
Acabar amb la droga i la delin-
qüència «des de dins» al barri on
viu una part important de la co-
munitat gitana de Figueres. Aquest
és el principal objectiu que perse-
gueix la campanya que han enge-
gat amb la col·laboració de l’es-
glésia evangèlica. Les trobades,
que s’han dut a terme cada dia al
vespre a l’aparcament del carrer
Doctor Fleming, es van iniciar el
passat 18 d’agost i s’acabaran
aquest dimarts. Al voltant de 500
persones han anat participant en
aquests actes, que també han
comptat amb la col·laboració de re-
presentants de les esglésies d’altres
punts. L’objectiu és mostrar que no
tot és negatiu en aquesta zona
oest de la ciutat. Durant les troba-
des, els petits i joves han dut a ter-
me espectacles de dansa i música
en un intent de mostrar l’altra cara
del barri de Sant Joan. 

En David és un dels exemples
que el pastor evangelista del bar-
ri i un dels mediadors de la co-
munitat, en José Castellón, posa
quan parla de l’efecte que té l’es-
glésia en aquest objectiu de rentar
la cara al barri. Té 33 anys i fa vuit
mesos que diu sentir-se «net». Du-
rant deu anys va estar enganxat a

l’heroïna i va deixar de banda la
seva família, la seva dona i dues ne-
nes de set i dotze anys. Li van par-
lar de l’església i des de llavors va
començar a anar-hi. «Al cap de
dues setmanes ja vaig deixar, fins

i tot, la metadona. Els metges no
s’ho creien i em van fer proves de
sang per comprovar-ho», explica,
content. Aquest és un dels casos
però Castellón assegura que n’hi ha
molts més i que, a poc a poc, a tra-
vés del missatge evangèlic que ells
trasmeten, ajuden a acabar amb un
dels principals problemes que té
aquest barri amb la delinqüència
però també amb el consum i ven-
da de droga. I és que en David ro-

bava per poder comprar, com, ex-
plica,  fan molts altres joves. Les ac-
tivitats que al llarg d’un mes i mig
s’han dut a terme a peu de carrer
han ajudat a què més gent s’hi fa-
miliaritzés i que, a banda de resar
i fer espectacles vinculats a la reli-
gió, ex-drogadictes com en David
 po guessin explicar els seus casos.
«No hi ha feina i això propicia que
molt joves es decantin per aquest
camí», explica una altra membre de

l’església –tot i que no d’ètnia gita-
na–, la Pilar Roig. I és que es bus-
ca que, de mica en mica, el mis-
satge es transmeti i s’acabi d’algu-
na manera amb la imatge que el
barri és conflictiu i es pugui mi-
llorar el nivell de vida. Alerten que
el local que utilitzen s’ha fet petit i
demanen accedir a un lloc millor
on les persones amb problemes
puguin acudir i sortir-se’n, com ho
va fer en David. 
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El barri de Sant Joan busca un impuls
La comunitat gitana ha endegat una campanya contra la droga i la deliqüència per mostrar una altra cara de la zona

Una de les activitats que es va dur a terme ahir al barri amb motiu de la campanya que s’hi realitza. 
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L’ALT EMPORDÀ

L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Figueres ha asse-

gurat en reiterades ocasions que
aquest serà en mandat en què s’a-
frontarà la reforma d’aquest barri,
on es concentra un important nom-
bre d’aquesta comunitat. Diari de
Girona va avançar fa unes setma-
nes que, tot i que encara s’està
perfilant, un dels projectes que hi
ha sobre la taula és fer una avingu-
da a la zona on hi ha dues fileres
de cases adossades al carrer Doc-
tor Fleming amb l’objectiu d’obrir
un nou accés al barri i connectar-lo
amb la zona de l’Hospital. També
s’hi contempla la construcció d’un
equipament –encara per definir–
així com la implicació urbanística
d’Incasòl que, segons el consistori,
ha donat el vist-i-plau per a fer-ho
realitat. De moment, s’està esta-
blint un full de ruta. FIGUERES | GT
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