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La destitució de Pedro Venero al capdavant
de la Unió Esportiva Poble-sec arriba tard. No
es tracta d’aprofitar l’ocasió per carregar vilment
contra un aferrissat defensor del règim franquista
—fonts properes a ell informen que el personatge té una fotografia del dictador a la tauleta de
nit— però sí de subratllar, de nou, la importància
de la tolerància a la nostra societat, en general, i
al barri en particular.
El fins ara president del club de futbol més antic
del barri, solia parlar amb displicència i arrogància
de la nova realitat cultural del Poble-sec. Molt crític
amb la immigració i amb els projectes de cohesió
social de l’administració i les entitats, sempre va

criticar el barri per la seva manca de suport al seu
equip. Durant molts anys, sobretot els darrers tres,
associacions i comerços van donar una lliçó a Venero
mostrant-se propers a col·laboracions amb el club,
malgrat la bel·ligerància del president.
Personatges molt arrelats a la vida associativa del
Poble-sec, com el Jordi Romeu, l’Amadeu Quintana
o l’Eudosio Gutiérrez, es van oferir en els tímids i
erràtics intents de Venero a apropar el seu equip al
barri. Una demostració de cooperació i enteniment
que ell mai no va incorporar al seu discurs destructiu
sobre els altres. De fet, localitats amb elevats índex
d’immigració han sabut convertir l’esport en una eina
clau per a la normalització de la interculturalitat.

Venero, però, va girar l’esquena al barri sense tan sols apropar-s’hi. L’amor que deia tenir
al club de la seva vida el va gestionar con una
obsessió cega. I els que han estat al seu costat
asseguren haver-se sentit maltractats per les
amenaces d’un personatge que utilitzava la por
i el poder com a eina de pressió. Han hagut de
passar 34 anys perquè la UE Poble-sec hagi fet
el procés de maduració que la societat va fer fa
molt de temps: canviar l’autoritarisme per les
urnes. De ben segur que costarà trobar pels
voltants de la Satalia algú que entoni la frase:
“Con Venero, vivíamos mejor”. Enhorabona a la
família sequista.

El projecte social copsa
els carrers del Poblesec d’un ambient festiu
inigualable.

L

a mostra culinària més famosa
del Poble-sec va rebre el passat 6 i 7 de juliol centenars de visitants que en poc més d’una hora,
tant divendres com dissabte, van
esgotar les opcions de tast que
s’oferien des de les cinc carpes
situades al carrer Blai, entre Poeta
Cabanyes i Nou de la Rambla.
Darrera la Cuina del Món hi ha
el treball, l’esforç i la dedicació
de les persones que dissabte a
dissabte participen d’un dels projectes culinaris d’integració més
valorats i referents de la ciutat de

Barcelona. La cara visible del projecte
és la posada en escena de dos dies
que any rere any -i ja en van deu- es
presenta al Poble-sec.
El curs de cuina serveix els 35 participants d’enguany per a sentir-se
integrats a la societat i alhora també
per a compartir els secrets culinaris
del país d’on provenen. Enguany hem
pogut tastar plats típics de Bolívia,
del Brasil, de l’Equador, del Perú, de
Ghana, de Somàlia, d’Uganda, de
Cuba, de Mèxic, de la República Dominicana, d’Algèria, d’Espanya, del
Marroc, del Sàhara Occidental, de
l’Índia, del Iran i del Pakistan.
Èxit i continuïtat
La valoració per part de l’organització de la Cuina del Món és d’èxit

rotund i absolut. Com a novetat d’enguany, els bars situats als voltants de
les casetes bescanviaven els tiquets
de begudes que es podien adquirir a
les dues guixetes de la mostra. Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda,
tant pels comerciants com pels assistents i ja s’està pensant, de cara
a l’any vinent, de poder incorporar
‘begudes del món’ a la mostra. Altres
iniciatives s’estudien també des de
l’organització de cara a fer el projecte
més ecològic i participatiu.
El grup Brincadeira va fer el tancament de festa dissabte a la nit amb una
gran batucada popular que va acabar
d’adobar la mostra culinària, quelcom,
en realitat, és molt més que això.

Elena Berlanga
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10 anys d’èxit, degustació cultural i convivència a la Cuina del Món
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