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Sensibilització i
alegria de barri
OBJECTIU · La Brigada de Bones Pràctiques del barri gitano de Figueres
protagonitza un videoclip que busca conscienciar els seus veïns sobre la neteja
Joan Puntí
FIGUERES

E

ls cinc membres de la Brigada de Bones Pràctiques del
barri de Sant Joan de Figueres protagonitzen un videoclip fresc, enginyós i divertit amb la
voluntat de conscienciar els veïns
del seu barri sobre la necessitat de
mantenir-lo net i de potenciar el reciclatge i els bons hàbits. La gravació musical destil·la alegria, naturalitat i orgull de barri i busca la sensibilització col·lectiva i personal en
pràctiques sanitàries poc arrelades
en la seva comunitat. La música és
de Gipsy ATG, músic i membre de la
brigada, i la lletra és fruit de la naturalitat i de la gràcia innates. Els mèrits del creador són molts. “N’hi ha
que ja tenen una edat i els he fotut a
cantar reggaeton. Això sol ja té mèrit”, bromeja. Està contentíssim del
resultat de la gravació. “Amb aquest
treball es veu la part verdadera del
meu barri.” Domina la música i el lideratge i també la metàfora en el
vessant més popular. “És que al
meu barri hi ha coses bones. No tots
els xinos saben kungfu!”
En Carlos Santiago és l’encarregat de la brigada. Ell sap descriure
què se sent quan t’ofereixen treballar per a la brigada, un escamot de
la neteja meitat feina d’escombra i
recollidor i meitat tasca educadora i
conscienciadora. “El primer dia que
em van cridar per treballar em vaig
alegrar molt, tant com el dia que la
meva mare em va dir que em com-
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Els cinc membres de la Brigada de Bones Pràctiques, en plena actuació musical, en
una imatge extreta del videoclip que han gravat ■ EPA

praria unes vambes. Imagina’t, a casa som nou i aquell dia em tocava les
vambes a mi!” Li agrada tant un vessant com l’altre. “No només és qüestió de netejar. El que és bonic és haver-nos implicat en el barri. Si em
diguessin «Signa per a tota la vida»,
jo faria aquesta feina sempre més.”
Ja fa uns mesos que la brigada neteja i consciencia. Ells mateixos
diuen que ja se’n veuen els efectes.
“La gent ens troba a faltar quan no
hi som. Les papereres ja no es confonen amb contenidors. El que fem
serveix.” La Brigada de Bones Pràctiques va néixer el gener del 2017
amb la contractació dels plans de
Treball i Formació del Departament
de Treball. El projecte forma part
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d’un programa de millora global i
progressiva del barri i es concreta
en la contractació de veïns, que a
través de la pràctica diària de la neteja dels carrers prenen consciència
de la situació i poden després sensibilitzar la resta de veïns, cercant la
seva implicació. I tot plegat, com fa
notar la coordinadora Vivi Pérez, la
implicació és real. Els diners ajuden
però molts cobren igual o menys
que la renda garantida. Sobretot estan orgullosos de fer coses pel barri.
“Escombrem però també fem formació de paleta, jardineria, lampisteria i fem tallers amb els nens. Tot
és cosa bona. El sol fet de tenir un
contracte suposa molt per a mi”,
deia un membre de la brigada. ■

