria” que portaven la primera guarderia del barri.

1968-74. L’IMPULS DELS JESUÏTES A LA PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE
BELLVITGE. EL CLUB INFANTIL JUVENIL BELLVITGE
A partir de 1968 arriben els jesuïtes1 a la parròquia de MDB. Uns quants van iniciar
l’escola de Joan XXIII. Altres van començar a implantar els aires del concili a la parròquia.
Amb els jesuïtes va arribar un grup de joves. Alguns, amb Ramon Ribas, van començar a organitzar activitats amb nens, com cine fòrums, tallers2 i colònies, iniciant el primer centre d’esplai del barri, el “Club Infantil Juvenil Bellvitge”, avui “Esplai Bellvitge”
que, poc temps després, s’independitzà de la parròquia.
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A més del barracó, on es feien les celebracions, els joves ens anàvem trobant als altells d’uns locals comercials on hi havia el despatx parroquial. Allà fèiem les nostres
pròpies celebracions, Miquel Cubero ens feia cantar, acompanyant amb la guitarra.
EL PRIMER GRUP DE JOVES DE LA PARRÒQUIA, 1974
Alguns del grup de joves “Edelweiss” que al 1974-75 érem al CIJB participant, al mateix
temps, de l’activitat juvenil de la parròquia, no ens acabàvem de trobar a gust al
CIJB. Trobàvem que se’ns imposava un excés de normes i que fèiem activitats a les
quals no acabàvem de trobar el sentit. Teníem 15 anys.
Després d’una sortida de Setmana Santa, a l’abril de 1975, a Sant Carles de la Ràpita, cinc joves vam demanar al Ramon Ribas si podríem formar un grup de joves
a la parròquia. Ell, en principi, s’hi va negar perquè ja hi havia el CIJB, però li vam
dir que volíem participar més de les activitats del barri i de la parròquia i aprofundir en el cristianisme. Així va ser com va acceptar.
Aquell trimestre vam començar fent algunes reunions per conèixer-nos més i vam
organitzar una revetlla de Sant Joan.
EL CURS 1975-1976
Ens proposem els objectius que marcaran la nostra trajectòria:
➢
➢
➢

Participar en associacions i activitats del barri.
Organitzar activitats per a joves i amb joves.
Reforçar la nostra amistat, obrint-nos a altres joves.

Aquell curs fem diferents sortides: a Núria, a l’inici de curs; a la Cerdanya, per Nadal;
a Menorca durant la Setmana Santa; participem en les 12h. de Pasqua a Montserrat i a l’estiu anem a “Can Bellvitge”, casa de la parròquia a Girona, a un annex que
han adequat per als joves al costat de la casa per a les famílies.
També es fan diverses activitats com: una campanya d’ajut a Guatemala i s’organitzen dos fòrums, un sobre “Zorba el grec” i un altre sobre la “Cantata de Sta. Mª
de Iquique”, a més de reunions, festes...
A final de curs alguns ens confirmem en la fe cristiana.
1976. GRUP DE JOVES DEL CASAL
El següent curs, 1976-77, disposem d’un local al Casal, locals del carrer Ermita que
en un principi van ser de la immobiliària Ciudad Condal, passem a dir-nos “Grup de
joves del Casal” i continuem amb els mateixos objectius.
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Organitzem diverses activitats per a joves com: excursions, festes i cinema, els dissabtes a la nit i ens comencem a coordinar amb altres joves del barri per participar
conjuntament en el Carnaval, la Primavera Cultural i la Revetlla.
Fem diferents trobades entre nosaltres per consolidar el grup. Entre altres activitats
es fa una sortida per Setmana Santa a Taizé.
Es col·labora amb el barri en l’Operació Neteja, l’exposició d’urbanisme i el tancament per demanar millores sanitàries i amb la parròquia cuidant els infants en sortides familiars.
La parròquia va promoure la capacitació de la gent per als canvis socials que s’acostaven. Es va fer un curs sociopolític, el “SECOD”, per veure els dèficits del barri
i com fer-los front. En aquest curs hi vam participar alguns joves.
Passem una vetllada al barracó de l’església per demanar amnistia. La Nit de Nadal
preparem una celebració on reflectim els problemes de la gent del barri.
A l’estiu anem en qualitat de monitors amb nens de la catequesi i del barri a “Can
Bellvitge”, en unes tendes de campanya de tipus militar amb lliteres incloses.
Aquell any vam intentar fer un camp de treball als terrenys en els quals ara hi ha la
nova església, per fer uns jardins, però els veïns ens ho van impedir, perquè perdrien terreny per deixar els cotxes.

