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Un referent de
lluita veïnal
AJUNTAMENT DEL PRAT

33 Fonamentació amb materials elementals de nous blocs de vivendes al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat el 1967.

TRAJECTÒRIA D’UN ENCLAVAMENT DE VIVENDES SOCIALS

El barri del Prat celebra
50 anys de vida superant
reptes urbanístics i socials

L’espai es revaloritza amb
l’aposta municipal per una
xarxa d’economia social
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Les arrugues que solquen amb elegància la cara de Conchita Castell
gairebé es podrien fondre amb els
límits geogràfics de Sant Cosme, al
Prat de Llobregat. Les venes que li
travessen les mans, bé valdrien de
ratlles on escriure amb pols ferm la
convulsa història d’un veïnat heroic.
Són la cara i les mans de la Conchita,
com podrien ser les d’una extensa
legió de valerosos veïns que han sa-

but sobreposar-se als revessos d’un
entorn castigat, per transformar el
barri i consolidar la convivència sobre una nova realitat. Patrimoni viu
d’un lloc que celebra mig segle, 50
anys de pugna, desventura i estigma
que avui els permet disfrutar amb
indissimulat orgull de la redempció
de Sant Cosme. El seu Sant Cosme.
«Veníem de les barraques i al·
lucinàvem. ¡Quina barriada més bonica, amb els seus jardins, les seves
casetes baixes! Però passada l’eufòria, topaves amb la realitat: els nens
no tenien escola ni hi havia metges, serveis que sí que hi havia als
assentaments», relata la Conchita.

Aquí començava la lluita al barri de
Sant Cosme, la primera reivindicació per poder comptar amb prestacions bàsiques i millorar la qualitat
d’uns immobles que s’esquerdaven,
s’inundaven i que començaven a freqüentar les rates. Començava també el prejudici, davant el recel que
els nouvinguts despertaven entre
alguns autòctons del Prat per la seva
condició de barraquistes.
«L’associació de veïns va contractar uns arquitectes i van veure que
reparar els immobles seria més car
que fer-los nous. S’acorda amb les
autoritats anar enderrocant i edificant», detalla la Conchita, històri-
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ca integrant de l’entitat, clau en els
èxits del barri. La lluita associativa
aconsegueix que el 1979 comencin
els tràmits de la primera de les set
fases amb què es va remodelar la totalitat de vivendes del barri, «un cas
únic a Espanya», com recorda Gal·
la Cortadellas, directora municipal
del Pla d’Actuació de Sant Cosme. El
procés culmina el 2005, a l’executarse la remodelació de l’última etapa
del procés.

Més de 26 anys en què la resistència veïnal no va decaure, ni tan
sols quan als anys 80 van aparèxier
ferides d’incerta sutura. Ho recorda Jordi Peruggia, l’ànima de l’emblemàtic bar Casa Ramón. «Va ser
un moment molt fumut per l’extermini que l’heroïna va causar entre
massa joves; els xavals marxaven
perquè no veien alternativa», destaca. El barri es va convertir en un «supermercat de la droga», rememora.

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

Un referent de lluita veïnal

1

CARA I
CREU D’UN
BARRI

Els blocs de Sant Cosme van

albergar al principi famílies
reallotjades de nuclis de barraques
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Després d’anys de reivindicació,
el metro va arribar el 2016 a la zona
amb una estació de la L-9/L-10

3

El sector del Prat va registrar

l’abril passat un doble assassinat
relacionat amb temes de drogues
ALBERT BERTRAN

33 Blocs del carrer del riu Xúquer del barri de Sant Cosme amb les banderes d’Espanya i de la regió d’Andalusia al balcó d’una de les vivendes, divendres.
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Als seus 43 anys, Miguel Ángel
Franconetti és testimoni i supervivent d’aquella plaga. «Tinc molts
col·legues i familiars al cementiri
per culpa de la droga», recorda. Un
mal que es va acarnissar amb tot el
barri, però de manera més verinosa
i intangible amb el col·lectiu gitano, com recorda Franconetti, membre significat d’aquesta comunitat
i educador social. «El pitjor escenari per a les víctimes de l’estigma era

