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Se acabaron las fiestas navideñas, en la Plaza del Reloj ya han desaparecido las 
paradas donde vendedores de varios países exponían sus artesanías junto con las 
paradas de árboles de navidad y la típica planta navideña con su color rojo era la 
atracción de la pequeña tienda que las exponía con unos lazos muy vistosos y de 
un colorido adecuado para la época, no faltaba el señor que vendía castañas asa-
das que perfumaba el lugar con el aroma  de las castañas. Ahora se pasea y se 
vuelve a ver la plaza vacía de tenderetes, llena de personas mayores que cuando 
el tiempo lo permite están sentados en los bancos disfrutando del sol y viendo a la 
gente pasear a los niños jugando y a las personas transitando de un lado a otro 
para ir a trabajar a comprar o a pasear. Empieza un nuevo año esperando que sea 
mejor que el año pasado, esperanza para los refugiados, para los que les han 
echado de sus casas, a los parados, para todos ellos espero que este año sea me-
jor y que todos nosotros seamos más solidarios / Joana Imbernón 

Un nou any d’esperança 
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En la calle del Reloj número 16 se encuen-
tra (año 1977) el taller del señor Alejandro 
Narro Compte, el vecino que hoy entrevis-
tamos un hombre agradable, simpático y 
con una humanidad extraordinaria. Habla 
con todo el mundo y ayuda en todo lo que 

puede. Aunque no vive en el barrio está 
vinculado por completo con él. 

Nació en Barcelona el año 1916. Desde la 
edad de 5 años cada domingo venía con su 
padre al terreno que habían comprado a la 
Cooperativa El Reloj, a 15 céntimos el pal-
mo. Alejandro Narro cuenta que por aquel 
entonces (año1931) “unos cuantos socios 
de dicha cooperativa organizaron una 
excursión a Santa Coloma, en lo que hoy 
es el Fondo. Era todo montículos de vi-
ñas y algarrobos. Comentaron que el 
lugar les gustaba para ir los fines de se-
mana”. “Pronto comenzaron a construir 
humildes casitas con su pequeño huerto 
y su higuera. Con la luz de carburo en 
las noches cálidas de verano, y el canto 
de los grillos, parecía un belén. Noches 
tranquilas, sin prisas ni ambiciones y 
una camaradería digna del más alto 
elogio”. 
 

Aparatos para hablar 
- Y ahí montaron el taller de cánulas, ¿no? 
- Sí, de cánulas traqueales y de laringe. 
Y, además, hacemos un aparato fonético 
que inventó mi padre, Elías Narro Sáez. 
Es un trabajo complicado y de artesanía en 

el que actualmente le ayuda su yerno Jordi. 
- La cánula es un tubo que solo nosotros 
lo hacemos de plata de ley. Substituye a 
la laringe. En la operación de tumor can-
ceroso es necesario extirparla y sacarla. 
La laringe es como un tubo y si no colo-
camos nada en su lugar, la carne, que 
tiende siempre a unirse, taparía este 
agujero y el enfermo moriría ahogado. 
Hay otros casos en los que se deben 
extirpar las cuerdas vocales y el enfer-
mo pierde la voz. 
 

 

Alejandro Narro Comte, año 1977 
 

Nosotros fabricamos un aparato fonéti-
co con el que el enfermo no solo puede 
volver a hablar, sino que, graduando el 
aparato, puede conseguir su antiguo 
tono de voz y continuar su actividad, 
sea cual sea. 
 

Nuestras cánulas son 
las mejores del mundo 
-¿No es un poco atrevida esta afirmación? 
- No, porque como dicen en la tele, esto 
“es demostrable". Actualmente en el 
mundo solo hay cuatro fabricantes de 
estos aparatos y ninguno de ellos ha 
podido superarnos. 
- ¿Qué diferencia hay entre unas cánulas y 
las otras? 
- Para no entrar en detalles técnicos so-
lamente les diré que las nuestras duran 
por término medio dieciocho años, las 
de la competencia un año como máximo. 
 

