PRÒLEG
Mª Dolors Sabater
Benvolgudes, benvolguts,
Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a escriure
el pròleg d’aquest llibre. Com a alcaldessa de Badalona he
prologat moltes publicacions locals, i força sovint parlant de
les festes i reivindicacions impulsades pel teixit veïnal, associatiu, de la ciutat. Fer-ho ara tractant-se del barri d’un altre
municipi em permet posar l’accent en el valor universal del
municipalisme i del lloc barri/ciutat/poble com a espai de
construcció comunitària, com a espai de drets i de relacions
vinculants. I realment us haig de felicitar. El llibre transmet
pluralitat, força col·lectiva i una idea de lluita i compromís
constant en allò més preuat que tenim com a habitants de
qualsevol indret: el nostre entorn, en majúscula. L’entorn físic,
el paisatgístic, i especialment l’entorn relacional. Talment
com si fos cosit amb un fil de pescar, gairebé invisible però
pràcticament impossible de trencar, l’entramat relacional
teixeix una continuïtat que passa de generació en generació,
que enllaça les persones que arriben de nou amb les de tota
la vida, a les que s’hi vinculen de forma intermitent i a les
que ho fan de forma tenaç, a les que hi posen moltes hores
i a les que hi posen les que bonament poden. Veïnats vius,
vinculats, inclusius, on es fa possible i autènticament creïble

9

aquella dita de que totes som necessàries, i tots i totes som
imprescindibles.
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M’ha agradat especialment com aquest llibre tracta
la pluralitat de xarxes, sectors i àmbits comunitaris que
conformen els nostres barris i ciutats. Malgrat la particularitat evident d’un barri com la Floresta, al llibre hi podem
trobar reflectides reflexions i aprenentatges extrapolables.
Moltes mirades, totes elles necessàries, totes elles fonamentals, que expliquen l’evolució, i també, perquè no dir-ho, el
bon moment que passa el teixit associatiu de la Floresta. Us
encoratjo a seguir teixint complicitats, mirades plurals, lluites
imprescindibles entre veïns i veïnes, que facin del nostre
territori, dels nostres barris i ciutats, un lloc sostenible, just,
equilibrat, apoderat i combatiu, sempre combatiu.
Una forta abraçada des de Badalona i seguim endavant,
M. Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona 2015-2018