el de ser de Sant Cosme, gitano i, a
sobre, viure a la part de les 801 vivendes [immobles okupats per famílies procedents de tot Espanya]»,
relata.
«Quedava clar que la urbanística
no era l’única intervenció necessària al barri. Va ser imprescindible la
implicació de totes les administracions per potenciar la inclusió social en un escenari complex per les
seves característiques socioeconò-

miques, barreja ètnica i necessitats
pedagògiques i sociosanitàries, entre altres», relata Lluís Tejedor, alcalde del Prat des del 1981.
Just d’on molts fugien, just allà
acudia als 90 Carme Pasalamar,
educadora social municipal, que
es troba amb un entorn deplorable. Arribava a bord del 65, la línia
de bus maleïda, aquella que et portava «a l’infern», com li van advertir molts. I sí, una cosa semblant
a l’avern es patia al barri, amb un
camp de batalla on l’enemic entrava per vena i rebentava qualsevol
esperança de vida. «L’arribada de la
sida va acabar de rematar la situació», recorda.
LLEI DE BARRIS / Pasalamar va coordi-

nar sobre el terreny part d’aquesta
remodelació, en una iniciativa innovadora per la implicació veïnal.
«Escollien amb qui volien viure; encara que també va ser necessari tutoritzar molt en alguns casos, com
l’encaix de les persones que venien
de les 801, un barri dins del barri»,
recorda. «Una treva per al veïnat
per al qual va resultar fonamental
la llei de barris i l’obertura del municipi a la platja», destaca.
Un procés  de «normalització»
enfortit amb l’arribada del metro,
l’aposta municipal pel desembarcament de serveis bàsics com jutjats, policia i bombers, i les facilitats perquè la Fundació Catalana
de l’Esplai fixés la seva seu a Sant
Cosme, remarca Tejedor. Una re-

Lluís Tejedor
ALCALDE

«Va caldre implicar
totes les
administracions
davant els reptes
socioeconòmics
del veïnat»
Martí Miquel
cOFUNDADOR DE GATS

«Esdeveniments
com el Festival
Esperanzah! posen
el barri al mapa
i augmenten
la seva autoestima»

cepta condimentada «amb la decisiva contribució de projectes d’economia social i col·laborativa que
s’han instal·lat al barri», afegeix el
dirigent.
Entitats com GATS (Grups Associats de Treball Social) i Espigoladors, sota l’empara de l’ajuntament, que els cedeix el local i els dona cobertura per donar una nova
empenta al barri. Esdeveniments
com el Festival Esperanzah!, «que
posen Sant Cosme al mapa», com
destaca Martí Miquel, cofundador
de GATS, organitzador de l’acte, i
«potencien l’autoestima i el sentiment de pertinença».
PROJECTES EDUCATIUS / Un horitzó
més amable, però que no obvia la
presència de grans desafiaments.
Com facilitar «la mobilitat del sector de població més envellit», seguir potenciant la convivència i
«reforçar la confiança de les persones en els projectes educatius del
barri», davant la preferència de seguir escolaritzant fora «malgrat el
gran nivell dels projectes pedagògics», explica Cortadellas.
Franconetti demana també una
lluita decidida contra la precarietat laboral i l’absentisme, «tot i que
està millorant». I reclama als més
joves «que facin un pas endavant»,
que és l’hora de donar relleu als veterans de la lluita que van fer possible que avui tots puguin sentirse tan orgullosos de dir que són de
Sant Cosme. H
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a primera vegada que vam
tenir notícia del barri de
Sant Cosme va ser a través
del Festival Esperanzah!
Els seus organitzadors, veïns
d’aquest barri del Prat de Llobregat,
van convidar-nos a participar en un
taller d’idees que anaven encaminades a poder continuar fent realitat el festival músico-social més important de casa nostra. Ho van fer
així, senzillament, amb aquell fer
obert i honest de qui t’obre les portes de casa i comparteix amb tu els
somnis i les pors. Amb aquella familiaritat senzilla de qui fa les coses
amb el cor. Aquell dia, però, encara
no érem conscients que aquelles
portes obrien la casa d’una amistat
inacabable. I és que amb els veïns de
Sant Cosme nosaltres no hem fet altra cosa que aprendre, créixer i
compartir.
Des d’aquella primera trobada,
han nascut una infinitat de projectes plegats. El fet d’associar els nos-