Sin ninguna subvención 
La ha buscado pero inútilmente. Se trata, 
según dice, de intereses creados. Pero esto 
no les desanima. 
- No, nunca abandonaré. Por encima del 
interés monetario está el interés moral y 
la voluntad de ayudar al prójimo. Lleva-
mos tres generaciones con las cánulas y 
esperamos que les sigan muchas otras. 
Jose A. Quintillá. 
 

Entrevista copiada del bolentin de la Aso-
ciación de Vecinos del Fondo, año 1977 

Alejandro Narro Comte: 
Cánulas humanitarias 
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Ha estat un gran goig, per a Amics i Ami-
gues del Fondo i la Biblioteca del barri, 
reunir-se amb representants d’unes 
entitats que treballen en l’educació de 
persones que majoritàriament viuen al 
Fondo. Desitjàvem que ens expliques-
sin la tasca que porten a terme, i veure 
la possibilitat de coordinar-nos en al-
gun aspecte. A l’encontre hi han pres 
part l’Escola d’Adults, el Centre de Nor-
malització Lingüística i Germina, la fei-
na de les quals té com a objectiu la for-
mació de la persona. La Biblioteca po-
sa al seu servei el fons de llibres, l’es-
pai i les activitats que organitza. 
 

A Amics i Amigues del Fondo ens preo-
cupa el barri com a lloc de convivència 

i com a marc d’integració dels nouvin-
guts. Per això el nostre objectiu es po-
dria sintetitzar amb el lema “fer barri”. 
En concret --i aquesta és la nostra ofer-
ta a les entitats “amigues”--, els oferim 
el nostre butlletí i l’organització d’un 
programa de xerrades, aquest any de-
dicat a la història i geografia de Santa 
Coloma i del barri, al que es podrien 
afegir altres temes que ens proposin. 
 

Si entre tots fem que el Fondo sigui 
més conegut i valorat, l’autoestima dels 
qui hi viuen creixerà i, identificant-s’hi, 
se’l faran seu i el barri serà un espai 
encara més agradable per viure-hi, i 
humanament molt enriquidor. / JPS 

Trobada al restaurant German’s del Fondo, organitzada per Amics i Amigues del Fondo i la 
Biblioteca del barri, amb representants de l’Escola d’Adults, Centre de Normalització Lingüísti-
ca i Germina. En la foto, d’esquerra a dreta, Jose Antonio i Jaume-P., d’Amics del Fondo; Pilar, 
del Centre de Normalització Lingüística; Mariona, de la Biblioteca del Fondo; Xavier i Fèlix, de 
l’Escola d’Adults; Marc, de Germina i Albert Folqué, d’Amics i Amigues del Fondo 

Trobada d’entitats que treballen al barri 

Marga Dordella 
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A 
questa Fundació creada fa 12 
anys oferia en un principi educació 
per a joves amb poques oportuni-

tats, primerament donava suport a altres 
entitats que ja ho oferien i un sistema de 
beques, dos anys mes tard amb l’entrada 
de Mario el seu actual director es va girar  
establint les bases de l’actual projecte, 
EDUCACIÓ, ACOMPANYAMENT, 
CONSTRUCCIÓ COMU I DESENVOLU-
PAMENT INTEGRAL.  
 

A la Fundació treballem amb nois i noies 
dividits amb grups edats, el grup infantil 
de 5 a 12 anys, els adolescents de 12 a 
16, els joves de 16 a 21 i tenim un quart 
grup que són les famílies d’aquests nois. 
 

Un espai a on tu portaries als teus fills 
 

Volem que tots es trobin bé, que tinguin 
l’ambient ideal per a anar aconseguint el 
que nosaltres els hi anem oferim. 

Per realitzar aquesta tasca comptem 
amb personal molt qualificat, 15 educa-
dors, 2 persones d’estructures i un altre 
part que considerem molt important que 
són els voluntaris. 
 

