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I va començar un altre curs. I amb ell 
nous projectes.

I com s’acostuma, la primera pluja d’idees 
sobre el tema que ens agradaria/voldríem/
caldria treballar. Tants n’hi ha. Tantes coses 
per denunciar!!!

Després de parlar-ho va sorgir el tema de 
l’habitatge que és un problema que el barri 
de Sant Roc té molt viu i que moltes de 
les arpilleres estan patint en pròpia pell. 
Cosa que els causa molta tristesa però 
també molta indignació.

Van sortir molts aspectes de la problemà-
tica. Des de l’ocupació de pisos, els desno-
naments, les plantacions il·legals de mari-
huana en pisos de veïns, els comptadors 
del corrent punxats a tort i a dret, quan 
els que paguen religiosament els consums 
són aquells que no tenen res a veure amb 
aquesta mala praxi, l’ocupació il·legal 
de pisos per part de màfies i rellogats a 

ciutadans vulnerables, els fons voltor, la 
precarietat d’alguns habitatges...

El tema de les ocupacions donava molt 
de si, perquè hi ha màfies organitzades al 
barri que entren en pisos suposadament 
buits,  mitjançant una “patada” i aleshores 
lloguen el pis a persones  incautes que 
els paguen religiosament el lloguer. Però 
quan arriba l’hora del desnonament, els 
desnonats són ells, els que paguen, no 
els mafiosos.

Pel que fa al tema de les plantacions 
il·legals de marihuana en pisos de veïns, 
ultra el problema que representa, és el 
focus dels comptadors punxats i, en con-
seqüència, d’incendis.

Tots aquests aspectes van sortir durant 
les xerrades. La Pilar anava prenent bona 
nota del que s’anava dient.

El següent pas va ser buscar informació 
gràfica que ens pogués ajudar a palesar 

Diari del procés Fina Niubó aquestes idees en una arpillera. Per això 
la Roser ens va proveir de moltes imatges 
trobades a internet. Això ens va ajudar una 
mica a veure per on podien anar els trets.

Després de tot això, va arribar el moment 
de valorar si volíem fer unes arpilleres 
col·lectives o bé individuals. Aquesta ve-
gada vam optar per fer-les individuals.

I tot seguit cada una va anar dient quin 
aspecte del tema voldria treballar. Aquell 
aspecte que més l’ha frapat, que més 
l’amoïna, que més l’interessa, que més 
la indigna.

I és així com cada una ja teníem assignada 
la nostra tasca.

Val a dir que la Loli i l’Anita van decidir fer 
la seva a duo. 

I ara com ho fem? Generalment ningú no 
sap dibuixar. Perquè la primera cosa que 
hem de fer és presentar un dibuix a les 
companyes que més o menys representi 
el que cada una ha pensat.

És aleshores quan intervenen tots els re-
cursos que cada una té al seu  abast: que 

si el net o la neta, la germana, el marit… 
Encara que també n’hi ha alguna que porta 
l’artista en el seu ADN i no necessita ningú 
per dibuixar-ho. I és en aquest moment on 
comença la interacció entre totes buscant 
l’opinió de les altres, els seus suggeriments 
i consells.

I ja només és qüestió de posar fil a l’agulla 
mai més ben dit.

Triar la mida de l’arpillera perquè totes 
siguin més o menys iguals.

Triar la roba que més s’adigui i lligui amb 
el nostre projecte és una altra de les feines 
a fer. A l’Ateneu hi ha tota mena de retalls 
de tots colors i textures per poder triar i 
remenar. I això ens facilita la feina.

Val a dir que hi ha algunes arpilleristes 
que tenen una traça impressionant per 
triar les teles.

La gràcia i l’objectiu d’aquesta feina és 
treballar en comunitat. Per això de vegades 
la Pilar ens diu: no s’hi val fer-ho a casa! 
Però, un cop la idea, la roba i tot plegat és 
difícil resistir-se a menys que realment no 
es disposi de temps.



