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Quan la pressió col·lectiva és el camí per assolir 
els drets per una atenció sanitària digna
La Marea Blanca va ocupar la seu del CatSalut a Sant Cugat per exigir una resposta i una atenció sanitària 
adequada per a la Carmen i el Raul. 

Miquel Gordillo

La mobilització ciutadana 
va donar els seus fruits, o 
almenys així va ser la set·

mana passada en una acció col·
lectiva de Marena Blanca. Això 
sí, després d’anys d’espera per a 
la Carmen i el Raul, tots dos ciu·
tadans de Terrassa que no han 
rebut una atenció correcta per 
part del sistema sanitari públic.

La concentració pretenia que 
la Carmen, sense un diagnòstic 
d’un quadre de dolor abdominal 
agut després de 3 anys, i el Raul, 
amb seqüeles d’una intervenció 
quirúrgica 5 anys després.

La Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública de Terrassa 
va mantenir una entrevista amb 
dirigents d’atenció al pacient el 
passat 24 de febrer. Van ser·hi 
a la reunió virtual Anna Aran, 
gerent de la regió metropolitana 
Nord, a més  dels afectats Car·
men i Raul. Tot i el compromís 
per donar·los una resposta en 
quinze dies i garantir·los una as·
sistència, avui, 26 després sense 
obtenir·la, Marea Blanca ha de·
cidit passar a l’acció. Una vintena 
de persones ha entrat i ocupat 
durant el matí a la seu de la Ge·
rència de l’Àrea Metropolitana 
Nord, a Sant Cugat del Vallès.

“Això és burlar·se de la gent, és 
una falta de respecte”, cridaven 

dins de l’edifici, a la vegada que 
han exigit “l’obligació d’oferir 
una assistència de qualitat a tots 
els pacients”.

Després de 
les protestes i 
d’una reunió 
improvisada, 

ambdós pacients 
tindran una cita 

mèdica els pròxims 
dies.

Després que el grup anunciés, 
“si no rebem una resposta con·
vincent, ens quedem aquí”, hi ha 
hagut una reunió improvisada 
amb representants del CatSa·
lut. A la sortida, s’ha confir·
mat la cita del dia 31 de març 
amb la Carmen amb el CST; 
“jo no en tenia cap notificació”, 
ha expressat. Posteriorment, la 
PDSPT ha anunciat a través de 
les xarxes que també s’ha fixat 
una cita amb un especialista 
amb el Raul, qui no ha assistit 
a la concentració, molt afectat 

físicament i mentalment. El 
Raul conviu amb els seus pares 
sense cap pensió i en risc de su·
ïcidi, han explicat a Malarrassa 
membres de la PDSPT·Marea 
Blanca. 

Manifestació el 3 d’abril a Barcelona 

D iumenge 3 d’abril, i previ a la jornada del dia 7 d’Abril, Dia Mundial de la Salut, tindrà lloc 
a Barcelona una manifestació impulsada per la Marea Blanca de Catalunya, la Federació de 
Sanitat de CCOO, Catac CTS IAC, la USOC, la Intersindical, la CGT Sanitat del Baix 

Llobregat, i el suport de la UGT. La manifestació té com a objectiu defensar el dret a la salut, el sistema 
sanitari public, i lluitar contra la precarietat de les condicions laborals del sector de la salut.

La manifestació tindrà dos punts de sortida: una primera columna amb el lema ‘25% 
Atenció Primària Ja’ sortirà dela Pl. Universitat.  La segona columna s’iniciarà a la Ronda 
Sant Pere davant de l’antiga Magistratura de Treball amb el lema ’ Treball Digne per una 
bona qualitat assistencial’, i estarà formada per treballadors i treballadores i les forces sin·
dicals. Les dues columnes conlfuiran a la Pl. Catalunya on simbolicament es fondran i es 
llegirà el manifest.

Reforçar l’atenció primària, revertir les privatitzacions, 
transparència i acabar amb la precarietat laboral

Les reivindicacions denuncien “una sanitat en precari, amb llargues llistes d’espera i un 
personal esgotat per les males condicions laborals”. Es posa èmfasi en el fet que els “recursos 
públics es destinen a serveis privatitzats de baixa qualitat, i sense mecanismes que aclarei·
xin quin és el destí final dels diners.” 

Per això, es reclama un model sanitari que “sigui universal, cent per cent públic, de qualitat 
i basat en l’atenció primària”. 

