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La Valerie té 8 anys. Cursa segon d’EGB
a l’escola Jacint Verdaguer i de gran vol de
ser mestra de música. Té una veueta dolça
i fràgil i una mirada serena. En una ocasió,
la mateixa que el ZONA SEC va topar amb
ella, estava sola a l’escola. I era tard. La
seva mare no havia acudit a la cita amb
puntualitat i la menuda l’esperava de la mà
de la directora del centre, la Núria Lacasa
que, com si del capità del Titànic es tractés, no abandona el vaixell fins que l’últim
tripulant no arriba a casa. El Poble-sec no
és un barri fàcil.
A vegades, posar rostre a les injustícies
serveix per prendre consciència de la mag-

nitud dels problemes. I el barri n’hi ha molts de
problemes. Alguns d’individuals, altres de collectius i molts d’estructurals. Però té un teixit
social –cada cop més plural–, cultural i educatiu
clau pel manteniment de la igualtat d’oportunitats dels seus veïns. L’escola ‘Cinto’ Verdaguer,
que defensa un model educatiu basat en la
integració a través de creació musical comunitària, n’és un bon exemple. De fet, ha estat
escollit com ‘Escola Tàdem’ per desenvolupar
un projecte d’excel·lència educativa.
En el conflicte entre l’escola i els Bombers
no s’ha d’assenyalar els apagafocs. Un altre
col·lectiu vital de la ciutat que, legítimament,
han reivindicat un edifici emblemàtic pel cos i

Finalment hi haurà rua de Carnaval
a l’avinguda del Paral·lel

E

ls districtes són els encarregats enguany
de les desfilades de Carnaval a la nostra ciutat, ja que ha quedat suspesa la rua de
carnaval central que any rere any tallava al
trànsit l’avinguda del Paral·lel el dissabte de
Carnestoltes a la tarda. S’espera, però, que la
desfilada més espectacular sigui la del nostre
barri, que mantindrà part del recorregut de la
desfilada central d’altres anys, sortint del Parc
de les 3 Xemeneies i travessant l’avinguda fins
a la plaça dels Ocellets. Aquesta desfilada ha
estat possible gràcies a l’acord entre l’Ajuntament i la Fundació El Molino i el suport de la
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec.
L’agenda
Així doncs, el Rei Carnestoltes arribarà a la
plaça del Sortidor el dijous 16 de febrer a les
18.30 hores i convidarà a botifarra d’ou i truita als

assistents, mentre que la rua de Carnaval Infantil
i el Concurs Infantil de disfresses tindrà lloc a la
mateixa plaça el dissabte dia 18 de febrer al matí.
A la tarda, la rua de comparses i carrosses es farà
al Paral·lel. El Centre Cívic organitzarà també per a
dissabte a la nit el ball de disfresses de Carnaval.
Finalment, el dimecres 22 de febrer a les
17.30 se celebrarà el tradicional enterrament
de la sardina a La Satalia, seguit d’una sardinada popular a la plaça del Sortidor.

Elena Berlanga

sempre han plantejat alternatives tenint en
compte l’escola. Però sí que cal donar una
clatellada als representants municipals.
Si en l’època que vivim –i patim–, els nostres responsables polítics encara no han entès que el més important és protegir el primer
esglaó de la societat, com ho és l’educació
primària, és que se’ls ha oblidat que la seva
prioritat sempre han de ser les persones,
sobretot si es tracte d’infants. Nens i nenes
com la Valerie, que malgrat les adversitats i
que la seva mare pugui arribar tard per mil
motius, somriu i diu que de gran vol ser, precisament, mestra de música. Ho aconseguirà,
malgrat l’Ajuntamet. Aquest i l’anterior.

Lo que necesitamos es implicación

V

ista la evolución de los acontecimientos y cuando escuchamos las noticias... que si los recortes, que si la mala
gestión de unos y otros, la falta de confianza en los que marcan nuestro destino y
que nos dan la impresión de haber perdido
el norte y el concepto de solidaridad con
nuestra sociedad, todo esto asusta. Pero
la realidad es la que vivimos día a día y
no podemos pasarnos la vida culpando
siempre a los demás y mirando lo que
ocurre desde la barrera, criticando cualquier iniciativa dirigida a mejorar.
Señores comerciantes, señores
vecinos, si queremos que el barrio del
Poble-sec se reactive, promocione y que
quienes tienen la responsabilidad de
decidir y dirigir nuestros designios nos
presten atención y entiendan nuestras
prioridades, solo existe una forma efectiva: “IMPLICACIÓN” , participar, aportar

ideas, colaborar con vecinos y entidades,
aunar esfuerzos, olvidar los protagonismos
inútiles y arrimar el hombro.
Solo así y desde una visión constructiva conseguiremos hacer un barrio
fuerte y recuperaremos parte de nuestra
“ESENCIA”, lo mejor que tenemos y lo
mejor que podemos vender.

Associació de Comerciants
del Poble-sec i Paral·lel

Escola Infantil
Llar d’infants

APOLO 10
des de 4 mesos

Ampli horari i 12 mesos de servei (obert tot l’any)
Mestres i Educadores espec. en Educació Infantil
Cuina pròpia, Instal·lacions acollidores
Assessorament pediàtric i psicopedagògic

VENDA A L’ENGRÒS • MATERIAL ELÈCTRIC
FONTANERIA • ELECTRODOMÈSTICS
AIRE CONDICIONAT • SANITARIS

Av. Paral·lel, 110 - 08015 Barcelona - Tel. 933 290 668
www.apolo10.com
e-mail: escola@apolo10.com

Clínica Dental Rosal
ODONTOLOGÍA - PRÓTESIS Y ESTÉTICA DENTAL
ODONTOPEDIATRÍA - IMPLANTOLOGÍA
C/ Roser, 21, baixos - 08004 Barcelona - Tel. 93 441 37 20
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