2726

La Pilar està fent la plantació de marihuana 
que la porta de cap. Ja ha provat alguna 
cosa que no li ha acabat de fer el pes, 
però ara sembla que finalment se’n surt. 
I la veritat és que li està sortint molt bé.

Admirable – i hi torno- l’arpillera que estan 
fent la Loli i l’Anita. Provant això i allò, una 
tela i una altra. Han demanat ajuda per 
veure com fan l’escala i entre totes hem 
opinat. Sembla que finalment la proposta 
de la Roser serà la que tirarà endavant. 
I l’Anita intentant posar el cotxe al seu lloc 
mirant que les rodes – que són els botons 
que van trobar amb la Manoli- li surtin 
equilibrades. A suggeriment de la Loli ha 
posat una mica de floca a la copa de l’arbre 
perquè li doni volum. I ara els vindrà la part 

d’homenatge a la plataforma “Sant Roc 
som Badalona” que reivindica habitatges 
dignes per a tothom i fora desnonaments.

El tema del fons voltors és un aspecte de 
la qüestió que ha triat la Fina perquè s’ha 
adonat que és un tema imparable i que cal 
denunciar de totes totes.

La Mònica ha volgut fer èmfasi en la po-
bresa energètica que pateixen molts dels 
que viuen en els pisos del barri. És un tema 
que ha volgut destacar encara que potser 
no és ben bé el propi de l’habitatge, però 
n’és un aspecte molt important.

Dilluns, 28 de febrer

Encara que a Badalona fos festiu, havíem 
quedat de trobar-nos igualment.

Algunes no van poder venir: la Fina, que es 
va trencar el peu i diu que està fent l’arpi-
llera des de casa (li vam de demanar una 
foto!), la Manoli que també té problemes 
per caminar amb les plantilles... i algunes 
que potser es van despistar. Altres no vam 
faltar a la cita.

En aquest moment és important ressaltar 
que en el grup hi ha arpilleristes més 
veteranes sempre disposades a ajudar, 
aconsellar, suggerir. Cosa que s’agraeix 
sobre manera. També cal destacar que 
– com que la companyonia és un factor 
primordial- no hi ha cap recança de de-
manar ajut i/o consell.

Dilluns, 14 de febrer

Avui l’Antònia no ha pogut venir: està fent 
companyia a una amiga que té problemes. 
Tampoc ha vingut la Mònica, que és l’ale-
gria personificada, quan no hi és trobem 
a faltar les seves intervencions.

L’Encarna està fent l’arpillera: ”l’habitatge 
no és un luxe, és una necessitat” i ho palesa 
en una gran pancarta i una manifestació.

La Paqui ha triat expressar les dificul-
tats que tenen les persones desnonades 
i/o sense llar per trobar una solució al 
seu problema i que acudeixen a l’oficina 
d’Habitatge on moltes vegades s’acaben 
d’estroncar les esperances de trobar un 
sostre digne.

La Loli l’Anita treballen juntes en el tema 
de les “patades” que obren pisos suposa-
dament buits. Ho tenen al costat de casa, 
ho han vist alguna vegada. És admirable 
veure-les treballar juntes amb quin res-
pecte, quina delicadesa i quina tendresa 
intercanvien opinions i decisions! Elles 
viuen de ben a prop el problema.

La Pilar ha triat els pisos de cultiu il·legal de 
marihuana. És difícil expressar això en una 
arpillera. És el tema que més la preocupa

La Roser, molt indignada per la qüestió 
dels comptadors de la llum punxats a 
tort i a dret, ho ha volgut expressar en 
la seva arpillera. I també com una mena 
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més complicada: com posem aquest home 
perquè es vegi que clava una puntada de 
peu a la porta del pis? Veurem!