Les mesures de xoc que es reclamen passen per “reforçar i blindar l’atenció primària, amb 
un ‘augment de pressupost mínim del 25%”. Una atenció primària de qualitat implica “recu·
perar la presencialitat, i l’adequació dels espais dels centres perquè permetin realitzar amb 
qualitat els serveis necessaris”. A la vegada, es demana que es crein Consells de participació 
als centres per tal que veïns i veïnes puguin fer propostes.

Es denuncia que “posar la sanitat pública en mans d’empreses privades està generant uns 
serveis precaris de mala qualitat”. amb el malbaratament de milions d’euros públics que això 
provoca. Les entitats exigeixen que les concessions que finalitzen contracte no es renovin i 
que les administracions públiques recuperin la seva gestió, el que inclou també els serveis 
d’atenció domiciliària”.

Finalment, es reclama que s’acabia amb la precarietat laboral dels professionals de l’àmbit 
de la salut (citen: interinitat, convenis desiguals, eventualitat perpetuada en el temps, etc.), 
i l’esgotament crònic de les plantilles que tot això provoca. 

“Estem aquí per defensar les 
persones, això sempre dona 
resultat”, expressà en sortir de 
la reunió Nuría Martí, de la 
PDSPT; tot i així, van adverti·
trque cal perseverar en les seves 

demandes en aquells casos en 
què no s’obté una resposta des·
prés de reclamar: “Haurem de 
continuar reclamant físicament, 
mentre no ens responguin amb 
més solvència”.

 ▪ Moment de l’estada de Marea Blanca el passat 22 de març a la seu del CatSalut a Sant Cugat.

 ▪ Cartell de la manifestació del 3 d’abril
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El jovent, al capdavant del nou impuls  
de l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva
“LaSosi” es va quedar sense la junta anterior per “manca de forces”

El compromís i l’empenta de la gent, de totes les edats, ajuden a mantenir  
aquest necessari per a la vida social i la cohesió ciutadana al barri

Miquel Gordillo

M olts veïns i veïnes han deixat clar que 
volen que l’associació de veïns dels 
barris de Poble Nou i Zona Esporti·

va continuï existint. La coneguda com “LaSo·
si” ens mostra una experiència engrescadora: 
en aquests temps d’individualisme, persones 
de totes les edats mostren el seu compromís 
a revifar un espai que es considera clau per a 
vida social i la cohesió del barri.

El punt d’inflexió es produí el passat se·
tembre, quan la junta anterior va plegar per 
manca de forces, després de molts anys dedi·
cats a l’associació. Immediatament, un grup 
de quatre joves monitors de l’Esplai La Fera 
va erigir·se en “junta gestora”, encarregada de 
mantenir el dia a dia de l’entitat. Així ho ex·
plicaren durant una assemblea celebrada el 
passat 24 de març al centre cívic Avel·lí Es·
trenjer. Foren cridats tots els socis, igual que 
a una altra reunió setmanes enrere, a la qual 
assistiren també una trentena de veïns i veï·
nes sòcies de l’AVV per donar un cop de mà 
i mirar de reflotar una associació que sempre 
ha donat molta activitat al barri, i que ha es·
tat una de les històriques de la ciutat.

La Festa Major del barri centra el focus

En aquesta ocasió, es tractava d’assentar les bases 
de com organitzar·se. En un debat en què inter·
vingué tothom, l’aspecte central tractat fou la cele·
bració de la festa major del barri. Tot i que aquesta 
es duu a terme el mes de juny, a només tres mesos 
vista, i després d’un intercanvi col·lectiu sobre la 
idoneïtat de fer·la enguany, es va aprovar tirar en·
davant una jornada amb un format diferent, que a 
més ha de servir per apropar·se als socis i al barri 
en general.

L’assemblea va servir també per constatar diver·
ses tasques i prioritats que ara es presenten, com 
ara actualitzar la base de dades dels socis i infor·
mar millor els veïns el barri, L’empenta del grup 
va fer que es creessin algunes comissions, que han 
d’abordar temes com cultura i esports, urbanisme, 
comerç, festes i comunicació. Vist la tasca ingent 
per endavant, la data de la próxima assemblea, 
també en format obert, es fixà per al dia 28 d’abril.