Anàlisi

Alguer Miquel
Cofundador de Txarango SCCL i de Plegats,
grup d’economia solidària i cooperativa

Sant Cosme i Txarango,
camins i somnis
El combat humil
i quotidià només
se sosté
col·lectivament
perquè som
animals solidaris

tres festivals Esperanzah! i Clownia
(sota el nom de Cultura amb Causa)
amb la idea de compartir recursos,
projectes, coneixements, etcètera;
el fet d’haver creat plegats la caravana solidària que ens va portar a
actuar a la frontera de Melilla per
denunciar les lamentables polítiques migratòries europees; la participació en molts dels seus projectes
com la nostra vinculació a la coope-

Pàgines 2 a 6 888
rativa de telecomunicacions sense ànim de lucre Eticom Som Conexió; o que la fundació Esperanzah!
sigui un dels 14 col·lectius receptors del 50% dels drets del nostre
darrer disc El cor de la Terra són nomes alguns dels exemples del que
ha donat aquesta relació.
Nosaltres ja ens hem convertit
en uns habituals del barri. Allà ens
hem amarat de l’esperit cooperatiu, del coneixement de l’economia
social i solidària fins al punt que si
Txarango és, avui en dia, una cooperativa sense ànim de lucre, no
s’explica sense la nostra vinculació
amb el Prat.

Arròs i conversa
La idea que l’economia governa el
nostre món i que, per tant, si el volem canviar un dels principals elements que cal transformar és la seva economia ens ha portat a treballar plegats des del primer dia.

Compartim el Grup Cooperatiu Plegats, del qual formem part i com a
mínim un cop al més ens hi atancem perquè des d’allà ens acompanyen amb tot el que té relació amb
la gestió. Amb una mica de sort,
sempre cau algun arròs i una bona
conversa.
Sant Cosme és un lloc especial.
D’aquells que tenen àngel. Segurament tot això és fruit que la seva
gent té la vida molt lluitada. I a mi,
humilment, em sembla que aquelles comunitats que no han tingut
res donat, que han patit, que han
suportat… generen una sensibilitat
i una empatia de la seva talla. L’honestedat sense pretencions. L’abraçada més sincera. La lluita humil
i quotidinada, que només se sosté
col·lectivament, perquè som animals solidaris. Perquè ens recolzem
els uns en els altres. Perquè això és
la definició del que és la vida d’un
barri. Perquè vivim l’un en l’altre i
estem fets de la paraula junts. H

50 ANYS D’UN BARRI HISTÒRIC

Saviesa rima en femení
Les Dones Sàvies posen al servei de Sant Cosme la seva experiència en els reptes de
l’enclavament H Són activistes de més de 60 anys que han superat el fet afegit de ser dones

JULIO CARBÓ

sin contra l’equilibri del seu hàbitat. «Ens vam guanyar la confiança
dels joves perquè hem viscut situacions tan difícils que no ens costa posar-nos a la pell dels que ho
passen malament», sosté Nico Herance.
Emilia Lafuente repassa algunes d’aquestes campanyes veïnals
pretèrites i recorda que les cassolades –«a les quatre de la matinada, que com més soroll, millor»– no
són cosa d’abans-d’ahir, sinó que
ja va ser una de les seves armes per
reclamar instal·lacions sanitàries
dignes o línies de busos que connectessin el veïnat amb la resta del
món. «També vam sortir al carrer
per les destrosses de la droga, que
va començar amb xavals de 13 o 14
anys esnifant cola i va acabar amb
l’heroïna arruïnant i desfent moltes
famílies», afegeix.