I la Fina (l’altra Fina) barallant-se amb els 
ninos que no hi ha manera que li surtin 
tan xulos com els de les companyes. No 
para de mirar-los-hi i demanar-los consell... 
Diuen que no perdi les esperances i que 
ja n’aprendrà!

Dilluns, 14 de març

Avui també érem poques. La Manoli ja 
ha tornat, sembla que ja camina millor. 
I gairebé ja ha portat l’arpillera feta; diu 
que com que ha hagut d’estar a casa sense 

poder-se moure gaire ho ha aprofitat. 
Quina meravella d’arpillera: ella té molt de 
gust triant les teles, fent els ninots per la 
qual cosa la seva arpillera no li falta detall i 
explica a la perfecció el que ella hi ha volgut 
plasmar: l’incendi d’un pis del barri on van 
morir tres persones; això la va colpir.

Crec que cal fer una menció especial a la 
Manoli perquè és una de les ànimes de les 
arpilleres (després parlarem de les altres), 
sempre ajudant i aconsellant, aclarint 
dubtes a les que no en sabem tant. Jo crec, 
a més, que ella és una artista completa. 

La Loli i l’Anita a poc a poc van elaborant 
la seva arpillera de la famosa “patada” les 
porta de cap. Sobretot a l’hora de fer el 
cotxe perquè no els acaba d’agradar. Val 
a dir que els està quedant molt bé.

La Fina (l’altra o no sé si jo soc l’altra!) 
encara està  convalescent de la caiguda 
i ja vaig dir que està treballant des de 
casa. Ja tenim ganes de veure-li la cara, a 
aquesta arpillera!

Trobem a faltar la Mònica que és al Sene-
gal, altra vegada i que quan vingui segur 

que ens sorprendrà amb una meravellosa 
arpillera.

L’Antonia, una altra alma mater de les 
arpilleristes, una altra artista a qui acudim 
a demanar consell i ajut quan convé i, a fe 
que sempre hi està disposada. Una altra 
artista. Les seves arpilleres són d’allò més 
detallista i no sé com s’ho engipona per 
plasmar tan exactament el que veu en 
una foto o en un dibuix. La seva arpillera 
reflecteix l’incendi que va succeir en una 
seu bancària i el problema que aquest fet 
va provocar en els veïns.

La Roser, una altra de les artistes en triar 
i teles, dibuixar. Ella  és la que ens fa els 
dibuixos a les que no sabem dibuixar i 
sempre està a punt d’aconsellar en l’elecció 

de les teles i les textures. La seva arpillera 
vol ser un homenatge a les persones que 
lluiten- en el barri concretament-, defensen 
i es posen davant de les forces de l’ordre, si 
convé, per defensar el dret de l’habitatge 
a l’hora d’un desnonament.

La Paqui té un estil molt personal en les 
seves arpilleres. Són molt boniques per-
què tenen molta vivor. La il·lusió que hi 
posa mentre les cus ens l’encomana. Ella 
no falla mai. És un altre pal de paller. La 
seva arpillera ens mostra una família que 
s’adreça a l’Oficina d’Habitatge amb el 
somni que els proporcionin un habitatge 
digne. Vol expressar la il·lusió d’aquesta 
família i l’esperança que aviat s’acabarà 
la seva precària situació.
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A darrera hora ha arribat la Mercè, persona 
molt meticulosa i artista com la que més. 
No està satisfeta amb com li està quedant 
la seva arpillera perquè li sembla que no 
s’acaba d’entendre molt bé el que hi vol 
expressar: l’especulació pura i dura d’uns 
terrenys que ella coneix molt bé. Demana 
opinions i consells. Per a això estem.

La Pilar, un altre dels puntals d’aquest grup,  
està enfeinadíssima amb la seva plantació 
de marihuana. Ella sempre diu que no en 
sap i que no li acaben de sortir les coses, 
però això no és veritat ni de bon tros. El 
que passa és que –penso- la seva arpillera 
no és gaire agraïda i li porta molta feina. 