Hi ha altres qüestions urgents, com la d’escollir 
una nova junta, i assenyalar les necessitats que 
té el barri, que en realitat són dos i de grans di·
mensions. Entre els temes, la qüestió de les rieres, 
l’urbanisme i com estar del costat del comerç de 
proximitat.

La renovació de les associació veïnals, a debat
La FAVT projecta un monogràfic a finals d’abril per conèixer experiències d’associacions que s’estan reimpulsant 
amb gent jove i per proposar solucions a la manca de participació i d’afiliacions

Redacció

La crisi del moviment veï·
nal, o més aviat, la falta de 
renovació a les clàssiques 

associacions de veïns i veïnes, és 
una vivència que moltes d’elles 
han patit i pateixen. 

Conscients de les dificultats 
que tenen aquestes entitats, 
formades majoritàriament per 
persones grans, la Federació 
d’Associacions Veïnals de Ter·
rassa (FAVT) ha decidit cele·
brar una sessió monogràfica per 
abordar la qüestió. L’objectiu, 
fer una diagnosi de la situació 
actual de les entitats veïnals i 
no veïnals, i trobar solució a la 
manca de participació, afiliació i 
renovació de les juntes. Experi·
ències recents com els casos del 
Pla de Bon Aire, de Poble Nou 
– Zona Esportiva, o del barri 
de Sant Pere, on s’han encetat 
projectes protagonitzats per 
gent més jove, es consideren 
il·lustratives perquè expliquin 
com s’ho han fet.

La FAVT parteix d’un estudi 
previ, realitzat l’any 2014, on es 
va obtenir una radiografia de la 
situació de llavors. En el seu dia, 
l’estudi va permetre crear un pla 
estratègic per capacitar millor 
les AVV i els seus dirigents, 
oferint·los plans de formació 
personalitzats. Es van entrevis·
tar bona part de les associacions 
veïnals federades i no federades, 
27 en total. Malgrat que fa qua·
si vuit anys, es considera que la 
situació no ha variat gaire, o fins 
i tot és pitjor  ja que les juntes 
i els seus socis s’han anat fent 
més grans. 

Llargues presidències, des de 
10 i fins a 30 anys

Les dades recollides el 2014 
constataren que en les juntes pre·
dominaven els homes en un 64%, 
mentre les dones eren un 36%. 
La durada mitjana per renovar la 
junta era de 3,5 anys. Respecte a 
les presidències, la mitjana d’edat 
era de 15 anys i en algunes, el 
president s’hi estava més de 10 
anys, arribant inclús als 30 anys.

El 70% tenien la seu en un local 
o casal, i el 30%, en una oficina. 
16 entitats disposaven de web, 
però només 5 la tenien en funcio·
nament. En general, el diagnòstic 
era que calia millorar la presència 
a internet.

Entre les activitats organitza·
des, predominaven sobre la resta 
el ioga, les manualitats, els balls i 
el flamenc. En la major part dels 
casos, els mateixos professors es 
feien càrrec dels cobraments dels 
rebuts. En algunes entitats era 
obligatori fer·se soci per poder 
accedir a l’activitat. 

Sobre el finançament, totes les 
avv fan servir els mateixos re·
cursos: subvenció municipal de 
l’Ajuntament, quota d’associats, 
a més d’ingressos per activitats 
i per patrocinis. En aquest any, 
ja hi havia preocupació per les 
fonts de finançament, ja que les 
subvencions s’havien rebaixat un 
30% en els últims tres anys, i el 
número de socis també baixava. 
Només les que estaven adscrites a 
la FAVIBC rebien recursos eco·
nòmics de la Generalitat.

Només sis entitats tenien un 
butlletí gratuït, amb diferents 
tirades. Les associacions veïnals 

tenien bastant relació amb altres 
entitats del barri o del districte, 
ja que la majoria formaven part 
de la FAVT. Les relacions amb 
l’Ajuntament eren bones, i es par·
ticipava als Consells de Districte, 
tot i que es consideraven com a 
merament informatius i poc par·
ticipatius. 

Per les festes majors, un 85% 
del material era cedit per l’Ajun·
tament, La subvenció per la festa 
ascendia a 1.200 €, a banda de la 
fira. Les altres despeses havien 
de sortir del patrocini dels co·
merciants, donatius o activitats 
pròpies de la festa. També es 
feien altres festes, algunes comu·
nes entre barris com la festa de la 

primavera o sopar de germanor, 
o festa de la gent gran o la del 
soci; i altres menys comuns com 
el Festival de Sopes del Món, el 
Fem Dissabte o el pessebre vi·
vent.