Resistència

33 Solidaritat 8 Dones grans del grup de Dones Sàvies en una plaça del barri de Sant Cosme.
VÍCTOR VARGAS LLAMAS
EL PRAT DE LLOBREGAT

En un món més just, amable i respectuós, el més vell del lloc seria
una institució venerada en qualsevol comunitat. Però hi va haver
un moment en què l’ambició de les
noves generacions es va emportar
costums ancestrals tan necessaris
com els consells de gent gran, amb
els quals es podia aprendre del
passat per arribar a un futur més
pròsper. Per sort no totes les tribus
són iguals i a la de Sant Cosme els
cabells blancs són referència en

l’imaginari col·lectiu, a contracorrent d’un univers entregat al dictat
d’una modernitat mal entesa. Doble
mèrit al saber que aquests cabells
blancs no adornen testes d’homes,
sinó de dones, que per la seva condició han hagut de lluitar el doble per
fer-se valer en un entorn massa oblidadís i masclista.
Perquè a Sant Cosme no trobaran cap veu més autoritzada que la
d’aquesta vintena de dones d’entre
60 i 85 anys a les quals tothom identifica com les Dones Sàvies, un col·
lectiu impulsat per l’Ajuntament

del Prat i acompanyat pels Grups
Associats per al Treball Sociocultural (GATS), per il·luminar tots els topants de la vida comunitària amb la
solvència d’aquells que han tingut
un paper preponderant en la transformació del barri i en la cohesió comunitària.
Ja els agradaria que no hagués
sigut així, però les circumstàncies les van empènyer a un bagatge
que atresora un extens full de serveis amb incursions en terrenys tan
hostils com la droga, la marginació i
tots els desafiaments que atemptes-

«Vam sortir al
carrer per la droga:
famílies desfetes
per l’heroïna»,
afirma l’Emilia

La seva resistència va ser, i és, indestructible i amb la generositat de
cedir el protagonisme als homes,
«els que rebien els peixos grossos», mentre elles esperaven entre
les trinxeres del veïnat, com explica
Conchita Castells. «Hi va haver qui
tenia interès a fer creure que érem
inútils, però vam demostrar que no
era així; avui dia és una cosa contra
la qual no hem de lluitar perquè els
xavals valoren la nostra experiència i ens escolten», explica.
Compromís comunitari que no
els resta temps per dedicar-se a col·
laborar en projectes de ràdio, teatre i allà on les reclamin, com explica María Godoy, que no se sent
còmoda amb la seva consideració
de sàvia. «No em veig així, jo només
puc compartir la meva experiència
de vida per si serveix a algú», destaca. I per si pot servir «als poderosos», heus aquí el seu missatge
de capçalera: «No es pot ser gran
sense ajudar el petit; espero que
acabin per adonar-se’n, perquè no
me’n vull anar amb la pena de deixar un món pitjor». H
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Benvinguts a
La revolució verda
‘Sant Cosme Valley’ que brota al Baix
El Prat acull una cooperativa de telecomunicació
consagrada al compromís ètic i l’arrelament territorial
VÍCTOR VARGAS LLAMAS
EL PRAT

Si a la badia de San Francis·
co hi ha un Silicon Valley on
els nous projectes tecnolò·
gics enlluernen mig món, a
la riba del Llobregat comen·
ça a despuntar una inicia·
tiva molt més modesta pel
que fa a la seva aposta tèc·
nica però en primera línia
d’avantguarda de la nova
economia social. El seu nom
és Som Connexió i és «la primera i fins al moment única»
empresa cooperativa de te·
lecomunicacions constitu·
ïda per socis consumidors
a Espanya, com exposa Ós·
car Rando, cofundador dels
Grups Associats per al Tre·
ball Sociocultural (GATS) i
impulsor del projecte junt
amb Mercè Botella.
La idea és engrossir
l’oferta de les empreses co·
operatives Som, com Som
Energia, «construïdes des
de la mateixa força de consum», i donar resposta a les
demandes de comunicació
des d’una «perspectiva ètica», destaca Rando a la seu
de l’empresa, a Sant Cosme.
No en va, les telecomunica·
cions són «la via d’accés a
un bon grapat de drets fonamentals, com els de l’accés a la informació i la formació», destaca aquest edu·
cador social.
«No apostem només per
proveir una cobertura de telefonia i internet, sinó que
volem transformar realitats
que no ens agraden, cobrint
amb respecte les necessitats del destinatari, avançant cap a un model de sobirania comunicativa, tant
en el seu vessant d’infraestructures com de serveis»,
exposa.