És molt interessant el que hi vol expressar 
i molt difícil. 

Finalment, quedo jo que avui he vingut 
amb l’objectiu d’aprendre a fer ninots, 
posar-los cabells, saber-los posar de cos-
tat, saber-los vestir... Per a això estan les 
companyes: una t’explica una cosa, l’altra 
te’n suggereix una altra i és així com es 
fan les arpilleres: és una feina d’equip 
però feta individualment. I aquesta és la 
gràcia i el mèrit: fer comunitat amb un 
propòsit comú.

Dilluns, 28 de març

I les arpilleres van agafant forma, algunes 
ja hi estan fent els darrers retocs, com per 
exemple la Manoli a qui ha quedat una 
arpillera maquíssima. Es nota que ja és 
veterana en aquest afer.

L’Antonia ja ha portat l’arpillera acabada. 
Realment és una preciositat. Ella també 
és una veterana i una artistassa en l’art 
de l’agulla i les teles. Ens ha portat una 
arpillera que se l’ha fet per a ella, segons 

ens diu perquè va quedar molt commo-
cionada en una notícia que va veure per la 
tele on un nen era abandonat a la frontera 
entre Mèxic i els Estats Units. Realment és 
l’expressió de la solitud, la por i la deses-
perança de la criatura amb el punt de llum 
d’un cotxe que el ve a recollir. Les teles 
reflecteixen perfectament el semidesert 
del paisatge.

Finalment, la Mercè sembla que ha trobat 
la manera d’expressar el fet especulatiu 
immobiliari al seu poble. Li està quedant 
molt bé, però diu que li porta molta feina. 
Jo penso que perquè és molt perfeccionista.

La Loli i l’Anita, ben silenciosament acaben 
la seva arpillera, no obstant això, tenen un 
maldecap: com fer que es vegi que aquesta 
persona està clavant una puntada de peu a 
la porta d’un pis? La Roser i elles ho estan 
discutint per poder-ho expressar de manera 
que el nino no es doblegui en cas d’haver 
de transportar l’arpillera. Segur que se’n 
sortiran. La seva arpillera és molt austera, 
però han sabut exemplificar la situació a 
la perfecció.

La Fina continua treballant a casa i la Pilar 
li demana que ens envií una foto per veure 
com la té.

I la Mònica continua al Senegal...

La Pilar ja té acabada la marihuana i ara 
té el problema de com la posa, si en un 
test, si en una mena de plataforma... ens 
demana opinió. I en això sí que podem dir 
que tants caps tants barrets!

L’altra Fina (la que no té el peu trencat) es 
continua barallant amb els seus ninots; no 
li surten. Uns massa petits, els altres massa 
grossos... desproporcionat, tot plegat. La 
Manoli, que sempre té una paraula amable 
i anima la gent diu: que no soc jo més 
baixa o més alta que tu? Que no som tots 
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diferents? I això l’anima, perquè li sembla 
que de la circumstància en pot fer virtut...

I ja hem començat a parlar de l’exposició. 
Per quan hauríem de tenir les arpilleres 
acabades. Caldrà, doncs, espavilar-se per-
què ara sí que ha arribat l’hora de la veritat.

I l’altra notícia bomba: el dilluns que ve es 
fa la presentació de la web de les arpilleres, 
amb una colla de cercadors on podrem 
veure les arpilleres per temes, per auto-
res... i tot. Ens fa molta il·lusió de veure-la 
i poder-la remenar.

Dimarts, 19 d’abril

Era una trobada extra després del temps 
de setmana santa. Qui més qui menys ha 
estat treballant a casa per poder-hi donar 
una bona empenta. Avui pràcticament hi 
érem totes amb l’arpillera gairebé acabada. 
La data de fer l’exposició s’acosta i no val 
a badar. Tothom estava fent els darrers 
retocs.  

Hem contemplat les meravelles de totes 
i cada una perquè ja es va veient el resultat.

