
ANNA FONT FIGUERES

■ Trencar amb l’estigmatització
del sector oest de Figueres i con-
nectar-lo amb la vida social i cul-
tural de la resta de barris de la ciu-
tat és un dels principals reptes que
arrossega la capital alt-emporda-
nesa des de fa dècades. La recu-
peració del teatre del Bon Pastor
fa dos anys i la seva incorporació
en el circuit cultural de Figueres
és una peça clau en la lluita contra
la marginació d’aquesta zona. 

L’espai, situat al Bon Pastor i on
viu la majoria de la comunitat gi-
tana, treballa per relligar el barri
amb la resta de la ciutat a través de
l’oci i l’esbarjo. A les seves espat-
lles arrossega una llarga reivindi-
cació veïnal que havia reclamat
durant anys que l’equipament
passés a formar part de la xarxa
d’espais culturals a la ciutat per  tal
de fomentar la integració al barri. 

L’estigmatització d’aquest sec-
tor està fortament arrelada, i pro-
jectes com el del teatre Bon Pastor
intenten trencar amb aquesta di-
nàmica. El centre cívic treballa
amb el barri del Bon Pastor però
també amb l’entorn més imme-
diat i del seu ventall d’activitats
se’n beneicien veïns dels barris
propers com ara el Culubret, ha-
bitatges del Parc, Juncària i Parc
Bosc i Turó Baix, però també d’al-
tres com el Rally Sud i Poblenou.
«S’està començant a obrir a altres
barris», destaca la regidora d’Ac-
ció Cívica de l’Ajuntament de Fi-
gueres, Núria Galimany. 

I és que atraure públic d’arreu
de la ciutat i millorar la convivèn-
cia ciutadana és un dels principals
reptes del teatre Bon Pastor per als
propers anys. 

Per aconseguir-ho s’aposta per
treballar coordinadament amb
les entitats per tal d’obrir les por-

tes a associacions de la ciutat que
vulguin fer-hi les seves activitats i
així atraure nous públics. En dei-
nitiva, es transformaria en un ho-
tel d’entitats des d’on es farien po-
lítiques en xarxa i es convertiria en
un punt referent per al suport i
l’assessorament. 

A les activitats organitzades du-
rant el  hi van participar .
i des del centre es treballa per cap-
tar l’interès dels joves, especial-
ment aquells entre  i  anys.
L’espai lluita contra les desigual-
tats socials i a favor de la inclusió
a través d’exposicions, tallers i ac-
tivitats de dansa, teatre o informà-
tica, entre d’altres. 

Per tal que el projecte integra-
dor sigui exitós, el dinamitzador
de l’espai, Miquel Fernández, des-
taca la necessitat d’impulsar pro-

jectes en xarxa, com és el cas d’un
«macroprojecte d’arts escèni-
ques» en què l’àrea d’Acció Cívica
ja està treballant. 

Tot i que «el teatre està enclavat
en un lloc fantàstic, tot aquest sec-
tor s’ha de desenvolupar urbanís-
ticament i fer una aposta valenta»,
apunta Fernández. Malgrat això,
insisteix que la sala serà una peça
clau en el projecte integrador de
Figueres. 

Tercer espai cívic
El setembre del  l’Ajuntament
de Figueres i el Bisbat –propietari
de l’espai– van signar el contracte
de lloguer per valor d’uns  eu-
ros mensuals i que caduca el .
Un any després,  el , l’equipa-
ment es convertia en el tercer cen-
tre cívic de Figueres amb la volun-

tat de revaloritzar progressiva-
ment el barri. El teatre Bon Pastor
és herència del projecte social del
desaparegut mossèn Jesús Fran-
co, que va ser rector durant 
anys  (-) a la parròquia
del barri, ins la seva jubilació.
Convertit en una de les persona-
litats més conegudes a Figueres
sobretot per la seva tasca i com-
promís en la integració de la zona
oest de la ciutat, va promoure la
construcció d’una sala per a es-
pectacles i actual teatre. 

Campanya d’ajuts
El va substituir mossèn Josep Ta-
berner el , qui, amb el seu ca-
ràcter crític, va mantenir el com-
promís del seu predecessor per
les causes socials i va lluitar fer-
mament perquè es desencallessin

els tràmits i l’espai pogués comen-
çar a incloure programació esta-
ble. 

La sala, però, es va endinsar en
unes reformes l’any  per ade-
quar-se a la normativa. Les millo-
res es van inançar a través de
campanyes de recollida d’ajuts
econòmics impulsades des de la
mateixa ciutadania per afrontar
les despeses tant de les obres com
de les  butaques del teatre. De
fet, la integració de l’espai cívic a
la xarxa d’equipaments munici-
pals és sobretot resultat de l’esforç
veïnal. 

L’espai, que va ser concebut el
 com a sala polivalent, s’eri-
geix al bell mig d’un barri «perifè-
ric» i «marginal» que, paral·lela-
ment als projectes socials, neces-
sita un pla estratègic global. 