Manca de recursos econòmics, 
entre dels problemes de sempre

La principal mancança eren els 
recursos econòmics per desenvo·
lupar les seves activitats. Altres 
mancances citades, el nombre de 
socis/es, la part informàtica, la 
gestió, les infraestructures i unes 
poques de tipus relacional. Les 
entitats majoritàriament esta·
ven contentes de la seva relació 

amb la FAVT i demanaven que 
aquesta coordinés i generalitzés 
les reivindicacions amb totes les 
associacions. També demanaven 
material de suport com ara guies 
o manuals, i ser informats de 
les subvencions i altres serveis a 
l’abast de les associacions.

L’actual junta de la FAVT con·
clou que el relleu a les AV s’està 
donant amb molta dificultat. La 
FAVT considera que en algu·
nes, actualment, hi ha gent molt 
gran i gent molt jove, però falta 
gent d’edat mitjana. Cal millorar 
la connexió amb els moviments 
joves dels barris, i reivindicar al 
barri els moviments infantils i ju·
venils, alerten.

 ▪ Assemblea de socis i sòcies de l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva al centre cívic Avel·lí Estrenjer

 ▪ Cartell a la porta de la seu de l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva que crida a la 
participació dels veïns i veïnes a l’assemblea oberta
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Un primer pas: 

col·labora amb Malarrassa 

i ajuda'ns a seguir creixent
 

entra a malarrassa.cat

‘Vacances en Pau’. Famílies que ajuden famílies
Rosa Gilabert i Jaume Valls

Davant la nova guerra a Ucraïna, 
l’ONG terrassenca que de fa anys 
n’acull nenes i nens durant Nadal 

i l’estiu, torna a moure’s per a poder por·
tar·los aquí ara que van mal dades.

Per un altre cantó, el poble del Sàha·
ra Occidental també es va veure obligat 
a fugir de casa seva davant l’ocupació del 
Marroc. Tot va començar el novembre 
de 1975 amb el dictador F. Franco al llit. 
L’estat espanyol se’n va desentendre de la 
província del Sàhara Occidental. Se’ls 
considerava espanyols i tenien el seu DNI. 
El Marroc va ocupar les terres en el que 
van anomenar la marxa verda. Els sahrauís 
van refugiar·se a Algèria, al voltant de Tin·
douf, en campaments. L’estat algerià els va 
oferir una part de desert, la Hamada. És 
on fa més calor, és el punt més calent de 
tota l’Àfrica. I encara hi són des de fa quasi 
cinquanta anys.

Aquests sahrauís malviuen enmig de la 
Hamada, el lloc més calent del desert del 
Sàhara. A l’estiu el termòmetre s’hi enfila 
més amunt dels 50 graus. Davant aques·
ta situació es va crear “VACANCES 
EN PAU” per portar la canalla a l’estat 
espanyol els mesos de juliol i agost. Les 
CCOO ·Comissions Obreres, el sindicat· 
hi van tenir molt a veure. Concretament 
a Terrassa es va crear l’ONG Terrasaha·
raui, jugant amb el nom de la ciutat. Així 
els vailets arriben a Terrassa i a totes les 
comunitats de l’estat els mesos més caloro·
sos acollits per famílies. També s’organitza 
a Itàlia i altres llocs.

Els darrers dos anys van deixar de pujar 
per la pandèmia. I ara es reprèn l’acollida 
temporal. Podem anunciar·ho contents 
de continuar aquesta acció especial a favor 
dels infants.

I ens vam decidir de totes totes a parti·
cipar en aquesta iniciativa de “VACAN·
CES EN PAU”. Ella, la Rosa, metge, ja 
havia col·laborat en les revisions mèdiques 
que se’ls fan cada any. L’estiu de 2009 vam 
començar a tenir el Sidi Mbarec a casa. El 
nen tenia aleshores 6 anys. Va anar tor·
nant fins al llindar de l’adolescència. No 
vulgueu saber la de coses que va descobrir. 
El primer dia va arribar a casa d’uns amics 

membres de l’associació Terrasaharaui que 
l’havien recollit a l’aeroport. Quan el vam 
anar a buscar es va quedar aturat davant 
les escales! No sabia el que eren unes es·
cales perquè no n’havia baixat mai cap. Als 
campaments d’on venia tot és a peu pla. 
També la gran sorpresa de l’aigua que sor·
tia de l’aixeta, tota sola... Ui, el primer dia 
que es va banyar en una riera prop de la 
Pobla de Lillet amb un flotador als braços 
va entrar poruc, a poc a poc, al gorg que 
tenia... dos pams d’aigua! No en vulgueu 
saber de peripècies!