M’ha cridat l’atenció l’arpillera de l’En-
carna – de la qual no havia parlat perquè 
ha faltat molts dies per haver hagut de 
marxar al poble per raons familiars-. És 
una arpillera artesana, diria jo. El que no 
fa amb teles ho fa amb punt de creu, amb 
punt de cadeneta, amb punt endarrere... 
tots els punts possibles! No sé com se les 
empesca! Li està sortint molt i molt bé: 
expressa realment el que hi ha volgut 
manifestar: l’habitatge no és un luxe, és 
una necessitat. 

Impressionant l’arpillera quasi acabada de 
la Mercè. Ha sabut posar el voltor-espe-
culador amb la seva urpa intentant agafar 
els habitatges de la pobra gent que fa una 
eternitat que viuen al seu barri.

La Mònica ha arribat, com sempre amb la 
seva alegria, i ha demanat ajut per quatre 
coses que li faltaven solucionar. La seva 
arpillera és molt original: la pobresa ener-
gètica. Tot i que el tema és difícil té uns 
detalls molt expressius.

La Manoli i l’Antonia ja ho tenen acabat 
del tot. Els seus personatges estan molt 
ben fets perquè no es deixen cap detall 
interessant per a la seva comprensió.

L’Anita i la Loli estan posant els darrers 
detalls de la seva arpillera. És tan sòbria 
i expressa tan clarament la “patada” que 
no hi falta de res, és impactant.

La Paqui ja la té ben acabada. No li falta 
detall en el somni que pretén explicar 

d’aquesta família esperançada en trobar 
un millor habitatge.

Diu la Pilar que l’altra Fina – l’altra Fina 
que no soc jo- no dona senyals de vida. 
Jo crec que apareixerà un dia i ens donarà 
una bona sorpresa amb la seva arpillera 
ben acabada.

La Roser ja ho té tot enllestit i ara se centra 
en els ninots. Són una petita joia, aquests 
ninos. 

I, finalment queda la Pilar amb la seva 
plantació de marihuana. També és prou 
difícil el tema, però li està quedant molt 
bé perquè no s’hi deixa cap detall: els 
comptadors punxats, la gran quantitat 
d’electricitat que consumeixen, els efectes 
de la droga, els negocis que s’hi fan...

I, la meva, al final de tot. Ja la tinc acabada. 
És la primera que faig i he anat amb molta 
por tot el procés perquè com que em me-
ravello amb les de les altres companyes, 
penso que potser no estarà a l’altura. 
Però jo, en el fons, n’estic molt contenta. 
He demanat consell perquè creia que hi 
havia massa gent (massa ninots). Només 
em falta, doncs, la butxaqueta i el text.
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Dilluns, 25 d’abril

Encara que “no tocava” avui hi ha hagut 
trobada extraordinària per veure com 
tenim les arpilleres donat que l’exposició 
és a tocar i no s’hi va a badar.

Gairebé totes ja hem portat les nostres 
arpilleres pràcticament acabades. Faltaven 
els darrers retocs: que si el text, que si 
posar-hi un ninot, que si aquell detall que 
encara falta... Però ja ens hem fet la idea 
de com quedarà tot i que d’aquí no pot 
passar que dilluns proper no portem tot el 
que falta. I les arpilleres acabades del tot.

La Mònica, que va començar tard per les 
seves qüestions amb el Senegal, i també 

l’ha portat pràcticament acabada. S’ha de 
veure la gràcia que té aquesta arpillera 
encara que ella diu que li falten algunes 
coses i que repeteix sense parar que no 
sap cosir (una mentida com una catedral!). 
Qüestions de detall, la veritat. Es magnifica.

La Fina C. Finalment ha dit que no ha 
pogut fer la seva arpillera. Què hi farem! 
Una llàstima. Tothom té les seves raons.

Dilluns, 9 de maig

Avui sí que ja és la traca final. 

