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Enllaç Solidari dóna suport a les necessitats més emergents que hi ha a l’estat de Rondônia, a l’oest del Brasil. Foto: Cedida

Viure sempre de
manera solidària

F

er descobrir el valor de la vida que es comparteix resulta ser el principal llegat que en Josep Roca vol deixar a la gent. Preguntat sobre com animaria a la gent
a col·laborar amb la organització Enllaç Solidari, respon que no és tan important participar esporàdicament en una activitat solidària, sinó “viure sempre de manera solidària”. Va ser cap a l’any 82 quan en Josep va fer un pas
més enllà d’aquest tipus de vida, i va voler dedicar-se plenament a l’ajuda a les persones necessitades d’arreu del món.
Per això va entrar en un grupet de Claretians de Catalunya
que començaven un treball de cooperació al Brasil. Aquesta
va ser la llavor del que avui és Enllaç Solidari, una ONG reconeguda jurídicament al 1995 que dóna suport a les necessitats més emergents que hi ha a l’estat de Rondônia, a l’oest
del Brasil.
És just en aquest moment, en el que la selva amazònica
sembla estar en un gran perill, quan és important destacar
la gent quer sí que treballa per mantenir-hi la vida i millorarne les condicions. És per això que la feina d’Enllaç Solidari a
la regió sempre ha abraçat multitud de tasques. Una d’elles
era l’acompanyament que la organització feia a les famílies
que havien rebut, a través del govern, un tros de terra per a
conrear. La organització ajudava a que aquests cultius fossin
prolífers i respectuosament sostenibles amb el medi amazònic. Aquesta ha estat només una de les moltes accions portades a terme per Enllaç Solidari. Durant tot aquest temps
han iniciat projectes de salut i sanitat, amb metges ajudant a
millorar les condicions higièniques; també centres d’acollida

per a infants i adolescents, que han arribat a evolucionar en
una oferta de reforç escolar i d’alimentació; o, ﬁns i tot, un
projecte d’apadrinaments que encara ara es manté viu. De
fet, aquest Projecte d’Apadrinaments és una de les tasques
que en Josep Roca destaca, per l’ajuda que suposa per als infants en risc de malnutrició. I, de mica en mica, han aconseguit que l’acompanyament passi a estar gestionat de cooperants de Catalunya a gent autòctona, que distribueixen els
aliments i milloren les condicions de vida. I és en aquest sentit que en Josep veu la necessitat de reconversió de l’entitat i
és per això que “aproﬁtant una reforma dels estatuts que ens
demanava la Generalitat, ja vàrem obrir la possibilitat d’oferir suport a col·lectius menys afavorits d’aquí mateix”, explica en Josep. Tot i que encara li preveu una llarga durada al
Projecte d’Apadrinaments del Brasil.
D’aquest projecte, en Josep explica que, curiosament, en
un inici el nom va inquietar a les famílies: “Es pensaven que
un dia podria venir el padrí o padrina i endur-se’n l’infant”,
comenta. Canviar el nom a “Familias amigas” va ser un primer pas per generar conﬁança. Va ser en aquest inici quan el
Josep recorda que “uns dels primers apadrinats van ser dos
bessons acabats de néixer. Del pare no se’n tenia notícia, la
mare no se’n podia fer càrrec, i els avis van assumir la parelleta. Quan aquests avis van començar a rebre una petita jubilació van renunciar immediatament a l’apadrinament, dient que es podia oferir a una família que ho necessités més”.
No hi pot haver un exemple més evident de “viure sempre de
manera solidària”.
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em tornat de vacances i tenim nous
veïns al carrer. Uns s’han instal·lat en
una antiga oﬁcina bancària que va
tancar fa mesos, després que els contribuents la rescatéssim amb els nostres diners
i els seus directius s’enriquissin malgrat
les pèrdues. És una família amb molts
ﬁlls, que van amunt i avall recollint ferralla. La guarden a la caixa forta, com un
tresor, i després la venen a preu de saldo
en un drapaire majorista. No són d’aquí
ni d’allà, perquè potser d’on són ja no existeix, ja no hi tenen casa i els seus familiars
han mort en alguna guerra absurda.
Una altra família s’ha instal·lat en una
antiga tintoreria, que va plegar perquè
ja no queden camises d’oﬁcinistes de la
banca per planxar ni vestits italians per
anar a treballar. Són una parella amb
un ﬁll. Una cortineta els dóna intimitat i
per la porta només sobresurt una ante-

No són d’aquí ni d’allà,
perquè potser d’on
són ja no existeix, i
ja no hi tenen casa
na de televisió que els connecta a la falsa
realitat del món. La seva, de realitat, no
surt mai a la tele, només en forma d’estadística, dins la llista de persones que
ho han perdut tot.
Encara uns tercers veïns s’han installat en un local comercial que no recordo
que hi havia perquè sempre l’he vist tancat, amb un cartell etern que deia es lloga però mai ningú ho feia. La família ha
decidit ocupar-lo, malgrat que ni tan sols
té aigua corrent. Per sort, hi ha una font
a prop i durant la nit omplen desenes de
garrafes per tenir aigua per beure, cuinar, dutxar-se i rentar la roba. Ho fan
de nit, quan la gent ja està a casa mirant
com van caient els rebuts de la hipoteca eterna o com el lloguer puja inversament proporcional als sous. Tenim nous
veïns i no sabem qui són. Però em temo
que cada vegada n’hi haurà més.
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