Un teatre contra la desigualtat social 
L’espai del Bon Pastor treballa per trencar amb la marginació del sector oest de Figueres i connectar-lo amb la ciutat La
cultura i l’oci són les peces clau del projecte, herència de la lluita veïnal El 2016 es va incorporar a la xarxa d’equipaments 

El taller de teatre organitzat per l’AAVV Juncària-Parc Bosc amb l’escola Àcting. CONXI MOLONS

CULTURA 

en favor de la
cohesió social

Progressivament el teatre
Bon Pastor es va obrint a les
activitats culturals de Figue-
res. S’hi han programat con-
vencions friquis, presenta-
cions de llibres i obres tea-
trals. L’última novetat és la
incorporació de la sala al Fes-
tival Còmic, on el proper 21
d’abril s’hi representarà la
funció «10 años de sombras»,
de Valeria Guglietti. També va
ser l’espai triat per a la cele-
bració del Dia Mundial del
Teatre, el passat 27 de març,
amb actuacions i tallers. 
A.F FIGUERES

Diari de Girona DIUMENGE, 31 DE MARÇ DE 2019 15

L’ALT EMPORDÀaltemporda.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC

Càritas Diocesana de Girona

CaixaBank  ES33 - 2100-0002-55-0201752435

Triodos Bank ES38 - 1491 – 0001 – 26 -2073033124

T. 972 20 49 80 (ext. 4) de 9 a 14 hores

sae@caritasgirona.cat

www.caritasgirona.cat

Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)
1. Jove de 22 anys procedent de Centreamèrica. A causa de
la situació econòmica del seu país, va decidir marxar i
venir a Europa. No ha estat fàcil, va ser una decisió molt
complicada per a ell i la família que ha deixat allà, sobre-
tot, com diu ell, «la meva mare s’ho passa molt malament,
té por que les coses no em vagin bé aquí». Se sent molt
culpable i espera que quan tingui més estabilitzada la si-
tuació a Catalunya, iniciarà els tràmits per poder-los fer
venir. Fins el moment ha estat atès pel Servei d’Acollida
de Càritas. Des d’aquest espai se li ha fet una escolta ac-
tiva, suport i acompanyament en diversos tràmits. De tant
en tant truca a la família per conèixer la situació actual. Es
demanen 84 € per cobrir un dies de pensió. Ref. 1782

2. Jove de 18 anys. Actualment es troba realitzant una for-
mació als programes laborals de Càritas. Fins el moment
havia estat patint una situació de vulnerabilitat i preca-
rietat molt important que el va portar durant uns dies a
dormir al carrer; record, aquest últim, molt dolent per ell,
comenta que hi va passar molta por, «no hi vull tornar».
Pel que fa als ingressos econòmics actualment rep una pe-
tita beca que li ha permès poder llogar una habitació a

casa d’uns coneguts. També assisteix al Centre de Distri-
bució d’Aliments que gestiona Càritas al municipi, on quin-
zenalment hi pot recollir alimentació bàsica. Es demanen
52 € per cobrir una despesa d’alimentació de productes
frescos que complementi la cistella que recull al Centre
de Distribució d’Aliments. Ref. 1783

3. Família monomarental amb una filla menor d’edat.
Aquesta unitat familiar no té ingressos estables. La mare
fa neteja de tant en tant a cases particulars, però nor-
malment són substitucions puntuals, insuficient per arri-
bar a cobrir les despeses més bàsiques, sobretot el
lloguer compartit amb una altra família al mateix habi-
tatge. El pare va marxar al país d’origen. Des dels serveis
socials del municipi també fan seguiment d’aquesta si-
tuació i l’han assessorada per la tramitació d’una renda
garantida de ciutadania a la qual té dret. A Càritas hi van
quinzenalment a fer recollida d’aliments de primera ne-
cessitat i en breu iniciarà la seva participació en un taller
de català, per adquirir més competència lingüística. Es
demanen 62,52 € per cobrir un deute del rebut d’aigua.
Ref. 1784

4. Família monomarental amb una filla de 7 anys a càr-
rec. Actualment aquesta unitat familiar rep la renda ga-
rantida de ciutadania, però ha hagut de fer-se càrrec de
dos mesos d’endarreriment del pagament del lloguer que
tenien pendent amb el propietari de l’habitatge on viuen.
Mare i filla tenen molt recolzament de la xarxa de contac-
tes que té la cap de família. Del pare de la nena, no reben
cap tipus de pensió. La mare paral·lelament a la prestació
que percep està fent un taller formatiu amb l’objectiu de
facilitar molt més la recerca de feina, obrint-se a d’altres
àmbits en què mai ha treballat. Rep ajuda de l’àvia ma-
terna per tenir cura de la petita, quan fa recerca de feina.
Es demanen 186 € per cobrir un deute de la factura de la
llum. Ref. 1785

5. Família monomarental formada per mare i dos fills me-
nors d’edat. La família està sent atesa pels serveis socials
i Càritas. La unitat familiar té una treballadora social de
referència que fa seguiment del pla de treball i seguiment
de la situació de vulnerabilitat. Amb Càritas, assisteixen
quinzenalment al Centre de Distribució d’Aliments que
gestiona l’entitat i reben una cistella bàsica d’alimentació.

La família està sent atesa pel Servei d’Acollida de Càritas,
en el qual reben molt de suport i contenció emocional per
part del grup de voluntaris que gestiona el servei i la pro-
fessional contractada. Els dos fills assisteixen amb regu-
laritat a escola i fins el moment els dos nens no han tingut
cap baixada en el rendiment escolar a causa de la situació
que viuen a casa. Es demanen 105 € per cobrir un deute
de la factura del gas. Ref. 1786

6. Família monomarental amb dues filles menors. Actu-
alment aquest nucli familiar no té ingressos estables. El
pare va marxar al país d’origen, i la mare no va voler tor-
nar i va decidir quedar-se amb les dues filles. Reben
ajuda puntual de dues amistats de la mare que viuen
prop d’ella. Des dels serveis socials del municipi també
fan seguiment d’aquesta situació i l’han assessorada per
la tramitació d’una renda garantida de ciutadania. A Cà-
ritas hi van quinzenalment a fer recollida d’aliments de
primera necessitat i en breu iniciarà la seva participa-
ció en un grup d’empoderament. Es demanen 40 €
per cobrir un deute de tràmits de vital necessitat.
Ref. 1787
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