La Pilar ha portat totes les arpilleres cosi-
des, planxades i ordenades.

La Roser ens ha portat el que serà la pàgina 
del llibret, ja ben maquetat. 

I cada una ha llegit el seu text.

Però abans, l’Anita ha volgut fer un acla-
riment que val la pena sentir:

-Quan es va proposar el tema de les actuals 
arpilleres jo no estava bé, passava un mal 
moment i no veia per on podria començar 

a treballar-ho. Va ser aleshores quan la 
Loli em va dir:

-No et preocupis, Anita, la farem plegades.

- Això em va donar molts ànims i a mesura 
que l’anava fent amb la seva companyia 
em vaig sentir implicada i amb il·lusió per 
fer-la. Li vull donar les gràcies.

Emocionant, la veritat. Ja s’ha anat veient  
i ja s’ha explicat a bastament al llarg de 
procés quina ha estat la seva gran com-
penetració.

Totes hem llegit el text, dic. La Pilar ens 
ha ensenyat la seva arpillera acabada. 
Espectacular. 

Els ninots i els vestits de la Roser, una 
passada. Diu ella:

-Des que vaig descobrir els patrons dels 
vestits de ninos se m’han acabat els pro-
blemes! 

La Pilar va prenent mides i la Roser intro-
duint les dades a l’ordinador i corregint 
petits detalls dels textos mentre la Mònica 
acaba amb tants i tants detalls que fan 
que la seva arpillera sigui també molt 
i molt bonica.

I aquí s’acaba la història d’aquest magnífic 
procés. Ara només falta posar els pals a 
les arpilleres per tal de poder-les penjar 
i tot estarà llest per a l’exposició que ens 
fa molta il·lusió.
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Crec que és una meravella que unes 
coses tan senzilles puguin expressar/de-
nunciar  fets tan importants. Realment 
el treball de reflexió, d’ajuda mútua, 
de recerca d’informació, d’expressió de 
sentiments i emocions que s’ha anat 
fent al llarg del procés és l’aspecte més 
rellevant. Com gratificant és poder-ho 

reflectir en una exposició perquè altres 
persones que ho vegin, coneguin i pren-
guin consciència de realitats que potser 
els eren desconegudes fins al moment. 

Per a mi, que és la primera vegada que 
penjaré una arpillera, especialment. 

Dimarts, 17 de maig

Ha arribat el dia! El dia assenyalat. Tot 
estava a punt: les arpilleres penjades, les 
cadires col·locades i la gent que anava 
entrant.

La Roser ens va donar a cada una la foto 
nostra arpillera amb el text per tal que ho 
poguéssim explicar.

I anava entrant gent... de manera que 
tant en Salva com la Pilar i altres anaven 
afegint cadires. Això era un exitàs. La Pilar 
estava emocionadíssima de l’èxit de la 
convocatòria perquè –segons ella- estava 
convençuda que seríem una vintena  o 
trentena de persones a tot estirar. I vam 
ser moltíssimes més. I, deixeu-m’ho dir- 

gairebé tot dones. I dic gairebé perquè 
ningú no s’ofengui. Jo havia convidat a les 
meves companyes del Club de lectura i un 
parell d’amigues (alguna de les quals no 
havia estat mai a Sant Roc, tot s’ha de dir!)

Feien goig les arpilleres penjades, molta 
patxoca.

Va començar la Pilar a explicar una mica 
tot el que representa i el treball que com-
porta fer una arpillera. De fet, tot el que 
he anat comentant al llarg del procés. És 
clar que moltes persones ho desconeixien 
o si més no feia de bon recordar a les que 
ja n’estaven al cas.

I va començar l’Encarna explicant la seva 
arpillera: es va explicar molt bé amb poques 
paraules però concises.

La van seguir la Manoli amb aquell arpillera 
tan il·lustrativa que, a més de denunciar 
l’incendi d’un pis amb el consegüents 
morts, també va explicitar el problema que 
representa  l’autopista que divideix el barri 
en dos i forma com una muralla.