Cada grup té la seves necessitats i el seu 
tractament, atenem durant l’any uns 150 
nois i noies. D’aquests, uns 60% són d’o-
rigen estrangers, un 10% no tenen pa-
pers i la possibilitat de tenir-los es remo-
ta; això quan es fan grans els provoca 
una enorme frustració i desencís.  
 

La formació per a tothom serà cada dia 
més important, els tipus de feina aniran 
canviant, amb formes que encara no ens 
imaginem, les feines no qualificades ani-
ran desapareixent. 
 

Comptem amb l’ajuda d’uns 45 voluntaris 
que en moments puntuals poden ser 70, 
coincidint amb les colònies d’estiu. 
 

Un espai a on tu portaries als teus fills. La Fundació Germina està situada al Carrer 
Nàpols 35 de Santa Coloma de Gramenet. 

 

Fundació Germina 

José A. Quintillà 
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La Fundació Germina va ser creada per un 
nét del fundador de Danone. 
 

No nomès fan deures i estudien amb 
nosaltres, fan sortides a Barcelona acom-
panyats per monitors. Per als més petits  
sortides periòdiques a la Plaça del Rellot-
ge, per fer jocs i activitats 
 

Apuntar alt 
 

Amb l’acompanyament procurem orientar
-los cap a fites altes, potenciar les habili-
tats que tenen, més que insistir en el que 
fallen. 
 

Fa poques setmanes van obrir un altre 
centre al barri del Raval, aquí a Santa  
Coloma. 
 

Un gran equip de voluntaris 
 

Procurem que els voluntaris siguin de 
Santa Coloma. Es important que els nois 
i noies vegin altres persones de les seva 
mateixa ciutat  que estan preparades en 
diferents matèries. 
 

Últimament tenim un increment de volun-
taris universitaris, tant dels que estudien 
a Torribera com dels que ho fan a Barce-
lona i viuen a la nostra ciutat on l’habit-
atge és més econòmica. 

Aquí tenim 2 normes 
 

No son negociables, ve-
nir en condicions òpti-
mes i respectar  les co-
ses i les persones. 
 

Treballem a partir dels  
petits la igualtat de gène-
re. Intentem trencar els 
rols tant marcats  noi-noia 
quan fem tallers, com a 
cuina, costura, manuali-
tats, esports, artístiques, 
els fan nois i noies i amb 
algun cas amb les seves  
famílies com un hort que 
cultivem. Moltes d’aques-
tes famílies no tenen pa-

rents pròxims, avis, tiets; estan molt so-
les. Germina provoca relacions entre 
elles.   
 

Tant l’Ajuntament com la Generalitat són 
molt sensibles amb els temes socials i 
sobre tot els de la infància. Rebem també 
l’ajuda de La Obra Social la Caixa. Veiem 
canvis i èxits, formar-los amb el sentit 
ampli de la paraula, hàbits i formació. 

Mario Cuixart Cardús. Director de  Fundació 
Germina. Hi treballa des de fa 10 anys   

 

Nota: Estic segur que amb la professio-
nalitat, la dedicació i l’estimació en plan-
tar i cuidar la vostra llavor segur que  
GERMINA.  

 José A. Quintillà 

José A. Quintillà 

José A. Quintillà 
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CANVI AL BARRI 
 

El dia 19 es va celebrar un altre reunió informativa sobre el pla de 
rehabilitació municipal del barri del fondo alto / J.A.Q 
 

 

CONTENIDOR 
 

Aquesta foto mostra una realitat cons-
tant al barri.  
 

Tot i que no deixa de ser una minoria 
qui produeix aquests actes d’incivisme, 
hem de mostrar el nostre rebuig total i 
demanar a les institucions pertinents 
que adoptin les mesures necessàries 
perquè él més aviat possible, imatges 
com aquestes formin part d’un passat 
no desitjat. / J.A.Q 

 

AGUAS TERMALES EN SANTA COLOMA 
 

Santa Coloma de Gramenet se asienta sobre un enorme yaci-
miento de agua termal, descubierto durante las obras de cons-
trucción de la línea L-9 del metro. Este yacimiento es una zona 
granítica formada en el paleozoico hace más de 230 millones de 
años. A solo 60 metros de profundidad el agua sale a 60 grados. 
Estas aguas podrían ser utilizadas para garantizar la calefacción 
de los colegios y centros públicos. / J. E 

 

PANELL ELECTRONIC 
 

El panell electrònic d’informació de la 
plaça del Rellotge continua sense funcio-
nar. Qui viu a l’entorn ho té present. 
 

