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AMICS i AMIGUES DEL FONDO - Sta Coloma Gramenet. NOVEMBRE-DESEMBRE 2016 - núm. 4 

Com m’agrada quan veig que s’obren nous locals al nostre barri. Ara fa pocs dies 
per on hi havia la Caixa d’Estalvis i després d’estar tancada força mesos i d’haver-
se convertit en un racó brut i fosc, de cop i volta han obert una cafeteria, plena de 
llum, que convida a entrar i prendre algun cafetó, i veure com passeja la gent que 
va al mercat o simplement a donar una volta per un barri ric en tota mena de gent 
de tots els països. El Fondo es diferencia per l’acollidor que és amb la gent que 
arriba d’altres llocs del món, aquí hi cap tothom. Això m’ha fet pensar que de fa un 
temps aquí en el Fondo s’han obert cafeteries agradables, no el típic bar que no 
convidava a entrar i prendre res; pots estar asseguda i al teu costat veus persones 
d’altres llocs que també se senten del barri i conversen amb tota normalitat amb els 
seus amics d’aquí o del seu país. Em pregunto què pensaria el meu pare si vis-
qués?, què pensaria d’aquesta transformació? Crec que li agradaria, que es queda-
ria parat per la diversitat, i a la vegada que bé que estem acollint a tothom. Passe-
jar pel barri del Fondo és com trobar-te a casa i, alhora, adonar-te que vius en un 
món plural. / Joana Imbernón 

Joana Imbernón 

El barri millora 

Joana Imbernón 
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La senyora Alegría Cerdá quan la vam fer 
primera sòcia i subscriptora d’honor d’Amic-
s i Amigues del Fondo va dir-nos que si 
algú del barri mereixia una distinció era el 
Señor José, el cèlebre farmacèutic del Fon-
do. Ara el tenim al davant, en Josep Solans 
Caminal, a casa seva, acompanyat de la 
seva esposa, Remei Laqués Cortés. 
 

– Recordo que el barri era un descampat 
amb les cases a prop del que era la pla-
ça, l’espai on el carrer Rellotge s’a-
juntava amb la riera. Al centre hi havia el 
mercat. I les torres elèctriques. 
– Quan plovia –diu la Roser– tot  
s’enfangava i podies relliscar. 
 

– Com va ser que vingués al Fondo? 
– Jo treballava a Barcelona. Un dia el 
doctor Nadal em va dir: SI tens ganes de 
treballar ves a Santa Coloma, al barri del 
Fondo. La senyora Maria Antonia Molina 
havia obert una farmàcia al carrer Wàg-
ner i necessitava un dependent. I me n’hi 
vaig anar. Era l’any 1957. 
 

– Quants veïns hi havia al barri? 
-– Potser unes 1.000 persones. Amb l’a-
rribada dels immigrants del sud  
d’Espanya aviat passarien dels 10.000... 
Les cases van estendre’s i van aparèixer 
els blocs. Un creixement que no anar 
acompanyat de la urbanització dels car-
rers ni de la dotació d’equipaments. Els 
carrers no estaven asfaltats, en moltes 
cases no hi havia llum ni aigua corrent. 
Tampoc al barri hi havia  transport pú-
blic. Quan plovia la riera anava plena, 
amb més de tres pams d’aigua. 
 

– Quan hi havia un malalt, la gent a on acu-
dia?  
– A Santa Coloma…  o a Sant Andreu.  
– I com és natural -– afegeix l’esposa-– el 
primer que feien era anar a la farmàcia. 
– I com que la farmàcia no pot fer cap 
activitat mèdica, vaig posar una consulta 
al costat. La gent hi entrava per la porta 
del costat. 

Amb l’augment de veïns la feina va aug-
mentar molt. No solament atenia la gent  –
per una febrada, una diarrea, per les injec-
cions– sinó que el cridaven perquè passés 
per les cases per donar un primer cop d’ull 
a la persona que es trobava malament. I va 
treballar tant, sense tenir mai un no per a 
ningú, que la seva fama va créixer i el Se-
ñor José es convertí en un persona molt 
estimada.  
– ¿Què havia de fer, si em demanaven? 
Em buscaven fins i tot perquè els llegís 
una carta...  La meva feina era fer una 
primera cura, posar una injecció, acon-
sellar-los... I quan calia els deia que 
anessin al metge, i si no podien pagar 
no els cobrava. 
 