Després, la Mercè va parlar del bullying que 
es fa a les persones grans que viuen en 
casetes de lloguers baixos i com els voltors 
pressionen per fer grans pisos al seu lloc. 

La Pilar, amb la seva arpillera plena de ma-
rihuana, posava de manifest més que ningú 
el problema que comporta les punxades 
als comptadors de la llum, el problema 
que representa per als veïns que tenen 
aquestes plantacions paret per paret del 
seu pis i, naturalment els problemes que 
comporta el consum de droga.
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La Roser i el seu homenatge a la Plataforma 
Sant Roc som Badalona i tot el treball que 
fan per ajudar a les persones, personalitzat 
amb en Carles i l’Enric entre altres.  Pos-
teriorment, en Carles li va agrair profun-
dament aquest reconeixement al treball 
de les persones que formen la Plataforma.

A mesura que les companyes anaven ex-
plicant la seva arpillera es feia un silenci 
que es podia tallar, tanta era l’atenció 
i l’interès del públic.

Quan li va tocar el torn a l’Anita, de veritat 
que em vaig emocionar perquè ella va voler 
explicar el que nosaltres ja sabíem, però va 
voler que tothom sabés com d’important 
havia estat l’ajuda de la Loli en fer l’arpillera 
de “la patada” tan il·lustrativa. La Loli, quan 
l’Anita li va passar el micro es va quedar 
sense paraules.

L’explicació de la Mònica va ser entranya-
ble. També era un element per reflexionar: 
la pobresa energètica, per bé que ella ja 
reconeixia d’entrada que era un tema 
tangencial, però també important en el 
que ens ocupa.

Finalment, la meva arpillera que sembla 
que ha portat una mica de polèmica perquè 
no m’he estat de res denunciant explíci-
tament La Caixa i els seus desnonaments. 
Tanmateix, és el que jo vaig veure i així ho 
vaig explicar. De fet, no em vaig inventar 
res. I aquí estava la meva primera arpillera 
amb molta il·lusió d’haver-la pogut fer 
i que hagués estat una arpillera digna. 
Encara em falta molt per aprendre. Però 
amb aquestes companyes, segur que no 
hi tindré cap problema, segur.

Finalment, va parlar en Carles Sagués, 
en nom  de la Plataforma Sant Roc som 
Badalona i ens va donar dades esfereïdores 
de la realitat i, de fet ens va aclarir que ara, 
els bancs d’aquí ja no hi pinten res en la 
qüestió dels fons voltor. Ara ja són grans 
inversors que ningú no coneix ni sap on 
són amb qui han de negociar els desnona-
ments de les famílies. També va aclarir que 
actualment ja no són les hipoteques el que 
no poden pagar sinó els lloguers. I també 
va esmentar les màfies que ocupen pisos 
i que de manera fraudulenta els lloguen 
a persones necessitades les quals –com ja 

es va comentar durant el nostre treball- es 
troben desnonades sense entendre el per-
què donat que ells han pagat religiosament 
el lloguer cada mes. 

I així es va acabar l’acte. 

Les persones que jo havia portat – que són 
amb les qui vaig parlar majoritàriament- 
estaven emocionades perquè elles anaven 
a veure arpilleres, o sigui una cosa com 
labors, allò que fem moltes vegades per 
distreure’ns i van copsar la profunditat 
del missatge. 

Les arpilleres són molt més que agafar 
una agulla i fil i començar a cosir “coses”. 
Les arpilleres volen portar missatge, volen 
portar reflexió, canvis d’actitud davant de 
problemes  reals que existeixen al costat 
de casa. Les arpilleres són un compromís 
amb la societat per denunciar injustícies 
i fer-les paleses i entenedores. 

Aquesta és la meva opinió i per això m’he 
unit a aquest moviment.

Badalona, 18 de maig de 2022
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