No em puc estar de recomanar uns tex·
tos que parlen del país del Sàhara Occi·
dental quan no havia estat ocupat encara 

pel Marroc. La meva neboda que coneix 
de primera mà la literatura oriental xinesa 
em va fer arribar una primícia. Era una 
narració escrita per una taiwanesa “Diaris 
del Sàhara”. Sota el pseudònim de San·
mao la dona jove, il·lusionada i enamora·
da ens explica les seves vivències al Sàhara 
Occidental quan encara estava tutelat per 
Espanya. Era l’any 1974 quan hi arriben. 
Hi va anar amb el José de Jaén que havia 
trobat feina a l’empresa que explotava els 
fosfats. Així coneixem el seu dia a dia: les 
relacions sempre positives amb el veïnat·
ge – la seva caseta tenia les portes ober·
tes·, les peripècies descobrint el desert que 
quasi els costa la vida, les anades i vingu·

des al centre de Al Aiun per a comprar els 
queviures... Acaba justament quan han de 
deixar precipitadament el país del Sàhara 
Occidental davant l’ocupació marroquina. 
Fugen a les Canàries.

Aquests diaris són d’una gran senzillesa 
i alhora són exquisits. Fan de molt bon 
llegir. Per altre cantó, l’edició de 2016 de 
l’editorial Rata_ és molt cuidada.

L’ONG Terrasaharaui 
es va crear per portar 

la canalla a la ciutat els 
mesos de juliol i agost

Cada estiu que hem tingut el Sidi Mba·
rec assistíem a una trobada festiva orga·
nitzada per l’ajuntament. Ens hem trobat 
al pati interior del mateix ajuntament o 
bé al parc de Sant Jordi. Acostumava a as·
sistir·hi l’alcalde que compartia conversa i 
beguda. Precisament en aquesta trobada 
coincidíem amb la colla de la canalla vin·
guda d’Ucraïna. Vam conèixer així aques·
ta altra acollida feta a la ciutat. Quan et 
miraves les cares alegres dels infants con·
trastava la blancor de pell dels ucraïnesos 
amb les cares emmorenides o fosques dels 
sahrauís. Els ulls blaus amb els marrons. 
Una simfonia de color i totes les ganes de 
menjar·se el món de la mainada.

Val a dir també que des de l’ajuntament 
s’ha anat sufragant els costos del viatge en 
avió i també que s’ha ofert plaça per assis·
tir als Casals d’estiu que se celebren a dife·
rents llocs de la ciutat. És d’agrair aquesta 
col·laboració municipal!

Famílies que ajuden a famílies. Si esteu 
interessats a acollir un nen o una nena 
aquest estiu contacteu: info@terrasaha·
raui.cat us atendrem i contestarem les 
vostres preguntes. Serà un estiu diferent 
per a la canalla i també per a vosaltres 
adults.

L’escalf del somriure d’un infant us 
espera!
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Un zoo català del segle XXI

T’agraden els animals, però no estàs d’acord amb el concepte 

de zoo? Al Zoo del Pirineu rescatem i cuidem animals 

que han patit ferides o maltractaments. Forma part d’una 

experiència inusual, participant en activitats divertides i 

educatives on entraràs en contacte directe amb la fauna 

salvatge del nostre país. Els acariciaràs, ajudaràs a donar·los 

menjar: t’ho passaràs de primera i al mateix temps aprendràs 

sobre els animals del nostre entorn. T’esperem!

Més info: 610 750 224 | www.zoodelpirineu.com

Endinsat en la biodiversitat del Parc Natural dels Ports

El Parc Natural dels Ports situat entre les comarques del Baix 

Ebre, el Montsià i la Terra Alta, ofereix unes característiques 

magnífiques gràcies a les seves formes abruptes, els seus 

dos climes i una rica biodiversitat. Aquest regal de la natura 

propicia la pràctica del senderisme i l’espeleologia. En aquest 

sentit, s’hi poden fer moltes rutes amb bicicleta de muntanya 

o a peu, de tots els nivells i dificultats per a tota la família. 

