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 >Associació veïnal barri Sant Pere

Cultura, lleure i compromís social, feminista i antiracista
Lluís Costa

P
untualment, el passat 2 de 
setembre, l’associació veï-
nal del barri de Sant Pere 

es posava mans a l’obra per ence-
tar el nou curs. Assemblea ober-
ta, balanç, opinions, propostes… 
tot informant, per començar, so-
bre la feina acomplerta, la gestió 
del casal del barri (avinguda 22 
de juliol 337), entre altres, que 
aquesta junta realitza des del se-
tembre de 2019.

L’espai públic ha mantingut 
l’oferta i realització de tallers i 
cursos, com ara d’informàtica per 
a gent amb necessitats bàsiques, 
ioga, manualitats, idiomes (an-
glès, francès), cuina i altres.

Compromís de 
col·laborar en 
xarxes d’ajuda, 

d’empoderament, 
de solidaritat per 
donar força i veu 
a les dones que 

pateixen situacions 
de vulnerabilitat

Al mateix temps, l’AV va obrir el 
casal a diferents entitats del barri 
i de Terrassa, com Prodis, Fupar 
o L’esplai Tu Tries, amb diferents 
propostes culturals i d’acció soci-
al. Una perspectiva de mobilitza-
ció social i participació ciutadana 
que es construeix també amb la 
celebració de xerrades-debat i 
presentacions de llibres. Les es-
coles de barri han utilitzat també 
les sales per fer diferents activi-
tats.

El temps de pandèmia, com la 
resta de la humanitat, va posar 

a prova la capacitat de reacció 
davant situacions d’emergència, 
límit fins i tot, així com de solida-
ritat i creativitat. La sala d’actes, 
per començar, es va adequar com 
a espai de treball pels estudiants 
del barri; al mateix temps que 
es posà en marxa un projecte de 
recollida d’aliments per a la gent 
més necessitada. I aquest estiu, ja 
ben reduïts els efectes produïts 
pel covid, d’onades de calor inè-
dites que, fonts ben informades, 
asseguren que seran fresquetes 
comparades amb el que ens ve a 
sobre en els estius per davant, va 
ser refugi climàtic, posant a servei 
de la ciutadania el condiciona-
ment climàtic.

Sortint també al carrer, l’associ-
ació va recuperar la col·laboració 
amb la colla de cultura popular 
del barri, la Papallona, en l’orga-
nització de la festa major, amb el 
famós i ja tradicional festival de 
música Sant Pere Canta.

«Viu i Actiu», així vol el bar-
ri aquesta associació veïnal, 
amb marques d’identitat fortes, 
«capaç de participar en les pro-
blemàtiques del barri feminis-
ta», expliquen l’Asun i la Mireia, 
presidenta i secretària de la jun-
ta respectivament. Assumeixen 
el compromís de col·laborar 
en l’impuls de «xarxes d’ajuda, 
d’empoderament, de solidaritat 
per donar força i veu a les dones 
que pateixen situacions de vul-
nerabilitat». Molt important, en 
aquesta lluita, el Punt Lila obert 
al casal, entorn del qual s’organit-
za un grup de dones, amb servei 
d’atenció 24 hores al telèfon 640 
658863. I compromís també 
amb la lluita contra el racisme i 
en defensa del medi ambient.

En aquesta línia de compro-
mís veïnal, l’assemblea tractà la 
problemàtica del tancament del 
caixer al barri, davant del qual ja 
es va fer una protesta al carrer, el 
passat mes d’abril davant la seu 
de CaixaBank, conjuntament 
amb el Moviment per Pensions 
Dignes (MPD) de la ciutat.

Propostes per aquest curs

Tot en marxa per al curs 2022-
23: cuina, anglès (dos nivells) i 
francès, pintura de roba, hip hop 
i break dance, informàtica bàsica 
(dos nivells, tràmits bàsics, correu 
electrònic, anar al caixer), escacs, 
puntes de coixí, punt de creu, 
ioga. Per cert, el campionat de 
Catalunya de break dance, tindrà 
lloc al casal el 5 de novembre, per 
segona vegada.

El pròxim novembre, cultura, jo-
vent i intervenció al carrer, amb la 
pintura d’u mural a la façana del 
carrer Pintor Viver amb avinguda 
22 de juliol, recordant l’evolució 
de l’avinguda des que passava el 
tren, en clau feminista, amb l’ar-

tista Albert, conegut com a Snok 
L.CO.

