La Lídia Solé té 46 anys, és mare del
Teo i la Vera, casada, i veïna del barri
de Bufalà de Badalona de tota la vida.
Fa anys que participa de manera
voluntària a l’Associació de Veïns
i des del 2015 és la Presidenta.

La Lídia treballa en una fundació que acull
i acompanya infants, adolescents i famílies
al barri de la Salut Alta de Badalona implementant projectes educatius: “Vaig entrar a
l’AV per desenvolupar un projecte del banc
del temps, però malgrat que no va prosperar, tenir un fill de tres anys em va animar a
engegar una activitat adreçada als nens, els
Petits Gegants. Participaven mares, pares i
nens i nenes de diverses escoles per tal de
fer jocs cooperatius, contes, cançons... L’activitat es va consolidar i va acabar essent un
projecte de pes al barri. Després vaig entrar
a formar part de la Junta de l’Associació.
Primer com a vocal i després com a secretària. Els altres membres em van convèncer
i el 2015 vaig iniciar la meva presidència”.
Bufalà és un barri molt extens, amb uns
disset mil habitants. El veïns i les veïnes
sempre han assolit grans reptes gràcies al
seu caràcter reivindicatiu. La Lídia destaca
quatre dates importants en aquest sentit: El
1964, la protesta de les galledes, la primera
durant la dictadura impulsada per les dones
per tal que arribés l’aigua al barri. El 1976,
quan els pares i les mares van ocupar el
col·legi Planas i Casals a Can Ruti per aconseguir escoles públiques. L’Any 1978 gràcies a l’esperit reivindicatiu dels veïns es va
aconseguir la plaça Boada, i el 1979 la gran
mobilització pel servei públic d’autobusos.
Després d’un temps de menys mobilitzacions, en l’actualitat s’ha reprès en accions
concretes: “L’Associació de Veïns facilita
les reunions i canalitza les demandes i les
necessitats dels veïns. Des de l’AV els hi
donem suport, però procurem sempre que
sigui la ciutadania qui s’impliqui i es faci
responsable. Així hem aconseguit millores
a les zones verdes o la seguretat viària, entre d’altres. Un altre exemple de lluita i treball comunitari al barri va ser la biblioteca,
autogestionada pels veïns. Un dia es va fer
una crida a les xarxes socials i la gent va començar a portar llibres, prestatgeries, ordinadors. Un veí va fer una base de dades per
catalogar i classificar tots els llibres, d’altres van fer treballs de pintura... I així, amb
l’ajuda de moltes persones vam aconseguir
aquest espai, gràcies a l’acció popular. Ara
seguim lluitant per aconseguir un equipament sociocultural que doni cabuda a tots

els projectes del barri”. La masia de Ca l’Andal del segle XV, està situada estratègicament i el barri no té cap equipament públic
(ni biblioteca, ni casal cívic...). Un altre projecte que duem a terme des de l’Associació
és la revista del barri La Veu de Bufalà, una
revista trimestral amb el suport d’un equip
de professionals que fan un disseny i continguts atractius per atraure l’atenció dels
veïns i la sentin seva”.
L’AV Bufalà té uns 200 socis que col·laboren
amb una quota anual, malgrat que disposa
de molts més usuaris que s’han d’animar a
participar per seguir endavant: “Es treballa
amb molts voluntaris i voluntàries per desenvolupar les activitats; sessions informàtiques al punt Òmnia, gimnàstica correctiva, ioga, fotografia, català, rol per a adults
i infants, club de cinema, ciència per a infants, conta-contes, tallers de fang i altres
treballs manuals... Durant el curs tenim
previst fer xerrades, continuar amb les visites programades de les escoles a la nostra
biblioteca i mantenir les activitats perquè
participin tots els col·lectius del barri”.
L’Associació de Veïns té una vocalia de dones des dels seus inicis, un col·lectiu que
ha estat molt actiu, però que ja demana un
canvi generacional. La Lídia ens explica
que: “Malgrat que la junta de l’associació
és molt jove i paritària, tres homes i tres
dones, treballem perquè s’incorporin més
dones. Ja fa cinc anys que es va crear una
comissió de festes formada per diferents
entitats del barri i quan arriben les dates, al
maig, el programa el treballen totes aquestes entitats. Seria interessant que la comissió prepari més actes durant tot l’any. Un
altre repte és ampliar les juntes de l’associació i fer-les obertes a persones del barri per expandir la xarxa de col·laboradors.
També ens agradaria incorporar alguna
persona que ens ajudi en la gestió i els tràmits administratius, doncs l’Associació de
Veïns de Bufalà només percep una subvenció de l’Ajuntament, la implementació per
part de la Generalitat d’un pla de desenvolupament, el servei d’orientació laboral i el
programa Òmnia. Ens autogestionem amb
les aportacions dels socis, el voluntariat i la
col·laboració de l’associació de comerciants
i els veïns i veïnes del barri”.
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