– La  gent estava satisfeta d’haver vingut a 
Catalunya? 
– Diria que sí... Recordo que quan es va 
dir que serien retornats a Andalusia, un 
veí em va dir: “Si se me llevan a Andalu-
cía volveré ni que sea atado a la rueda 
del tren”. Aquí vivien millor i tenien un 
futur. 
 

Fa temps que viuen al carrer Pedró en la 
casa que els condicionà el Macià Bardés. 
El Josep va néixer a Montferrer. “Sóc lleida-
tà”, diu amb orgull. L’esposa és de Sarrià. 
Sovint pugen a Organyà, un poble també 
de Lleida. Un descans ben merescut. Però 
no oblida el Fondo, on molts veïns  encara 
el recorden.  

Jaume-P. Sayrach i Jose A. Quintillà 

J.A Quintillà 

Amb el senyor José,  
el farmacèutic del barri 
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Terminamos el año con una merienda 
multiétnica en la que, mientras saborea-
remos unas delicias elaboradas por dife-
rentes cocinas del mundo, hablaremos 
de distintas formas de celebrar estas 
fiestas en diversos países del Mundo. 
 

Al mismo tiempo, presentaremos el pro-
grama de actividades de la asociación 
Amics i Amigues del Fondo, del próxi-
mo año. Quienes asistan a la merienda 
podrán opinar sobre el programa y hacer 
sus propuestas. 
 

Recordamos que nuestra asociación se 
dirige a todas las personas del Fondo y 
simpatizantes del barrio, con el objetivo  
de fomentar la convivencia de todos y la 
mejora de nuestro barrio. / JPS 

Berenar multiètnic amb Amics i Amigues del Fondo, a la Biblioteca del barri,en la inaugu-
ració d’exposició de retrats de l’artista Lluís Maria Ramon, muntada al hall de l’edifici 

JPS 

 

Celebración  
Fin de Año y 
Año Nuevo 2017 
en la Biblioteca 

 
14/12/2016 

19h. Biblioteca Fondo 
TROBADA-BERENAR FI 

D’ANY 
 
Us convidem a venir a la trobada 
 
We invite you to come to the 
meeting  
 
 نحن ندعوك إلى أن يأتي إلى االجتماع
 

我們邀請您來參加會議 

 

हम आपको इस बैठक में आन ेके लिए 
आमंत्रित करते हैं 
 

Merienda multiétnica 

“Distintas maneras de  
celebrar el Fin de Año” 

Preparación del programa de 
actividades de 2017 
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Biblioteca del Fondo 

 

L 
a Biblioteca del Fondo va complir 
dos anys de funcionament el pas-
sat mes de setembre.  

 

Al capdavant d’un equip molt ben qualifi-
cat i altament professional - sis membres 
en l’actualitat - hi trobem la seva directo-
ra, Mariona Chavarría. El seu curriculum 
professional és força extens i és ple 
d’experiències molt enriquidores: Diplo-
mada en Biblioteconomía i Documenta-
ció, Llicenciada en Ciències Polítiques i 
Sociologia, ha donat classes a la Univer-
sitat de Barcelona i també a l’Autònoma, 
ha col·laborat amb algunes ONG’s a 
l’extranger durant més de deu anys ges-
tionant biblioteques destinades a donar 
aixopluc a persones amb risc d’exclusió 
social. Més recentment la seva activitat 
professional la trobem col·laborant en la 
gestió de la Biblioteca de Sant Adrià 
(2008-2014) per a acabar recalant com a 
directora de la Biblioteca del Fondo des 
del setembre del 2014 fins ara.  
 

Aquests dos anys han servit per a con-
èixer el barri i establir vincles i sinergies  

 
 
 

amb entitats i associacions. Hi ha interès 
i voluntat en seguir aquest camí i de ser 
una part més de l’engranatge del barri.  
 

Des de la seva inauguració, les dades 
dels serveis oferts a la ciutadania mos-
tren fins a quin punt es fa necessari de 
disposar d’un espai públic d’aquestes 
característiques en el nostre barri. Així 
observem que el nombre d’usuaris ins-
crits fins el mes de setembre superen els 
3.500, el total de fons no ha parat de 
créixer i ja sobrepassa els 32.000 docu-
ments. Si ens fixem nomès en dades pel 
periode gener-setembre d’aquest any, 
l’ingrés de fons ha estat de més de 2.400 
documents.  
 