diu. Som Connexió se ser·
veix de la xarxa d’Orange
per oferir unes tarifes «molt
similars» a les dels gegants
del sector, «però sense les
promocions tan agressives
de forts descomptes que
només ells es poden permetre». Com a contraprestació,
al despenjar el telèfon per
demanar assessorament o
per una incidència tècnica,
«no atén una màquina, sinó
una persona que treballa a

Els socis
proposen
abonar més
diners per
cobrir possibles
impagaments
d’aturats
Sant Cosme Valley», diu en
broma Rando. Set persones
formen l’equip.
«Podríem posar-hi també
una operadora des de Sudamèrica, com fan les grans
firmes, perquè parlen castellà i el seu sou pot ser molt
menor que en aquest país; i
ja ens sembla bé que es compensi part de tot el maltractament que des d’aquí van

infligir a aquells països en
l’època colonial, però nosaltres apostem per la proximitat enfront de la deslocalització», diu.
Una estratègia que té
continuïtat a les assemble·
es, «on els socis s’acomiaden fent dos petons als que
els atenen per telèfon». «Se
senten escoltats i per això
ens proposen coses que serien impensables en el consell d’administració de Telefónica, com quan un cooperativista va suggerir apujar
tres euros la factura per cobrir els impagaments dels
que es queden sense feina; esperem poder arribar a
aquest objectiu amb capital propi en un futur no gaire
llunyà», explica.
Bons propòsits que no
obliden el seu arrelament al
territori, al qual esperen po·
der oferir-li retorn en forma
de llocs de treball i d’intan·
gibles diversos. «Igual que
després de l’etapa fosca de
l’edat mitjana va arribar la
llum del renaixement, volem
fer del Baix Llobregat la Florència d’aquest nou renaixement humanista, que se
serveix de la tecnologia, però amb el propòsit de tornar
a posar la persona al centre
de tot». H

Espigoladors alimenta persones vulnerables amb
productes exclosos del mercat malgrat el seu bon estat
V. V. LL.
EL PRAT

«Un 40% dels aliments acaben a les escombraries,
mentre que un nombre creixent de persones tenen seriosos problemes per accedir
a una alimentació prou equilibrada i diversa», explica
Núria Casas, representant
d’Espigoladors, per sinte·
titzar amb una contundèn·
cia irreplicable la necessitat
de projectes com el seu. Una
iniciativa d’economia social
per evitar el malbaratament
de recursos naturals i oferir
oportunitats laborals a col·
lectius vulnerables.
«Volem donar segones
oportunitats a la fruita i la
verdura que estava destinada a les escombraries, i que
aquests productes donin
al seu torn segones oportunitats als que més ho necessiten», explica Casas.
En aquest afany s’han cen·
trat els tres anys d’Espigola·
dors (d’espigolar, recollir es·
pigues i fruits que han que·
dat al camp després de fer la
collita), en els quals aquesta
empresa social sense ànim
de lucre ha recuperat 278 to·
nes d’aliments des de la seva
seu de Sant Cosme. «L’elecció del lloc va ser fàcil, per la
proximitat als horts del Baix

Lobregat i les facilitats de
l’Ajuntament del Prat», sin·
tetitza.
Tots els productes tenen
una alta qualitat «indiscutible», però no entren al cir·
cuit comercial per diferents
motius. «A vegades és per
l’aspecte, massa petit o deformat, que no compleix els
estàndards del mercat; d’altres és perquè al pagès no li
surt a compte recollir fruita pel baix preu del mercat o

El 40% dels
aliments van
a parar a les
escombraries
però la dieta de
molta gent no
és equilibrada
per ser un volum massa petit», destaca la portaveu d’Es·
pigoladors.
En aquests últims casos,
la mateixa entitat s’ofereix a
recollir el producte al camp
mateix, sempre identificats
i respectant les indicacions
de l’agricultor. En el procés
hi intervenen grups de vo·
luntaris i persones en situ·
ació de risc, que seran per·

2.500 cooperativistes
En els seus 4 anys d’història
compta amb gairebé 2.500
socis cooperativistes i ronda
els 4.000 consumidors (cada
soci pot avalar cinc perso·
nes). La majoria d’usuaris,
al voltant d’un 70%, són de
Catalunya però el projecte
té presència en totes les au·
tonomies. «Sant Cosme ha
deixat de ser un lloc receptor net d’ajuda pública a un
espai on irrompen projectes creatius pels quals s’interessen des de tot el món»,

33Col·lectiu 8 Membres de GATS, impulsor del projecte de telecomunicacions Som Connexió, a Sant Cosme.