EL CURS DEL 1977-78 PORTA CANVIS AL GRUP
Diversifiquem les activitats intentant que aquestes arribin a altres joves: classes de
guitarra, grup de bàsquet, fotografia... Es comencen a perfilar diferents interessos
entre els membres del grup.
Uns quants col·laborem amb el “Cateclub”, esplai de divendres tarda i colònies per
a preadolescents que feien la formació post-catequètica amb Ramon Ribas i Mª Josefa Aigé.
Els que continuem interessats a aprofundir en la fe fem la nostra aportació al “Congrés de la Joventut Cristiana” i organitzem novament la vetllada de Nadal, interpel·lant sobre els problemes que pateixen les persones del nostre entorn.
Al finalitzar el curs es fan unes noves colònies a Can Bellvitge i es va consolidant el
grup de “Cateclub” amb alguns monitors.
Mª Josefa Aigé va venir al barri el 1972 a col·laborar passant unes enquestes i tant
li va agradar que al 1976 es va quedar a viure aquí. Treballava al menjador de l’es-
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cola “Estel” i participava de grups de matrimonis, de la catequesi i del nostre grup
de joves que després donaria pas al “Vivac”. A les colònies feia de cuinera, infermera, consellera..., li agradava molt la natura.
Es renova la coordinadora de joves i entrem en contacte amb altres joves de l’Hospitalet.
A més de l’activitat més organitzada dels grups, també s’estableixen relacions de
caire més espontani entre joves del barri. A Bellvitge Sud, el lloc de trobada dels diumenges i festius era l’edifici de “La Caixa” del carrer Prat, que llavors era la Caja de
Ahorros de Barcelona, on també teníem la biblioteca. Alguns amb la guitarra, com
Miguel Pozo, o amb els bongos i amb altres com Olga Payés, cantàvem; després
anàvem al cinema o a les tasques de Barcelona. Miguel, Olga i altres joves van crear
el grup musical Arrels.
A Bellvitge Nord, Josep Mª Monfort inicià, amb uns joves del Bernat Metge, el Quitxalles, grup juvenil i centre d’esplai. Josep Mª Fabró, amb altres joves, treballen
amb un grup de joves i esplai d’infants al carrer Campoamor. Entre uns i altres es
van creant llaços d’amistat i es fan activitats de caire lúdic i social amb les quals passar-s’ho bé sense caure en el perill de les drogues.

EL CURS 1978-79
Pràcticament ha desaparegut el grup de joves inicial i el que queda és el “Cateclub”
que es reuneix els dissabtes en un local del Casal, també s’obren els locals els dies
de diari perquè els joves els puguin utilitzar. Es realitzen colònies d’hivern, primavera i estiu.
Al finalitzar el curs, Ramon Ribas marxa al Txad i es queda de responsable en Miquel Cubero.

EL CURS 1979-80
Es van consolidant les activitats. Vivac ha decidit democràticament el seu nom i participa activament de la vida socio-cultural de la ciutat, com la Festa de la Joventut
i del barri (Carnaval, Sant Jordi, Festes Majors), assumint responsabilitats en l’organització.
Uns quants fan de monitors de Quitxalles durant uns anys. Ens coordinem, també,
amb altres grups de joves d’altres parròquies de la ciutat.
El curs següent iniciem una revista amb els joves de la parròquia del Gornal. Se’n
fan quatre números i es diu Bell-Gor. Amb aquests joves havien fet també unes colònies conjuntes i diverses celebracions i activitats.
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En Miquel Cubero marxa a Nicaragua per un any, la qual cosa provoca la ruptura
amb la parròquia, ja que els monitors havíem decidit que el substituiria Rafael Farré,
al qual coneixíem de temps i amb qui teníem confiança. El rector ens en volia imposar un altre, però en no acceptar-ho ens va dir que “ja no érem de la parròquia”.
Amb nosaltres marxa Mª Josefa i alguns grups de matrimonis, entre els quals hi
havia pares i mares de nois i noies del Vivac. Alguns d’aquests grups van iniciar les
“Comunitats de base de Bellvitge”.
Entre alguns monitors del Vivac i les comunitats s’estableixen bones relacions.

1981. VIVAC INDEPENDENT
El curs 1981-82 decidim fer grups cada dos anys, els grups agafen el nom del primer pic al qual pugen durant les colònies d’estiu. Es crea així: “Mont Roig” i el grup
inicial passa a dir-se “Moixeró”. Els grups més grans fan de monitors dels més joves,
amb algú monitor una mica més gran que es va quedant.

EL CURS 1982-83
Neix el Grup Ecologista Bellvitge, amb participació de joves del Vivac i un nou grup:
“Airoto”.