Dins dels serveis que la biblioteca ofereix 
trobem activitats ben diverses i adapta-
des a diferents perfils d’usuari: hora del 
comte i diversos tallers dedicats al públic 
infantil, el club de lectura per al públic 
més adult, presentacions de llibres, etc. 
 
També es mantenen relacions amb enti-
tats i centres socials com el Centre de  
 

Joana Imbernón 

Mariona Chavarría, directora de la biblioteca, amb part del seu equip col·laborador 
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Recursos Pedagò-
gics que coordina 
visites escolars a la 
biblioteca.  
 

Recentment s’ha in-
troduït una nova acti-
vitat: el programa 
Lecxit, promogut per 
la Fundació Jaume 
Bofill, i que amb el 
suport de voluntaris 
pretén millorar la 
comprensió lectora 
d’aquells estudiants 
amb dificultats en 
aquesta materia for-
mativa. 
 

Com altres biblioteques, que es caracte-
ritzen per ser referents en alguna faceta 
cultural i/o social, la del nostre barri ho és 
en l’art de la gastronomia i en aquest 
sentit disposa d’un espai destinat a la 
promoció i divulgació de la cuina tant 
autòctona com forana. 
 

No menys important és l’espai que pren 
el nom de l’antic rector de la parròquia 
del Fondo, Jaume P. Sayrach, i que con-
cebut per a salvaguardar la memòria 
histórica del barri i de la ciutat, gestiona 
de forma desinteresada l’entitat Amics i 
Amigues del Fondo.    
 

A vegades, però, es troben que determi-
nats serveis no tenen una completa ac-
ceptació per part dels usuaris. Un exem-
ple són uns tallers dinàmics que duen a 
terme durant el primer trimestre del curs 
escolar. Conduïts per estudiants del 
Màster de Pedagogia de l’UAB s’incideix 
en el que representa el concepte 
d’autoritat entesa com la relació de res-
pecte entre individus. En altres casos es 
troben amb demandes sol·licitades per 
determinats usuaris que no es poden sa-
tisfer degut a limitacions tècniques de 
l’espai. Ens referim més concretament a  

la manca d’un espai tancat i insonoritzat 
que permeti estudiar en silenci o fins i tot 
treballar en grup. 
 

Segons la Mariona, la biblioteca ha de 
constituir un element de democratització 
de la societat i punt de trobada de les 
diverses cultures que hi conviuen. 
 

Res és perfecte en aquest món i la biblio-
teca no es lliura de patir algunes limita-
cions tècniques que la impedeixen donar 
un millor servei. Dos exemples il·lustren 
el que diem: els  diversos espais oberts 
que donen lloc a una intercomunicació 
excesiva, la qual cosa pot provocar un 
cert malestar entre alguns usuaris, la 
manca de personal que limita l’atenció 
que es presta en alguns espais com el 
vestíbul que ara mateix és troba comple-
tament buït i que es podria aprofitar per a 
donar algun servei diferent dels que ja 
funcionen a la resta de la biblioteca. 
 

Esperem que amb el temps aquestes 
mancances passin a millor vida i que la 
biblioteca pugui actuar, amb més força, 
com a veritable i potent instrument cata-
litzador i transformador de la realitat so-
cial i cultural del barri. / Albert Folqué 

José A. Quintillà 
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Joana Imbernón 

 

Els Laietans de Gramenet han fet la millor 
temporada de la curta vida com a colla cas-
tellera. Una prova del que diem la tenim en 
la trobada castellera que va tenir lloc el 
passat dia 20 a Gelida on la colla va igualar 
la seva millor actuació esdevinguda a la 
Festa Major de Santa Coloma amb un cinc 
de sis i el tres i quatre de sis amb agulla.  
 

Havent descarregat la pràctica totalitat dels 
castells de sis pisos, la colla pot plantejar-
se assolir nous reptes. Què tal si pujem 
uns pis més? Indubtablement això passa 
per incrementar la base social i sobretot  

 

per atreure i incorporar sabia nova que tro-
bi la motivació suficient per a formar part 
d’un projecte on tothom és necessari i cap 
membre rep un tracte discriminatori  ja si-
gui en sentit positiu o negatiu. 
 