ALBERT BERTRAN

ceptores d’aquests aliments
però que tenen l’oportu·
nitat de fer-ho «d’una forma activa, sentint-se més
útils, guanyant-se les coses i disfrutant del contacte
amb la naturalesa i el treball
en equip». «És una activitat que iguala a tots, perquè
tots acaben bruts i suats, i
perquè ningú sap si ets voluntari o algú que necessita
aquest aliment: tots s’emporten la seva bosseta amb
fruita i verdura a casa», deta·
lla Casas.
El 90% del que es produ·
eix es destina a oenagés i
un 10% es fa servir per cre·
ar conserves, comercialit·
zades sota la marca És Imperfect. Espigoladors coo·
pera amb 46 productors del
Baix Llobregat, el Maresme
i el Vallès, i dona feina a sis
persones. «Quan tinguem
l’obrador propi que estem
construint per a les conserves preveiem donar feina a
quatre persones més», ex·
posa Casas.

Referència
La d’Espigoladors és la refe·
rència a seguir per a altres
iniciatives que comencen a
fer les seves primeres passes
en aquesta barriada del Prat,
i que van donant cos a una
revolució verda i amb com·
promís social. Una d’elles
és Agricultura pel territo·
ri, «que uneix una parada de
productes de quilòmetre zero amb un projecte d’agricultura ecològica i regenerativa [un mètode holístic
que augmenta els recursos
naturals, en lloc d’esgotarlos, mitjançant processos
naturals per reposar nutri·
ents, aigua i el sòl]», resu·
meix Salvador Lajara.
I en procés de disseny es·
tà el Parc de les Olors, una
xarxa que neix a Santa Eu·
làlia de Ronçana i que pre·
tén estendre’s a totes les co·
marques catalanes. La seva
finalitat és «recuperar tota
la identitat mediterrània al
voltant de les plantes aromàtiques i medicinals, fomentant els seus usos terapèutics i culinaris», explica
Mireia González, coordina·
dora del projecte al Prat i
membre de GATS. Compten
amb dos per al cultiu i una
per a un jardí pedagògic. H
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Editorials

Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

L’ambigüitat dels comuns

Q

uatre hores de debat no van
servir perquè Catalunya en
Comú, el partit d’Ada Colau i
Xavier Domènech, sortís de
l’ambigüitat que manté davant el referèndum unilateral anunciat, però encara no convocat, per la Generalitat.
Acabar amb l’ambigüitat tampoc era el que
es pretenia. Així, es va imposar per 85 vots a
29 la proposta de la direcció, que consisteix
a recolzar l’1-O com una jornada de mobilització a favor del dret a decidir, però no com
un referèndum vinculant.
La qüestió decisiva era, però, si els comuns instarien a la participació i si els seus
militants anirien a votar al referèndum si se
celebra. I aquesta decisió ha quedat per al setembre. Domènech va assenyalar que si les
circumstàncies canvien i el Govern català és
capaç d’oferir més garanties, Catalunya en
Comú es podria replantejar la participació.
Ajornar la decisió al setembre segurament

té relació amb els dubtes que aquest referèndum es porti a terme. Si no es vota, els comuns s’hauran estalviat pronunciar-se.
Aquesta posició majoritària –la que defensava participar-hi va obtenir una quarta
part dels vots i la del boicot ni es va votar– se
situa a mig camí entre els partits que no accepten la consulta i els independentistes
que la sostenen, i és una mica més tímida en
el suport a la jornada que l’adoptada per Podem Catalunya, en contra de la que mantenen Pablo Iglesias i Podem Espanya, que han

Tot el que no sigui
participar en el referèndum
per atorgar-li legitimitat no
satisfarà l’independentisme

