Salutacions per tota la bona gent del Llegat i digues-los que continuïn
(Carta enviada el 26 de març de 2021)
Benvolguts/des amics i amigues,
El company Arcadi Oliveres, membre de la Junta fundacional del Llegat, està rebent
infinitat de mostres d'estima de molta i molta gent. Arrel de la malaltia terminal, el
nostre amic no ha parat de rebre reconeixements, actes de suport i d’amor. Des de
l'Associació Llegat Jaume Botey i Vallés hem tingut l'oportunitat de trobar-nos amb ell
en alguns d’aquests actes i expressar, un cop més, el que ell, la seva vida militant i la
seva amitat significa per nosaltres.
El passat divendres 12 de març la Maria Pilar Massana, presidenta honorífica de
l'associació, va participar en l'Acte de reconeixement a Arcadi Oliveres, organitzat per
Procés Constituent, a l'Espai Veïnal Calàbria 66 de Barcelona.
L'acte va ser molt emotiu i el mateix Arcadi va dir a la Maria Pilar "salutacions per tota
la bona gent del Llegat i digues-los que continuïn” . Us transmetem per tant, la seves
paraules i la seva empenta i, amb el permís de la Maria Pilar, volem compartir alguns
dels fragments de la seva intervenció:
Arcadi, vull donar-te les gràcies de tot cor per la teva amistat, sempre
propera, i per tants espais compartits: el treball social/ l’acampada del 0,7/
els fòrums diversos/Aturem la Guerra/ Solsona/ L’Hospitalet i tants altres...
però avui sobretot vull parlar d’un parell de coses que m’emocionen i
m’asserenen l’ànima.
Es el que més m'agrada de tu i el que em connecta especialment:
* Mirar la mort cara a cara. Compartir les pròpies fragilitats
* M’emociona que ens deixis compartir les teves últims setmanes de vida.
M’impressiona la teva actitud davant la mort (...) Admetre la fragilitat i la
finitud de la vida amb agraïment, com tu estàs fent, augmenta la meva
admiració cap a tu et fa encara més gran
(...) A la vegada veig en aquesta actitud, un profund exercici de no violència i
de pacifisme. Perquè la seguretat i la fortalesa no ens ve dels exercits, que
tantes vegades has denunciat, sinó de reconèixer les nostre fragilitats i
saber-nos acompanyar. Personalment penso que és coneixent i re-coneixent
les dificultats i posant-les en comú, com ens donem força i energia per
continuar teixint complicitats més enllà de les diferències. Aquesta és la
millor manera de sentir-nos comunitat i de buscar els consensos necessaris
per una societat en pau i justícia
(...) Deixa'm donar-te les gràcies en nom de l'Associació Llegat Jaume Botey i
Vallés per haver acceptat d’estar a la junta i sobretot per acompanyar-nos
durant tot el període de maduració, de fer el xup-xup necessari, abans de
constituir-la recentment

I un favor, quan et trobis amb el Francesc Botey, però sobretot amb en
Jaume, fes-li una abraçada immensa de part meva i de tota la gent que
l’estimem
(...) Abans d’acabar, vull agrair la generositat de la Janine i a tota la teva
família, que ens permet disfrutar-te fins l'últim moment. Gràcies eternes
Arcadi. Seguirem!

Si voleu gaudir de tot l'acte complert, aquí us deixem l'enllaç al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=02t6sycatWw
Aprofitem aquest correu per agrair, un cop més, la vida de l'Arcadi: el que ell ha
significat per la justícia social, pels moviments socials, per la lluita anticapitalista i per
la construcció d'un altre món.
Amb les ganes de trobar-nos en breu , us desitgem uns bons dies de Setmana Santa.
Una abraçada ben forta,

Sandra Pardo, presidenta
en nom de la Junta Associació Llegat Jaume Botey i Vallès
https://www.llegatjaumebotey.cat
@botey_jaume