Fent balanç global d’aquests anys 
al capdavant de l’entitat, la Mireia 
valora «molt positiva l’experièn-
cia d’obertura al barri i la ciutat. 
Venen molts grups que utilitzen 
el casal, col·lectius que fan reuni-
ons, sempre les sales ocupades, 
matí i tarda». Establiren també 
un acord amb Fupar i Prodis per 
garantir activitats per a persones 
amb capacitats diverses. Hi ha 
actiu, així mateix un grup de cri-
ança, amb gent de l’escola bressol 
Vallparadís i obert a la gent del 
barri. No falta un grup de batuca-
da (tambors brasilers), activitats 
del grup Tub d’assaig (grup i esco-
la de circ), ball-gimnàstic zumba, 

i un club de lectura.
Encara dues novetats: primer, la 

desitjada biblioteca, des de l’inici 
d’aquests rics tres anys; ara s’es-
trena, explica l’Asun, «renovada 
i ampliada gràcies a l’aportació i 
amor d’una veïna del barri, que ha 
regalat molts llibres». Preparen, 
així, un punt de préstec i d’inter-
canvi de llibres. La segona, una 
sala d’exposicions d’arts, per on 
han passat ja obres de diverses 
autores.

El Punt Lila obert al casal, 
entorn del qual s’organitza 
un grup de dones, amb servei 
d’atenció 24 hores al telèfon 
640 658863. 

Redacció

F
amílies sense recursos a cau-
sa de l’atur, mares solteres o 
separades caps de família 

sense ingressos econòmics, dro-
godependències i indigència; són 
alguns dels problemes, cada dia 
més greus, pel creixent nombre 
de casos i la gravetat d’aquests, 
amb els que ha de lidiar quotidia-
nament el veïnatge de Can Tusell.

Aquest mes de setembre, l’as-
sociació veïnal (AV), amb seu al 
carrer Tarragona, ha enviat una 
carta al conjunt de veïnes i veïns, 
tot informant que s’ha decidit 
«donar assistència a les persones 
del barri que viuen en situacions 
com les anotades, perquè Can 
Tusell forma part del grup de 
«barris perifèrics i marginals de 
la nostra ciutat». 

Com a AV, s’informa, «mirem 
pel benestar del nostre barri i els 
nostres veïns en diferents àrees, 
de forma voluntària i altruista». 
En aquests moments, tanmateix, 

consideren arribat el moment 
«d’anar més enllà i assistir les 
persones del nostre barri d’una 
forma més pràctica, discreta i 
efectiva». 

Això, s’assegura, sense comptar 
amb recursos ni subvencions «es-

tatals», perquè, declaren, «tam-
poc no la demanen». D’acord 
amb la convocatòria a la campa-
nya solidària, «el que proposem 
neix de la nostra voluntat, de 
manera solidària, conscients dels 
problemes que molt@s veïn@s 

estan vivint i, al mateix temps, es-
sent conscients dels grans i greus 
problemes pels quals estan patint 
moltes persones i famílies sence-
res del nostre barri».

Manca de recursos de moltes 
persones del barri

Destaquen els següents proble-
mes:

Famílies sense recursos, a cau-
sa de l’atur, que han de demanar 
ajuda a les portes dels comerços 
o recollir ferralla per a obtenir al-
guns diners per a comprar el més 
bàsic: aliments i roba.

Dones vídues necessitades 
d’atenció car, ancianes en la seva 
majoria, viuen soles sense cap su-
port personal.

Mares solteres o separades res-
ponsables de filles i fills, també 
en aquests casos sense ingressos 
econòmics ni altres recursos. 

Addiccions i indigència, sovint 
en les mateixes persones, «sot-
mesos per l’addicció o la situa-

Solidaritat veïnal al barri de Can Tusell
ció familiar, personal, social, etc., 
a formes de vida indesitjables i 
indignes, sense res per a menjar, 
sense cap ajuda ni lloc on arrece-
rar-se, vivint miserablement, en 
situacions cruels per a ells i qui 
els rodeja».

Així les coses, conclou la crida 
de l’associació veïnal, «no és just 
que les persones es trobin en  si-
tuacions com aquestes». És per 
això que, «conscients dels pro-
blemes i per portar a la pràctica 
les nostres intencions solidàries 
amb les persones més desfavori-
des, volem ser part de la solució i 
assistir-los».  

Informen que oferiran suport 
en forma de temps i recursos eco-
nòmics, «molt limitats, perquè 
som famílies de condició humil», 
i cridant al conjunt de les perso-
nes del barri a sumar-s’hi:
• Informant si es troben en situa-

ció de dificultat.
• Fent donatius: productes bà-

sics de primera necessitat per a 
nadons, infants i adults.

 ▪ Pati interior al barri de Can Tusell