Donald
Trump
President
dels EUA

desautoritzat el dirigent català Albano Dante Fachin. Iglesias ha deixat clar que si fos català no votaria l’1-O perquè discrepa de la
unilateralitat del referèndum.
La decisió de Catalunya en Comú no acontentarà ni el bloc constitucionalista ni l’independentista. Tot el que no sigui participar
en el referèndum per atorgar-li la legitimitat necessària no satisfarà l’independentisme. Puigdemont ja ha situat els comuns al
costat dels expresidents Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero, els quals, amb la seva compareixença de
fa uns dies, s’han convertit en la nova diana
dels independentistes, a la mateixa altura
que Mariano Rajoy. Colau i Domènech no es
mereixen en absolut aquesta desqualificació, però pateixen els costos de l’ambigüitat,
que, si s’utilitza bé, aporta avantatges polítics, però també inconvenients, sobretot en
una situació tan polaritzada com la que viu
Catalunya.

Sant Cosme, mig segle de lluita

S

ant Cosme, la barriada construïda a principis dels 60 per acollir
la població que vivia a les barraques de Montjuïc, fa 50 anys.
Mig segle d’existència i també
de pugnes, de desventures i d’estigma, de
carregar prejudicis damunt seu. I és que
Sant Cosme continua sent un barri més conegut pel seu conflictiu passat que pel seu
viu present, i tot, per la tossuderia de l’imaginari col·lectiu, no perquè no s’hagin mogut, i molt. El barri va revelar des del princi-

Animus iocandi

pi les seves deficiències en prestacions bàsiques (escola, metges) i la pèssima qualitat
dels seus immobles. Va ser la primera reivindicació, amb aquesta va començar la lluita i
també el prejudici per la condició de barraquistes dels nouvinguts. Van ser més de 26
anys en peu de guerra (1979-2005) i la resistència veïnal no va decaure, ni quan els anys
80 el barri va caure en l’infern de la droga,
que es va acarnissar en la seva gent, en les seves esperances i va afegir més llenya al foc de
l’estigmatització. Sant Cosme cremava quan

els 90 va començar el seu procés de «normalització». Hi va contribuir l’arribada del metro, el desembarcament de serveis bàsics
(jutjats, policia, bombers) i, més tard, els
projectes d’economia social i col·laborativa.
I per descomptat, esdeveniments com el Festival Esperanzah!, que l’han situat al mapa.
Sí, Sant Cosme arriba als 50 anys amb la vista posada en el futur i grans reptes (convivència, projectes educatius, precarietat laboral i absentisme). La seva lluita es manté
viva i ha de continuar.

Ferreres

EEEE

El dirigent nord-americà ha fet
efectiu el seu divorci de la resta
del món pel que té relació amb la
lluita contra el canvi climàtic amb
la seva decisió d’abandonar
l’Acord de París, tal com va certificar ahir en el seu comunicat final el G-20.
3Pàg. 14

Martina
Carrete
Investigadora

EEEE

La investigadora i el seu col·lega José Luis Tella han elaborat el pla per
acabar a trets amb la plaga de cotorres argentines a Sevilla, que l’ajuntament ha tirat enrere. El seu mètode ha obert el debat sobre com eliminar-les en altres grans ciutats.
3Pàg. 34

Victoria
Azerenka
Tennista

EEEE

Wimbledon és el primer gran repte de l’esportista bielorussa des que
va tenir el seu fill Leo el desembre
passat. Un repte més que superat,
ja que no només viatja amb la criatura sinó que es manté al primer nivell del circuit.
3Pàg. 56

Laia
Marull
Actriu

EEEE

La intèrpret catalana, que a la pel·
lícula Brava es posa a la pell d’una
dona que és agredida sexualment
al metro de Barcelona, reivindica
que l’única opció que tenen les dones en la societat actual és ser feministes.
3Pàg. 64

Bill
Gates
Fundador
de Microsoft

EEEE

Aquest empresari, informàtic i filantrop nord-americà va escriure fa
18 anys un llibre titulat Els negocis
en l’era digital en el qual recollia diversos pronòstics sobre com seria el
món en el futur i que s’han complert.
3Pàg. 75