Ara bé, si hi ha quelcom que distingueix als 
Laietans és el seu  projecte social i integra-
dor arreu de la ciutat, i especialmente al 
barri del Fondo. Com diu el seu president, 
Juanra Gálvez, “prefereixo arribar a fer un 
castell de set enlloc d’un de nou si a canvi 
contribuïm a la millora de la cohesió social 
a la ciutat”. / A F 

Els Laietans de Gramenet culminen a Gelida una temporada de somni 

Joana Imbernón 

 

Vivendes als locals comercials 
 

Alguns del baixos comercials del nostre barri estan habilitats com a 
vivendes. Aquests baixos reuneixen les condicions adequades per a 
ser habitats?  

Voluntariat per la Llengua Catalana 
 

L’Heura ha iniciat aquest mes de novembre un nou programa de 
Voluntariat per la Llengua Catalana on un estudiant i una persona 
catalano-parlant es reuneixen un cop a la setmana durant una hora 
per a conversar sobre algun tema que els pugui resultar d’interès 
per a les dues parts. Amb això es pretén avançar en la millora de la 
llengua parlada.  
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“El Fondo,  
cruïlla de cultures”.  
 
Amb aquest títol, la periodista Isa Martí-
nez quan surti aquest Butlletí ja haurà 
presentat el text sobre el barri del Fondo, 
que du un subtítol ben aclaridor del que 
és: “Crònica urbanística d’un barri marcat 
per la immigració”. El treball és el resultat 
d’una beca creada pel Museu Torre Ball-
dovina, que guanyà la periodista. És una 
anàlisi de les tres etapes que ha viscut el 
Fondo: una primera, des dels inicis dels 
anys 20, que es podría dir la dels romàn-
tics que rera el somni de la caseta i 
l’hortet vingueren al poble de Santa Colo-
ma cercant una vida sana i tranquil·la. La 
segona etapa és la de l’arribada desbor-
dada d’immigrants de tot Espanya, pre-

ponderantment del sud, i de quan amb la 
fundació de la parròquia del barri s’originà 
un intens movi-
ment popular, 
es fundà Gra-
ma i els Diálo-
gos de Juven-
tud, en estreta 
relació amb els 
altres tres ba-
rris en els que 
també es fun-
daren sengles 
parròquies. La 
tercera etapa és l’actual, amb la nova 
onada immigratòria, procedent de països 
de llengües i cultures molt diferents. Un 
treball  molt interessant, el de Isabel 
Martínez, que hauria de publicar-se en 
forma de llibre. / JPS 

Isabel Martínez 

 

 

 

Túnel del Terror. Germina i Rellotge XXI celebren el Halloween 

J. A. Quintillà J. A. Quintillà 

 

Santa Coloma el món a la 
ciutat, noves fesomies 
 

El 7 de novembre s’inaugurà 
l’exposició de retrats de llapis i carbó 
sobre paper realitzats per Lluís Maria 
Ramon. L’organització va ser a 
càrrec de la biblioteca del barri amb 
la col·laboració d’Amics i Amigues 
del Fondo. 

Les associacions Germina i Rellotge XXI van celebrar el dia 31 d’octubre la festa de 
Halloween amb la participació de l’equip professional i dels usuaris que fan ús dels re-
cursos oferts per aquestes entitats socials radicades al nostre barri. 

 

L’autoritat  
a dins i fora de casa 
 

Taller per a pares i mares que van  
dur a terme Jessica González i Pedro Uribe 
(Màster UB) el passat 17 de novembre. 
L’organització del taller va ser a càrrec de la 
Biblioteca del Fondo i la Facultat  
de Pedagogia de la Universitat 
de Barcelona. 
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Coincidint amb l’exposició que al local de 
l’Ateneu es fa amb fotos de la col·lecció de 
mossèn Joan Mata, reproduim (extractat) 
l’interessant article d’Enric Murt (revista 
Fòrum-Grama, núm. 14, any 1998). 
 

V 
ine a Santa Coloma el año 1956 
(nací en Poblenou, Barcelona) y 
me instalé en la calle Pirineos, 

donde aun resido. El terreno de esta 
parte del barrio del Fondo era todo tierra, 
con unos desniveles tremendos, por 
donde el carro de basura no podia entrar. 
Vine a Santa Coloma porque mi tia me 
dió una vivienda, una habitación en la 
torre que tenía y me construyó una 
planta baja en el terreno anejo. La mayor 
parte de los vecinos procedían de la in-
migración. 
 

