
SANT JORDI SENSE ENTITATS 

Com a membre d’una entitat social de Vilafranca considero injustificable  que a les 

entitats no se’ns permeti posar una paradeta aquest any per Sant Jordi. Puc 

entendre que degut a la pandèmia es prenguin les mesures necessàries per evitar 

aglomeracions de gent, però també penso que Vilafranca es prou gran i disposa de 

diferents i amplis espais per encabir a tothom qui desitgi posar una paradeta aquest 

dia, tant professionals com entitats. En el nostre cas concret i sabent que com a 

entitat no podríem participar en el mercat de roses i llibres, hem sol·licitat de posar 

un parell de taules davant l’entrada del local de la nostra entitat, al carrer Torrelles 

de Foix, 30. Es tracta d’un carrer prou ample del barri de Les Clotes, amb amplia 

zona de passeig similar a una rambla, on no interferim el pas a ningú, i a més, amb 

la nostra parada  dinamitzaríem el barri durant la diada per a qui no vulgui o no 

pugui desplaçar-se a la rambla, ja que al barri tampoc no hi ha cap llibreria ni 

floristeria.  Però la nostra petició ha estat immediatament desestimada només un 

dia després de presentar-la. Ens diuen de l’Ajuntament que segueixen les 

recomanacions del PROCICAT i que no poden permetre més parades que les dels 

professionals. Ens indigna la rigidesa de l’ Ajuntament de Vilafranca, penso que amb 

seny no hi ha problema en ser més flexible i que en ocasions cal ser-ho, valorant els 

pros i contres. Estem ja tots molt cansats d’aquesta pandèmia, de tantes 

restriccions, moltes d’elles sense sentit. Les entitats petites com la nostra estem 

fent un gran esforç per sobreviure, per mantenir la motivació d’ajudar a la gent, en 

el nostre cas la gent gran afectada per demències i les seves famílies. Es molt 

frustrant que,  començant per l’ administració que et tanca portes i acabant per la 

inconsciència e ignorància de la gent,  hi hagi iniciatives solidaries  que morin per 

manca d’atenció i col·laboració. 

Sant Jordi es una diada tradicionalment participativa i solidaria, i pel que nosaltres 

hem observat d’altres anys, la gent es volca en col·laborar amb les entitats. Potser 

hi ha  moltes entitats que lis és indiferent posar paradeta o no perquè ja reben prou 

ajuts de l’administració, però per nosaltres és important  perquè tenim material per 

vendre, roses artesanes que fem amb molta il·lusió al taller de manualitats i llibres 

de segona mà que la gent ens dona desinteressadament  per ajudar-nos a seguir 

amb les nostres activitats. Per les entitats petites cada euro compta. Hem complert 

els sis anys d’associació  administrant sempre amb molta cura tots els diners que 

hem tingut a les nostres mans, això diu molt de nosaltres. 

En fi, per acabar només dir que les coses no canvien si es fan sempre de la mateixa 

manera, que el sol surt per a tothom,  que els que ens esforcem per tenir un món 

millor no hauríem de ser ignorats ni exclosos i que nosaltres com associació, 

seguirem lluitant mentre ens quedin diners i forces.  
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