6

OPINIÓ

Dijous, 9 De novembre Del 2017

PLAÇA DEL POBLE

sandra cano

txema díaz-torrent

Coordinadora local de SDP d’encamp

Lingüista i professor

L’associacionisme a Encamp

Escopir contra el vent

Amb pocs recursos, el mercat del dissabte impulsat per l’AEE comença a donar fruit

aee

M’agradaria fer una referència a
la importància de les associacions. Entitats que apleguen persones que s’uneixen per una mateixa causa, i busquen entre tots la
manera de poder arribar a la gent,
sense cap ànim de lucre personal.
A Encamp tenim l’Associació
d’Empreses d’Encamp (AEE),
mitjançant la qual emprenedors
de la parròquia després de constatar que el comerç cada vegada
va minvant i que el Comú no destina prou recursos per a donar-hi
suport, van decidir donar des de
la iniciativa privada una forta embranzida a la promoció de l’activitat comercial.
L’entitat està presidida per
Laurence Caragel, un jardiner encampadà, i Carmen Comas, propietària de la Tendeta, un emblemàtic establiment a la parròquia
de punt i manualitats, i compta
amb un bon equip.
Fa uns anys van iniciar un projecte nou que a poc a poc comença
a donar fruit: el mercat d’Encamp
del dissabte, així com el de Nadal.
Cada vegada és més conegut,
però, que la feina que hi ha darrere és dura. No tots els dissabtes el
temps els acompanya, però, forts
i ferms, amb pocs recursos i justos d’ajuda, han aconseguit donar
importància i presència al comerç
de proximitat. Així, fer una passejada els dissabtes al matí per la
parròquia ha esdevingut, a més
d’entretingut, productiu.
Fomentar les compres a la vila
d’Encamp és un mèrit només seu.
Amb molt d’enginy i constància
estan aconseguint que un projecte difícil com és mantenir un mercat comenci a ser quelcom que la

Es tractava de donar
més presència al
comerç de proximitat;
ho estan aconseguint
gent del poble veu com a propi.
De ben segur que agrairien
més ajuda perquè es fes més publicitat fora de la parròquia i el
mercat d’Encamp fos més conegut.
Productes típics i de primera
qualitat a bon preu és un bon reclam. Cada setmana ens sorprenen amb diverses activitats distretes: màgia, arrossades, rifes,
cupons, esmorzars...
Fins i tot sorprèn agradablement la bona organització que
tenen i el bon ambient que es respira entre ells.
Són una gran família que, sen-
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se cap retribució, hi deixen hores
de feina, muntant i desmuntant
cada dissabte les parades, passant
fred i patint la calor.
Fan servir l’enginy per aconseguir més associats i més diners a
través de rifes i venda de participacions per Nadal.
Realment fan una cursa de
fons, perquè creuen en els seus
negocis i busquen la manera que
es coneguin fora de la parròquia.
Per aquest motiu, cal felicitar
aquesta associació de comerciants d’Encamp per la lluita diària
que fan per mantenir el comerç
de proximitat viu.
Convindria tanmateix que poguessin tenir molts més recursos
i una mica més de suport de l’administració comunal, que podria
invertir en publicitat fora de la
parròquia, per afavorir la vinguda de més visitants els dissabtes
a Encamp.

Em llevo després d’una curta
nit de descans interromput per
saltirons intermitents, provocats pel neguit de no clapar-me.
Tallen la N-145 a partir de les
05.30, i no hauria de badar.
Prenc un cafè, doblement exprés, i surto pitant. La boirina
a la carretera em dificulta la
visibilitat. El cervell a mig gas
(això no és privatiu dels dies
que matino) i les lleganyes amb
solidificació a les parpelles no hi
ajuden gaire.
Arribo a lloc, sense incidències, poc després de dos quarts.
Aparco i escolto la ràdio una estona, amb la calefacció a mitja
potència. Passats uns minuts
aturo el motor, surto del cotxe i
m’assec a un banc a llegir el diari;
fa fred i començo a no sentir-me
els baixos. Els minuts passen
lentament, però ja veig els llums
encesos d’un bar. M’hi abalanço,
espero una mica i m’arriba el segon cafè del dia: li faig un altar,
m’agenollo per adorar-lo i ploro
d’emoció abans de prendre-me’l.
De fons, les notícies. Una d’elles
parla d’uns mestres, de vàries
escoles de la Seu d’Urgell, que
han hagut de declarar com a investigats per un presumpte delicte d’incitació a l’odi. A un altre
bloc informatiu sento l’inspector en cap de la Unitat de Delictes Fiscals de la Policia Nacional
declarar que, “indiciariamente”,
membres de la cúpula del PP
espanyol van sucar de la caixa B
del partit –em pregunto si a ells
també els investigaran. Tornant
als mestres, n’hi ha del CEIP
Albert Vives –que consti que el
cito perquè d’altres també ho
fan, només per atacar el seu personal–, on van els meus fills. Co-

nec alguns d’aquests ensenyants
i també a part dels denunciants,
i no acabo d’entendre què ens ha
dut a veure els primers entrant
i sortint dels jutjats. No és el
seu espai natural, que es troba
a dins de l’aula, ajudant-nos a
fer que els nostres fills siguin
millors persones. Soc dels que
defensen que ho fan bé, i em
solleva i m’entristeix que gent a
la qual aprecio i valoro, a una i
altra banda de les denúncies, es
vegi en aquesta situació perquè,
així ho veig, els polítics de diferent signe (uns més que d’altres)
han estat incapaços d’evitar-la.

Se m’escapa la
lògica que palpita
rere els talls i també
l’impacte que tindran
Aquest sidral i l’abús continuat
de poder em fan bullir la sang,
i, fins i tot a mi, que al contínuum independentista sempre l’he
puntuat a nivell Mimosín, m’agafen ganes de sortir a bloquejar
carreteres.
Malgrat això, em demano
quin impacte tindran aquests
talls, i sobre qui. Se m’escapa la lògica –algú sabrà explicar-me-la– que hi palpita al
darrere, i em sabria greu, sincerament, que els mateixos organitzadors, identificant potser
erròniament l’adversari, estiguessin disparant-se un tret al
peu. Igualment, a ningú li importa el que jo pensi, perquè
només soc un pringat amb son
a qui avui li ha tocat fotre’s una
matinada de pilotes.