Nacimiento de la Asociación 
Un dia nos reunimos un grupo de veci-
nos en la calle Pirineos y decidimos ha-
cer alguna cosa por el barrio. Éramos 
Barberà, Espí, Antonio, Alfonso, el Milán, 
el Rodríguez, yo...El barrio abarcaba las 
calles Reloj, Circunvalación, San Pas-
cual, Pirineos, Doctor Pagès, etc. Acor-
damos que iríamos a ver a mossèn Juan, 
en la parròquia de Santa Rosa, para 
pedirle que nos asesorara. Mossèn Joan 
nos presentó al señor Víctor Ramos, con-
cejal del barrio, y al señor Francisco de 
Miguel, teniente alcalde del Ayutamiento 
quienes nos prepararon una entrevista 
con el alcalde, señor Víctor Juvé. 
 
Abrir paso al carro de basuras 
Lo primero que conseguimos fue un trac-
tor que vino a rebajar las tierras de la 
calle Pirineos para que pudiese entrar el 
carro de la basura, tirado por un caballo. 

hasta que el carro no entró echábamos 
la basura por los solares. Una vez reba-
jada la calle echaron sauló. Hasta enton-
ces las aguas sucias, como que no había 
cloacas, bajaban por los regueros que 
habían abierto en medio de la calle. La 
solución de este problema causó una 
gran alegría en la gente.  
 
Al alcalde Juvé le sustituyó el señor An-
tonio Romero Totusaus. Nos presenta-
mos a él como Asociación de Vecinos del 
Fondo Alto. Como que vio que no 
hacíamos política sinó que lnos preocu-
paba la mejora del barrio nos acogió con 
interés. Y nos concedió la instalación de 
los puntos de luz. Mientras no teníamos 
iluminación pública nos servíamos de 
unas bombillas cuyo gasto pagábamos 
del fondo que habíamos hecho los 
propietarios, con una cuota de 100 pese-
tas. Para que la Asociación tuviese 
fuerza juridical nos hizo hacer los estatu-
tos. Era gobernador de Barcelona el 
señor Garicano Goñi. Con los estatutos 
en la mano, teníamos un poder ante los 
vecinos. Así, nos cuidábamos de vigilar 
que nadie trabajase en domingo sin el 
permiso preceptivo.  
 

El local de la Asociación estaba en la 
calle de San Pascual, una calle llena de 
barracas, de casetas que se habían ido 
construyendo sin permiso en pequeños 

Año 1965, 
Testimoni de l’antic 
president 
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solares cerrados con muros de tochana. 
La Asociación ya llevaba tiempo  
funcionando y convocamos a todos los 
propietarios a una reunión en la parro-
quia de Santa Rosa. Pusimos los cargos 
a disposición de la asamblea y se hizo la 
votación de la nueva junta. Yo volví a 
salir presidente y todos los otros 
miembros de la junta fueron igualmente 
reelegides. 
 

El agua llega a las casas 
Una de las primeras cosas que hicimos 
fue poner agua corriente en las casas. El 
alcalde pidió al señor Ibáñez, director de 
Aguas de Barcelona, que nos diesen las 
máximas facilidades posibles. Las obras 
de la instalación costaran 750.000 pese-
tas, que pagamos los propietarios. Para 
instalar el agua primero se abrieron las 
zanjas; el Ayuntamiento nos concedió 
el permiso sin cobrarnos ni cinco. La 
obra afectó a las calles Pirineos, pasaje 
Pirineos, San Pascual, pasaje San Pas-
cual i pasaje Victoria. A la inauguración 
de la instalación vino el señor Romero. 
Para esta ocasión el señor Peric preparó 
la fuente pública de la calle San Pascual, 
empalmándole varios tubos que se 
abrían en todas las direcciones, de modo 
que cuando el alcalde giró la manivela de 
la fuente el agua salió apuntando a todas 
las casas. 
 