De fet, ja fa molt de temps que mostrava 
signes de “cansament”. El “pobre” ha dit 
prou. Imaginem que havia de tenir una 
data de caducitat i aquesta ha arribat ja. 
 

Ara esperem que el nou any ja començat 
ens porti un de nou. / J.A.Q 

Joana Imbernón J. A. Quintillá 
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LECXIT 
 

A partir de  Novembre va començar a la biblioteca del Fondo i a càrrec de la  Fun-
dació Jaume Bofill una activitat amb nens de 8 i 9 anys: Lecxit (Lectura per a l’èxit 
educatiu). Són nens de diverses nacionalitats i que venen per comprendre millor la 
lectura. Nosaltres nomès tenim que estar al seu costat, escoltant-los i que el que 
llegeixen ho comprenguin. Allternem la lectura amb alguna funció de teatre i ende-
vinalles que ells es tenen que llegir; és una manera d’animar-los amb la lectura, els 
nens s’ho passen molt bé. / J.I 

 

 

 
ANY NOU RUS 
 

El any nou a Rússia ho celebren dos cops: 
el dia 1 de gener com al món occidental i 
també el 13 de gener l’any nou antic. Els 
nens russos esperen amb gran alegria els 
regals i per als grans és un dia per celebrar 
amb familia i amics / J.I. 

Club de lectura a la Biblioteca 
 

El llibre d'aquest mes es SOMRIURES DE 
BOMBAI de Jaume Sanllorente.  
 

L'autor després de passar unes vacances a 
l'Índia, decideix deixar-ho tot i dedicar la 
seva vida a les criatures més necessitades. 
En la seva novel·la ens endinsa en un món 
de contrastos on les vaques son sagrades i 
la pobresa es present a tot arreu.  
 

T'agrada llegir? Apunta't al Club, vine a la 
tertúlia literària el proper 21 de febrer / M. D 

 

Any Nou Xinès 
 

L'Any nou xinès, també anomenat a la Xina, 

"la Festa de la Primavera", és la festivitat 
tradicional més important del calendari xinès. 
Una de les tradicions més celebrades durant 
el període de l'Any Nou Xinès és la Gran Mi-
gració de Primavera, el viatge en el qual des-
enes de milions de xinesos (la gran majoria 
treballadors emigrants i estudiants universi-
taris) tornen a casa amb les seves famílies 
per passar l'any nou. A Santa Coloma es 
realitzaran diversos actes per celebrar 
aquest esdeveniment (veure Agenda). / J.I 

Joana Imbernón 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calendari_xin%C3%A8s
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Plaça del Rellotge, 7  
 

Memòria històrica 
 

El Ayuntamiento ha creado la Comissió 
de Memòria Històrica.  
 

Es muy importante que exista una comi-
sión dedicada a esta finalidad y que tra-
baje con realismo y eficacia para que los 
acontecimientos que vive la ciudad, el 
paso de los años no acabe borrándolos.  
 

Como dice el aforismo, “Qui perd la me-
mòria perd la seva identitat”. “ Es impor-
tante, en primer lugar, consignar los hec-
hos vividos, llevar al día la “crónica” de 
lo que pasa, tanto de los acontecimien-
tos y personas involucradas en ellos y el 
eco o repercusión que tienen en la ciu-
dad.  
 

De ahí el extraordinario valor de los bo-
letines de las entidades y asociaciones 
y, por descontado, de las pocas revistas 
que se editan en la ciudad. Por la cerca-
nía que tienen con nuestra asociación, 
no podemos dejar de mencionar las re-
vistas Grama y Fórum-Grama.  
 

