I tu,
coneixes els
teus veïns?
L’any 2013, l’Àrea d’Immigració de l’Ajuntament de Berga va impulsar el programa ‘Coneixes els teus veïns?’ amb els objectius de
fomentar la sensibilització i el respecte a la població immigrada que
vivia al municipi i de generar espais de debat, reflexió i intercanvi.
Des de llavors, s’han portat a terme diferents activitats d’oci com
ara tallers de cuina, dansa, xerrades... amb l’objectiu de fomentar
nous espais de relació.
La Roser Casals n’és una de les participants i ens ha fet arribar
aquest escrit:
Fa més o menys un
parell d’anys vaig
assistir a uns cursets de cuina, organitzats per l’Àrea
d’Immigració
de
l’Ajuntament
de
Berga, atreta per
la idea de conèixer
noves maneres de cuinar i nous plats.
I és que tant la cuina com els viatges
són les meves grans aficions.
M’agrada cuinar perquè em distreu i, al
mateix temps, m’és molt reconfortant
veure que tant la família com els amics
gaudeixen dels meus plats. Al mateix
temps, m’agrada descobrir nous llocs,
conèixer altres terres i, com no podia
ser d’altra forma, conèixer altres cuines. Per tant, no em podia negar a
un curset d’aquestes característiques
i, més, si l’oferien persones nascudes
en altres països.

El que va ser realment sorprenent per
a mi va ser que les “cuineres” que van
fer les classes, totes elles residents
a la comarca, parlaven català! Nascudes al Marroc, Romania i Panamà
ens van fer les sessions en català. No
era un català perfecte, però és igual.
Elles s’esforçaven per parlar-lo, per
millorar-lo.
Vaig quedar convençuda de la importància d’aquest tipus d’activitats pel
que fa la cohesió social. D’una banda, perquè es dóna valor i es reconeix la diversitat que hi ha a la ciutat
i, de l’altra, perquè tens la possibilitat
d’establir nous lligams amb persones
que no coneixies.
M’agrada viure en una societat
diversa i estic convençuda que
aquest
tipus d’activitats ens enriqueix com a persones i també com
a societat.