Se construyen las cloacas 
El objetivo siguiente fueron las cloacas. 
Se cuidó del proyecto, por parte del 
Ayuntamiento, el señor Serveto. Se abri-
eron las zanjas, se pusieron los tubos y 
los empalmes con las casas. Los 
propietarios sólo tuvimos que pagar los 
tubos y los desagües. Con esta obra el 
barrio había ganado mucho. Ya no ten-
dríamos que pasar por unas calles por 
las que bajaban a la vista las aguas 
sucias. 
 

Arreglo de las calles 
El proyecto lo hizo el Ayuntamiento pero 
nosotros nos encargamos de contratar la 
empresa Clotet, que hizo la obra. Gracias 

a ello, cada metro cuadrado que se re-
alizaba costaba 1.000 pesetas menos  
que si la obra la hubiese hecho el Ayun-
tamiento. 
 

Los Magos suben al Fondo Alto 
Nuestra actuación no se limitó a las co-
sas urbanísticas, nos preocupamos tam-
bién de que las fiestas llegasen al barrio. 
No teníamos aun hormigonadas las 
calles y ya habíamos conseguido que la 
Cabalgata de Reyes Magos subiese al 
barrio, pasando por Reloj, San Pascual, 
Pirineos, hasta la parroquia de Santa 
Rosa. Los niños y mayors lloraban de 
alegría. También mossèn Mata hacía 
pasar el Via Crucis por nuestras calles, 
que terminaba en la montaña de los Pi-
nos (hoy, Motocross). Cuando se hacía 
el Via Crucis la gente barría las calles y 
colgaba lucecitas de las paredes y, lle-
gado el paso, se cantaban saetas. 
Nuestra relación con la Comisión de 
Fiestas del Fondo que presidía el señor 
Antonio Pascual era buena, ésto propició 
que a nuestro barrio llegasen en parte 
los festejos que organizaban. Así, por 
ejemplo, subieron las majorettes por 
nuestras calles sin asfaltar. 
 

Asistencia social 
También intervinimos en la asistencia 
social. Cuando el señor Salvador era 
teniente de alcalde nos proporcionaba 
mantas, que repartíamos entre las fa-
milias más necesitadas. Y ayudábamos a 
la parroquia en el reparto de los bonos 
alimentarios. 
 

Fin de la Asociación 
La Asociación había cumplido su objetivo 
y decidimos disolverla. Durante once 
años ocupé la presidencia de la Asocia-
ción; intenté en todo momento que las 
cosas mejoraran, en un barrio humilde, 
de gente trabajadora. Me queda la satis-
facción de haberlo hecho.  
 

Enric Murt Borràs, 
viu a Fondo Alt 
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E 
l dia 24 va tenir lloc a la Biblioteca 
del Fondo l’últim dels debats dedicat 
a “Les Persones en Moviment” i que 

portava per nom “La Santa Coloma Multi-
cultural”. Josep Miquel Lacasta va comen-
çar l’acte introduïnt algunes dades que 
mostraven l’evolució de la tasa 
d’immigració en el periode 2001-2013 tant 
en termes globals com desglossat per paï-
sos i barris. Es podria dir que malgrat el 
boom immigratori durant el periode esmen-
tat no hi ha hagut problemas de coexisten-
cia entre població autòctona i extrangera. 
De totes maneres, no és menys cert que 
existeixen raons econòmiques i socials que 
són font  de conflictivitat. A més la diferèn-
cia de llengües, valors, etc, poden agreu-
gar el problema de la integració. 
 

A continuació van intervenir els diversos 
ponents de l’acte que van exposar el seu 
punt de vista respecte al fenòmen de la 
immigració a la nostra ciutat: Agustí Viñas 
de Fundació Integramenet, Carmen Gimé-
nez del Centre d’Acolliment de Sta Coloma,  
Albert Noguera, treballador social i presi-
dent del CEP, Mª Jesús Zabalza de  

 

l’Associació Colomenca per al Diàleg Inte-
rreligiós i Carmen Palma, cap dels serveis 
de salut de l’Ajuntament de Sta Coloma.  
 