Grama se publicó a lo largo de trece 
años, primero como revista mensual, 
después cada semana para finalmente 
convertirse en diaria. Nacida en el 
año1969, abarca el período más deter-
minante de la transformación del antiguo 
pueblo de Santa Coloma en ciudad. Un 
cambio doloroso y difícil que recayó en 
la iniciativa ciudadana, cuando el Ayun-
tamiento franquista estaba muy lejos de 
pensar en la población.  
 

Hoy, si alguien quiere conocer la Santa 
Coloma “ciudad dormitorio”, en la revista 
Grama encontrará un tesoro documental 
extraordinario. Igual que el despertar de 
la ciudadanía, la aparición del movimen-
to ciudadano, la formación de los lìderes 
que, llegada la democracia, se pondrian 

al frente del Ayuntamiennto, de las Aso-
ciaciones de Vecinos y de las diferentes 

entidades, con cuyo trabajo consigueron 
que Santa Coloma se convirtiera en la 
ciudad actual. Lo dicho sobre Grama se 
puede decir de las otras revistas y boleti-
nes, como Fòrum-Grama, que ha dejado 
registrada la vida colomense en diez 
voluminosos libros, donde se recoge el 
pálpito de la ciudad. Bastaría recordar la 
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revista Trenta días, una crónica de la 
ciudad, escrita mes a mes.  
 

El quehacer de una comisión de memo-
ria histórica no se termina con la salva-
guarda documental de los hechos.  
 

Las revistas, los boletines, los libros, si 
quedan olvidados en los archivos són 
fósiles mudos. La memoria debe recupe-
rarse y volver a los ciudadanos, hay que 
difundirla para que los recuerdos “vivan”.  
 

Esperemos que la Comisión Municipal 
tenga presente esta doble dirección. Y 
que ayude a las personas y entidades 
que trabajan a favor de la memoria (con 
escasísimos medios y ninguna ayuda), y 
les preste soporte económico y político 
para que puedan difundir la memoria de 
lo que vive y ha vivido Santa Coloma. 

MES DE FEBRER 
 

2, dijous: aula de gastronomia, dietè-
tica i nutrició. De 18h a 20h. 
Biblioteca del Fondo 
 

3, divendres: taller infantil Any del 
Gall Daurat. Biblioteca del Fondo 
 

6 dilluns: taller de cuina (crestetes 
xineses). Biblioteca del Fondo 
 

8, dimecres: taller de cuina (pastis 
xinès). Biblioteca del fondo 
 

11, dissabte: rua i festa de Nou Any  
Xinès per la tarda. Pça Rellotge.  
Biblioteca del Fondo 
 

25, dissabte: festa del Carnestoltes.  
Inscripcions fins el 18 de febrer.  
Reunió informativa amb les compar-
ses inscrites el 22 de febrer. 19,30h 
Centre d’Art Can Cisteré (c. Sant 
Carles, s/n) 

SOS amigues i amics  
 
Ens dirigim a tots vosaltres amb el 

prec que si teniu algun exemplar del 

Butlletí FONDO, que es publicava al 

barri i editava Amigos del Fondo i 

l’Associació de Veïns, ens ho comu-

niqueu perquè puguem fer fotocòpia 

dels exemplars que ens falten per 

completar la col·lecció.  

 

Ajudeu-nos a fa salvaguardar la me-

mòria històrica del nostre barri!  

Truqueu a Jose A. Quintillá  

610 20 15 89 
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A la que fora seu de Fondo Comerç sóc 
rebut per la seva ex-presidenta Mª Teresa 
Castellví i el seu marit Toni Estellers. De 
seguida em transmeten confiança i cordiali-
tat. Dos qualitats que ja diuen molt de la 
seva personalitat. 
 

Tots dos sou de Santa Coloma? 
MªTeresa: Jo vaig néixer a Badalona i als 

sis anys vaig venir a viure a Santa Coloma  
Toni: Jo sí. Jo vaig nèixer al carrer  

Mn Cinto Verdaguer. I no m’he mogut. 
 