EL CURS 1983-84
L’Ajuntament es queda els locals del Casal, ja que fan falta per a l’escola Ramon Muntaner. Les activitats del Casal passen als baixos del carrer Prat 11 i 13. La junta del
Casal els distribueix de forma indiscriminada envers la nostra entitat; el rector ha endegat una cooperativa de treball i es queda un local i mig d’una escala, adjudicantnos una part de l’altre pis. Com que teníem ja tres grups i se’ns quedava petit, Mª
Josefa Aigé i un grup de pares van adquirir un altre local als baixos de MDB, 32. Els
veïns es queixen i decidim reduir la utilització dels baixos i no obrir entre setmana.
Les reunions per preparar i avaluar les fem a casa de la Mª Josefa Aigé, on ens trobem amb més comoditat. Tot es comunica, es parla i s’aprova, o no, per consens.
El coordinador, coordina. Després, per grups preparem les activitats que pertoquen.
Mai va haver-hi problemes entre nosaltres.
Ens constituïm en Associació Juvenil, adquirint personalitat jurídica pròpia.
Es van fent realitat els objectius proposats al primer grup de joves: afavorir l’amistat, participar de la vida del barri i fer activitats per a joves i amb joves. L’ambient és d’alegria,
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il·lusió i confiança. Es realitzen diversos viatges, excursions i sortides amb els grups
i entre els monitors.
Se celebra la 1a Festa del Sol, amb la participació de Vivac en aquesta i en les següents. Continuem participant en altres festes com el Carnaval del barri.
Amb l’ajut de Mª Josefa i d’un advocat, cinc joves inicien la cooperativa de missatgeria Meteor que encara continua com a S.L. al carrer Mare de Déu de Bellvitge, a
la zona industrial, donant feina a gent del barri.

EL CURS 1984-85
Col·laborem amb el grup “Convis” del Joan XXIII en diferents campanyes en pro del
Tercer Món.
El curs següent consolidem les diverses activitats en què participem i es crea un
nou grup: “Campaus”.

EL CURS 1986-87
A més de participar, com cada any, a la Festa del Sol, la 4a ja, s’inicia la campanya
de recollida d’arbres de Nadal en la qual també participem aquest any i els següents.

EL CURS 1987-88
S’inicia un nou grup d’adolescents, “Cortariu”. Neix el “MIVICON” amb joves del Mijac,
del Vivac i de les Convis, amb la voluntat d’unir forces per fer accions de denúncia
i solidaritat al nostre barri.
Molts monitors formen part, amb altres joves de la JOC i d’altres grups, del “Moviment d’Objectors de Consciència.”
Es crea el primer “Casal Menjador”, semicolònia gratuïta per a infants de Bellvitge i
Gornal. Actualment és al “Casal al Vent” de la Fundació “LaVinya.”
En no dependre ja del Casal, l’Ajuntament ens cedeix el pis baix del Carrer Prat sencer. Avisem el rector que canviarem la clau en unes quantes ocasions i durant uns
mesos. Finalment canviem la clau i ens rebenta la porta. Presentem una demanda
i guanyem el judici per danys, amb sentència provada del 12 de maig de 1988.
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EL CURS 1988-89
Vivac es va consolidant creant equips pedagògics i de gestió. Es defineix el nostre
projecte, continuant amb els nostres objectius.
Es realitza la 1a campanya de Nadal del MIVICON per recollir aliments, roba i joguines per a les famílies més desfavorides. Es participa amb el grup Ecologista en
la “II Marxa del Llobregat” i a la Mostra Ecològica de la Farga amb un taller de paper
ecològic pel qual passen 3.500 escolars de la ciutat.
EL CURS 1989-90
Continuem participant de les activitats i campanyes que es van fent i també participem en la Nova Plantada d’arbres al parc de Bellvitge i en el Projecte de Rehabilitació de Drogoaddictes de l’Hospitalet.
Mª Josefa Aigé forma part de la vocalia de drogodependències de l’associació de
veïns i crea l’associació “Horitzó” per donar suport als joves i a les seves famílies.
Seguim reunint-nos a casa de Mª Josefa els dilluns, fem una primera trobada general per comentar els aspectes comuns i ens distribuïm després per les habitacions per preparar les activitats dels grups.
1994
Se celebra els 20 anys de “Vivac” en un acte en el qual van estar representats els
estaments polítics del barri i de la ciutat.
1999
Es dissol l’entitat. Se cedeix l’ús dels baixos de propietat a una ONG.
Els grups de Vivac que hi va haver són: Moixeró, Montroig, Airoto, Campaus, Cortariu, Bastareny i Saburó.
Després de Miquel Cubero, hem estat responsables de l’entitat: Mª Àngels GarcíaCarpintero, Miguel Herrero, Mercè Camós Gassó i Lluís Camós Gassó.
2009
Ens trobem molts dels que vam començar Vivac amb les nostres famílies. Fem un
recull de fotos i les digitalitzem.
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Asseguts al mig, els iniciadors i veterans de “Vivac”: Miquel Cubero, Ignasi Bolívar i
Mª Àngels García-Carpintero, entre Jose Mª Hernández “Tete” i la seva dona Roser.
Al voltant, diferents monitors del primer grup amb els nostres fills, filles i parelles.
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