De les diverses intervencions es poden 
extrreure algunes conclusions: hi ha la ne-
cessitat d’anar a la recerca d’espais de tro-
bada, d’ajuda mútua, de valorar el que ens 
iguala i identifica, hem de passar de la co-
existencia a la interculturalitat i convivèn-
cia, augmentar el teixit associatiu de la ciu-
tat per a donar un millor servei i de forma 
més proactiva. A més, es va fer esment 
que tot i que la població immigrant pot ac-
cedir a serveis públics com educació, sani-
tat i altres serveis socials, que resulta im-
pensable en els seus països, la manca 
l’accés a un habitatge dignes en determina-
des àrees del nostre entorn més proper 
dona lloc a una concentració de grans bos-
ses de pobresa i això provoca una degra-
dació física d’aquestes àrees i es brou de 
cultiu de conflictes. En aquest sentit, es fa 
urgent la construcció d’habitatge públic per 
a alleugerir aquest problema però la manca 
de sól a la nostra ciutat no ho facilita gaire. 

Albert Folqué 

J. A Quintillà 

Belén Alonso d’Òmnium Cultural amb els ponents del debat “La Sta Coloma Multicultural” 

Debats 2016. Persones en moviment.  
La Santa Coloma Multicultural 
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Inauguració del bust de 
Lluís Hernández a Can Zam 
 

E 
l dissabte 26 es va inaugurar l'es-
cultura de Lluís Hernández, el pri-
mer alcalde de la democràcia a la 

nostra ciutat. Amb aquesta escultura es 
vol que el record del Lluís, resti entre nos-
altres i per a les properes generacions. 
L'escultura s'ha sufragat amb la 
col·laboració de centenars de veïns i veï-
nes, d’entitats associatives, partits polítics i 
de l'Ajuntament. Podem dir que al Lluís 
l'estimaven moltes persones, era un alcal-
de molt proper que es preocupava dels 
problemes de gent i molt especialment 
dels més pobres. Així que el seu bust por-
ta una mica de tots nosaltres. 
 

Ha quedat emplaçada a la sortida del me-
tro de Can Zam,  mirant  cap al barri de les 
Oliveres, el barri on va viure el Lluís a l'ar-
ribar a Santa Coloma. Un lloc amb una 
simbologia especial per a ell, just en 
aquest indret, la policia el va apallissar 
arrel de les manifestacions de reivindicació 
del barri, al costat del parc de Can Zam, a 
lloc llargament reivindicat per la ciutadania 
com a parc verd. 
 

A l'acte va intervenir Lali Vintró, companya 
de militància política al PSUC primer i des-

prés a Iniciativa per Catalunya Verds, i la 
l'alcaldessa Núria Parlon. El descobriment 
de l'escultura la va fer una dona gran, veï-
na del mateix bloc on va viure i una de les 
nétes del Lluís. 
 

Ha estat un acte senzill però emotiu. Tot i 
que era un dia fred, hi havia caliu. Han 
estat  moltes les entitats que han volgut 
retre homenatge a la figura del Lluís: Cas-
tellers,  Gegants, la coral Tanit i Dimonis, 
que van tancar l'acte. / Marga Dordella 

Bruno Léger 

M Dordella 
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 Dia de la Violència de Gènere Sarajevo, guerra i pau 

Sarajevo durant i després de la guerra 

Dones d’Artemis al carrer Sagarra 

J. Imbernón 

 

El dia 25 de novembre és el Dia Internacio-
nal per l'eliminació de la violència contra les 
Dones. A casa nostra, un país anomenat 
"civilitzat", són moltes les dones que patei-
xen violència. En el que portem d'any ja són 
92 les dones assassinades. Com a societat 
civilitzada ¿ens podem permetre aquesta 
xacra social? Sincerament crec que no.  
 

¿Fan prou els poders públics? És evident 
que no. Quan es retallen pressupostos en  
prevenció i atenció a les dones maltractades 
estem afavorint que aquesta xifra no s'aturi i 
vagi en augment. En aquest cas podem dir 
que les retallades maten.  
 

A Santa Coloma correm el perill que tanquin 
el jutjat d'atenció a les dones. Com a colo-
mencs i colomenques no ho hem de  
permetre. / Marga Dordella 

El dia 21 de novembre s’inaugurà l’exp-
posició “Sarajevo, guerra i pau”, del repor-
ter gràfic Gervasio Sánchez que romandrà 
fins el 19 de gener al Centre Cívic Riu. 

El dia 20 de novembre es va celebrar el Dia 
Internacional de la Infància.  
 

El reguitzell d’activitats dutes a terme va 
iniciar-se el dia 18 a la plaça del Rellotge 
amb l’actuació del grup de batucada Re-
tumbatú i la posada en marxa de diverses 
activitats lúdiques.  
 