I un cop aquí on us vau instal·lar? 
Mª Teresa: A casa dels avis materns, al 

carrer 27 de gener. Els avis eren profes-
sors i van muntar una escola en català, 
avançada per l’època i que seguia el mèto-
de de Montessori. L’escola es deia Estudi 9 
i es trobava al mateix carrer. La mare va 
agafar una tintoreria que es trobava al cos-

tat de la Cooperativa La Colmena, a la 
Rambla. La noia que la portava estava ma-
lalta i la mare la va agafar per quatre anys. 
Com que venia a la tintoreria molta gent del 
Fondo vam decidir moure’ns al barri.  
 

Quan vas començar a treballar a la boti-
ga? Anaves a l’escola al mateix temps? 
Vaig començar a ajudar la mare amb 12 
anys. Ella em va ensenyar l’ofici. Per a les 
noies no havien gaires sortides. Jo vaig 
estudiar fins acabar el batxillerat. Jo volia-
continuar estudiant però les necessitats 
familiars no m’ho van permetre.   
 

Durant quan temps vas treballar? 
Jo seguia treballant a la botiga i ja quan 
vaig fer els 22 anys em vaig casar i llavors 
vaig pensar en apuntar-me per accedir a la 
universitat per a majors de 25 anys però 
amb aquesta edat ja tenia dos fills. No te-

Mª Teresa Castellví i Toni Estellers / Foto: José A. Quintillá 

 

Amb Mª Teresa Castellví i el seu marit Toni Estellers 
 

“Tota una vida dedicada al comerç del Fondo” 
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 nia intenció de seguir trerballant però degut 
a un accident de la mare la vaig suplir i ja 
m’hi vaig quedar definitivament fins al 2007 
que per problemes físics ho vaig deixar. 
 

I tú, Toni? 

Jo vaig treballar com a operari a La Maqui-
nista des dels 14 fins als 25 anys. Després 
començo a treballar a la tintoreria com a 
planxador. Aquests dos treballs els vaig 
poder compaginar sent professor de 
gimnàstica a l’Acadèmia Manent des dels 
18 fins els 44 anys quan l’escola va tancar 
portes. Després vaig treballar com a vigi-
lant fins als 60 anys. 
 

Quines característiques hauria de tenir 
un/a professional d’aquest ofici? 
Mª Teresa: ha de ser una persona molt 
treballadora, ser bon pagador, tenir un 
horari de treball fixe i ser amable. El meu 
pare em deia: “sempre la porta oberta i po-
sar cara de Profident” o “no dir que ets 
d’algun partit polític o equip de futbol”. 
 

Suposo que amb el temps heu pogut 
conèixer la vostra clientela i establir una 
relació més personal? 

Sí. Es donava un tracte molt personalitzat. 
Li aconsellaves el millor possible. Tractava 
de ser honesta amb qualsevol clienta. 
 

Veieu diferències entre el model de  
comerç d’abans i el d’ara? 

En general, el barri ha canviat perquè les 
botigues ara són cada cop més de gent de  
fora. La gent es va fent gran i els immi-
grants ho agafen quasi tot. 
 

Vosaltres dos heu dirigit l’associació 
Fondo Comerç durant més de 10 anys. 
Com es va iniciar l’associació? 
Toni: El barri estava oblidat per part de 
l’ajuntament. Al 2005 un grup de botiguers 
vam anar a parlar amb el llavors alcalde 
Bartomeu Muñoz per expressar-li les nos-
tres queixes. L’alcalde ens responia que de 
seguida tot estaria solucionat. Com que 
veiem que no feia res vam anar a parlar 
per segona vegada. Li vaig dir que era un 
embustero i que no havia fet res i després 
de discutir amb ell em va dir que el mes 
següent tot estaria arreglat. Després de fer 
soroll vam aconseguri que vingués gent de 

l’ajuntament al barri. Vam penjar pancartes 
dient que el barri es moria i vam conseguir 
que durant una setmana tot el barri del 
Fondo fes una cassolada cada dia a les 
vuit de la nit. Es en aquell moment és quan 
vam pensar en fer un pla de dinamització 
comercial que ho va aprofitar l’ajuntament 
per a crear Fondo Comerç i tancar boques. 
Mª Teresa: Aquesta era la idea però no tan 
de pressa sinò en dos o tres anys. Ens ho 
va imposar l’ajuntament.  
 

