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AMB EL SUPORT:

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA

TANIT GONZÁLEZ  JORDI MERCADÉ&

SAN FRANCISCO (COLOMBIA)

A dues hores de Bogotà vam tenir 
la sort de poder conviure durant 
uns dies amb un altre sistema de 
societat: les anomenades ecoal-
dees; concretament vam estar a 
l’Aldeafeliz, que és un territori de 
3,5 hectàrees del municipi de San 
Francisco, al departament de  Cun-
dinamarca. El riu San Miguel rega 
una terra especialment rica, que 
gaudeix d’un clima peculiar amb 
una humitat característica que per-
met el fàcil creixement de plantes,  
per la qual cosa destaca el conreu 
del cafè, la taronja i el plàtan.

La bonica aldea de nom tant 
atractiu està  formada per un grup 
de persones diverses que compar-
teixen col·lectivament un bell ter-
ritori, fruit dels projectes comuns  
que els uneixen. Viuen harmònica-
ment  en família i saben gaudir de 
la companyia  dels seus veïns, així 
com de les plantes i els animals de 
l’entorn. Busquen opcions creatives 
i participatives perquè cada perso-
na pugui realitzar integralment as-
pectes importants de la vida. Cre-
uen que és necessari innovar per 
generar un desenvolupament que 
integri el fet ecològic, l’econòmic, 
el social i les visions personals del 
món.  Compten, a part de les cases 
o tendes de campanya personals, 
amb múltiples espais comunitaris: 
un gran quiosc que és el menjador 
i lloc de reunió, una casa comunità-

presa agropecuària. 
Darío va decidir anar a viure a 

ria amb cuina, estudi amb internet, 
biblioteca, una caseta per als nens, 
una bateria de banys, un taller cre-
atiu per a labors de fusteria i un 
“cusmuy” o casa cerimonial. 

Dos dels ecoaldeans amb els 
quals vam tenir l’oportunitat de 
compartir converses i maneres 
d’entendre la vida, són Darío Alon-
so López, un bogotà de 45 anys, i la 
seva parella, Lina María Jaramillo, 
una medellinenca de 41 anys. Els 
dos van estudiar direcció i adminis-

tració d’empreses, ell és terapeuta 
holístic i ella treballa en una em-

Lina María Jaramillo  i Darío Alonso López / Abaix, el menjador d’Aldeafeliz

l’ecoaldea per la llibertat real que 
sent per la no dependència del sis-
tema i la Lina va decidir fer el pas 
per tenir una experiència comu-
nitària i per afavorir el seu creixe-
ment personal. Comenta que aquí 
es genera un sistema diferent al 
que coneixia, “amb cada experièn-
cia que visc aquí tinc més caritat en 
mi mateixa per donar als altres”.

Darío, el que més realça de la 
Seu Vella són les seves  impactants 
dimensions, i té la sensació  de ser 
com una  troballa que no ha sigut 
trastocada amb el temps. Li gene-
ra moltes ganes d’investigar aquest 
lloc i conèixer quines històries ha 
viscut. Comenta entre somriures: 
“imagino decenas de conquistas 
de reyes”. Comenta també que 
“me dan ganas de ir a sembrar y a 
reforestar los alrededores de la Seu 
Vella ya que es un pulmón enorme 
en medio de la Ciudad ¡Con fruta-

les sería espectacular! Un jardin 
de alimentos con toda esa his-
toria sería un paraíso”.

La Lina en veure la Seu Ve-
lla ressalta la seva antiguitat i 
que la seva estructura es veu 

imponent davant les altres edi-
ficacions del voltant;  també 
diu: “parece un mirador y me 

siento con ganas de conectar 
con la historia y energía del lugar”.  

Molt bé parella. Som-hi doncs?

Gardeny pide un 
nombre para una 
plaza del barrio
Es un espacio no catalogado 
Lleida
SANDRA MARTÍNEZ
La asociación de vecinos de Turó de 
Gardeny celebró ayer la fiesta de la 
Castanyada con un toque reivin-
dicativo, poner nombre a la plaza 
ubicada entre el edificio Residen-
cial Alosa y la Ludoteca. La plaza en 
cuestión lleva siendo usada por los 
vecinos desde hace unos diez años 
pero es un espacio que el Ayunta-
miento de Lleida no ha catalogado 
como tal. Es por ello que los veci-

nos llevan reivindicando desde ha-
ce unos tres años que este espacio 
sea catalogado como plaza o par-
que debido a que consideran que 
es un espacio útil. De hecho, en 
mayo -poco antes de las elecciones 
municipales- la Paeria colocó cua-
tro bancos en dicho espacio. 

Durante la celebración de la 
Castanyada, los vecinos de Turó 
de Gardeny pudieron hacer una 
votación simbólica entre las tres 
propuestas de nombres que se han 

hecho. Parc de la Ciència, Parc del 
Turó de Gardeny y Parc Onze de 
Setembre son las tres opciones 
planteadas. El jueves la asociación 
vecinal se reunirá para conocer 

los resultados, que posteriormen-
te trasladarán a la Paeria. La festi-
vidad reunió a unas 300 personas 
que pudieron disfrutar de activida-
des diversas para todas las edades.

Habilitan un 
giro en la plaza 
Mossèn Cinto 
Verdaguer

El Ayuntamiento de Lleida ha fi-
nalizado los trabajos de mejora 
de la movilidad en el entorno de 
la plaza de Mossèn Cinto Verda-
guer, una actuación que ha per-
mitido dotar esta zona de una 
nueva señalización, mejor segu-
ridad vial y mejor visibilidad para 
los conductores. 
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