Aquesta data ha de servir per donar a co-
nèixer els drets dels més petits,alhora que 
es vetlla per la salvaguarda dels mateixos. 

Festa de la Infància 

J. A Quintillà 
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Fa quatre anys que Santa Coloma té la 
sort de comptar amb un restaurant d’una 
Estrella Michelin: el Lluerna Restaurant. 
Tant Mar Gómez com Victor Quintillà 
són fills del barri del Fondo i la seva pro-
posta és no marxar de Santa Coloma; 
aposten per tenir el seu restaurant a la 
seva ciutat. Ara fa uns dies que els han 
renovat l’estrella i per això els felicitem. 

El Restaurant Lluerna renova 
un any més l’Estrella Michelín 

Mar Gómez i Victor Quintillà  

MES DE DESEMBRE 
  

3-24: Fira de l’Arbre. Pça del Rellotge 
  

14, dimecres: berenar multiètnic a  
Biblioteca Fondo. Es conversarà  
sobre les diferents maneres de  
celebrar l’Any Nou i es prepararan les 
activitats de l’any 2017. Organitza 
Amics i Amigues del Fondo amb la 
col·laboració de la Biblioteca Fondo. 
 

15, dijous: lliurament premis Ciutat de 
Santa Coloma.. Entre els premiats figura 
el president d’Amics i Amigues del Fon-
do i de Fòrum-Grama i històric promo-
tor i activista cultural i social a la nostra 
ciutat, Jaume P. Sayrach (foto de sota) 

Amics i Amigues del Fondo 

us desitja un Bon Nadal i un 

Pròsper Any 2017 
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Niñas saharauis en el campo de refugiados de Tinduf en Argelia 
 

H 
ace unos 25 años tuvimos duran-
te 15 días a dos niños saharauis. 
Eran de los primeros que llega-

ban procedentes de los campamentos de 
refugiados de Tinduf. Se llamaban Fadel 
y Baba. Pienso muchas veces en ellos. 
Ahora tendrán 33 años. Fadel se quedó 
en Teruel. Su padre vivía allí. 
 

Baba era muy alegre. Tenía una cojera 
muy pronunciada debido seguramente a 
la polio,  le encantaba jugar a futbol, le 
gustaba ver toros por la TV. Entonces los 
daban. Le encantaba el agua: de mar,  
de piscina y del grifo. Un día fuimos a 
una piscina y le preguntamos ¿sabes 
nadar? Dijo ¡siii!. Se tiró al agua y casi se 
ahoga. 
 

Hay pueblos que viven en campamentos 
desde hace muchos años. Ya no son no-
ticias. Solo se habla de ellos cuando hay 
alguna gran desgracia, como cuando el 
año pasado uno de los campamentos 
quedó casi completamente arrasado por 
unas lluvias torrenciales que arrastraron 
jaimas  y casas hechas de adobe. 
 

Los niños que llegan aquí del Sahara, 
vienen de vacaciones, no vienen buscan-
do acogimiento, a diferencia de lo que  

 

pasa con los actuales desplazados de 
Siria, Irak y Afganistán. 
 

A estos niños en los campamentos los 
están esperando sus padres, hermanos 
toda su familia. Ellos están muy bien 
aquí, disfrutan mucho pero quieren vol-
ver a sus casas. 
 

Pieza FUNDAMENTAL en la organiza-
ción es la MUJER. Sin su constancia y 
dedicación no hubiesen podido subsistir. 
Tienen una organización territorial 
“provincia” “ciudad” “barrio” y mucha soli-
daridad, en un medio natural donde no 
hay nada, me explica Loli, que ha estado 
varias veces. Calor de día, frío de noche.  
A los jóvenes, cuando tienen la edad pa-
ra realizar estudios superiores, se les 
procura que puedan salir fuera, que se 
preparen para cuando tengan que tomar 
responsabilidades con su pueblo. 
 

Loli me decía que hace poco habló con 
uno de ellos que estudiaba en Cuba: 
“cuando termine mis estudios volveré con 
mi pueblo, con mi gente”. 
 

Me sigo acordando de Baba ¿que estará 
haciendo? ¿Será feliz? ¿Habrá logrado 
sus sueños?. / J. A. Quintillà 