Heu assolit els objectius que us vau 
fixar en un primer moment? 
Toni: Els objectius els vam assolir entre 
cometes. A més de vetllar pels interessos 
dels comerciants també ho hem fet perquè 
en el barri no haguessin problemes. Per-
què la immigració s’adaptés a les nostres 
costums. També s’ha aconseguit més re-
forç de la neteja dels carrers, més 
il·luminació, control de venda de droga. 
Mª Teresa: Com a tasques pròpies de Fon-
do Comerç vam crear els “Sabors del 
Món”. Es una feina d’integració, de que la 
gent sàpiga el que es menja en altres paï-
sos i així coneixes altres cultures. També 
hem assessorat als nouvinguts que han 
muntat supermercats en la manera de tre-
ballar dins de les botigues: posar-se gorro, 
guants, el llexiu no pot estar al costat de la 
carn, etc. S’ha millorat molt però encara hi 
ha feina per a fer. 
 

Quins han estat els motius que us han 
empés a deixar l’associació? 
Mª Teresa: Nosaltres ens fem grans. No hi 
ha relleu generacional. A més, les subven-
cions són cada cop més petites i també hi 
ha menys socis. Però també estem cansats 
perquè quan demanes ajuda, l’ajuntament 
nomès fa que posar obstacles a qualsevol 
cosa que volem fer. 
Toni: L’ajuntament quan té una cosa que li 

funciona no la sap mantenir. La Fira de 
Nadal d’aquest any ha estat el detonant de 
què tinguéssim que plegar. La Fira era ren-
dible i era una ajuda per poder tirar enda-
vant l’associació. Nosaltres cobríem les 
despeses de lloguer de casetes, la llum, la 
seguretat que està tota la nit. Els guanys 
que obteníem venien per la fireta de davant 
del mercat. / Albert Folqué 
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La situación de los refugiados se ha 
vuelto insostenible a raíz de la ola de 
frío que azota Europa.  
 

De hecho, en muchas partes de Grecia 
las temperaturas han bajado de los ce-
ro grados donde miles de refugiados 
esperan que sus solicitudes de asilo 
sean procesadas sin un techo en el que 
cobijarse ni unas paredes para prote-
gerse. Por ejemplo, en la isla griega de 
Lesbos los refugiados están soportando 
temperaturas inferiores a 15ºC y sus 
pequeñas tiendas de campaña están 
siendo sepultadas bajo la nieve diaria-
mente. En Serbia, los campos están 
llenos y solo la mitad de los 6.000 de-
mandantes de asilo que se ha compro-
metido a acoger viven en instalaciones 
adaptadas para el invierno, según 
MSF. La organización asegura 
que unos 2.000 jóvenes –sobre todo 
afganos, pakistaníes, iraquíes y sirios– 
se ven abocados a dormir estos días en 
edificios abandonados en el centro de 

Belgrado, donde se han registgra-
do temperaturas de hasta 20 grados 
bajo cero.  
 

La Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) culpa a Euro-
pa por las 5 víctimas del frío durante la 
primera quincena de 2017 y por no te-
ner iniciativas concretas para gestionar 
la crisis global de refugiados, situación 
que se complicaría con las llegadas 
masivas de migrantes al territorio euro-
peo proyectadas para este año. La ola 
de frío en Europa realmente lo que ha 
mostrado es la congelación que ha 
mantenido la propia UE a la hora de 
reaccionar para la acogida de estos re-
fugiados.  
 

En el caso de España que proyectó 
acoger a casi 18 mil refugiados, a la 
fecha han llegado menos de mil a pesar 
de que ciudades como Barcelona y Ma-
drid cuentan con instalaciones de aco-
gida. / Joe Esteves 

Refugiados soportando la ola de frío en Serbia 
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