Més info: 977 501 511 | www.roquetesturisme.cat

Per a viatgers que vulguin conèixer l’essència del Delta de l’Ebre

El Safari EcoCultural està destinat a persones que vulguin 

conèixer l’essència del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

Durant l’activitat descobriràs la cultura local per conèixer i 

entendre el Delta de l’Ebre, amb interpretació de la formació, 

geologia i història del Delta i tallers vinculats al cultiu 

tradicional de l’arròs. A més, podràs gaudir d’un recorregut 

amb vehicles, per conèixer els exòtics ecosistemes de l’entorn i la seva riquesa ornitològica.

Més info: 677 456 224 | www.deltapolet.com

DeltaPolet

Parc Natural dels Ports

Zoo del Pirineu

La invasió d’Ucraïna per V. Putin
 

Alfredo Vega. Regidor de l’Ajuntament i Primer Secretari del socialistes de Terrassa

En el moment d’escriure aques·
tes línies, 18 de març, després de 
23 dies de la invasió d’Ucraïna, 
no sabem quin serà el desenllaç 
final i sobre tot, quan serà, dos te·
mes de gran importància, als que 
podríem afegir també el «com» 
es produirà. Més enllà de la molt 
previsible victòria militar russa, 
podem fer algunes reflexions al 
voltant de les seves causes i con·
seqüències.

Vladímir Putin, un ex·agent 
de l’antiga KGB i President de 
Rússia, va argumentar la seva 
invasió en base al seu temor de 
l’ingrés d’Ucraïna en l’ OTAN. 
La proximitat amb les seves fron·
teres, els conflictes existents entre 
població pro·russa i pro·occi·
dental, l’annexió de Crimea en 
2014… i la constant adhesió de 
països de l’antic Pacte de Varsò·
via a l’OTAN , li van permetre 
un relat basat en « garantir la 
seva seguretat» en el moment 
de la invasió, després de dies de 
negociacions en què la negava; 
un relat que li permetia saltar·se 
tots els principis del Dret Inter·

nacional. En realitat sembla que 
les veritables raons tenen poc a 
veure amb l’amenaça que podria 
significar l’entrada o no d’Ucraïna 
a l’OTAN i més amb interessos 
geopolítics i amb la pèrdua d’in·
fluència de Rússia en els països 
propers.

La seva estratègia militar basa·
da en la seva superioritat i el seu 
potencial atòmic, preveia una 
ocupació ràpida i sense oposició; 
un èxit militar per acontentar els 
sectors més nacionalistes russos i 
un cop de puny per reivindicar·se 
entre les potències mundials. El 
desplegament de mitjans, amb 
caravanes de fins una setantena 
de quilòmetres de tancs i mate·
rial ofensiu, i la col·laboració de 
Bielorússia, així ho apuntaven. La 
realitat ha estat diferent.

El suport amb material mili·
tar del món occidental i l’actu·
ació dels ucraïnesos liderats pel 
seu President , V. Zelenski, han 
aconseguit una ralentització de 
la conquesta i, en la meva opinió, 
una victòria mediàtica en l’opi·
nió pública mundial. No sabem 

en quin moment es produirà la 
caiguda de Kiev, la capital, i quin 
tipus de mesures pensa imposar 
Putin, però tot apunta a que la 
conquesta és inevitable, però el 
control del país, com ja va passar 
en Afganistan, serà molt difícil i 
molt costós. També és possible 
un pacte en l’últim moment, hi ha 
molts interessos en joc, que per·
meti una sortida «honorable» per 
a l’invasor i eviti la destrucció de 
la ciutat i l’increment encara més 
del drama humanitari, i sobre tot, 
que allunyi l’amenaça d’una ex·
tensió del conflicte i els risc d’uti·
lització d’armes nuclears, amb tot 
el que això podria comportar.

Les primeres conseqüències 
d’aquest conflicte no s’han fet 
esperar. A més dels morts i la 
destrucció pròpia d’un conflicte 
bèl·lic, el drama humanitari amb 
la sortida de milions d’ucraïne·
sos cap els països occidentals, 
que no s’havia conegut des de 
la Segona Guerra Mundial. Les 
mesures d’embargament, confis·
cació econòmica contra Rússia 
i sortida d’empreses occidentals 

estan tenint un gran impacte en 
les condicions de vida del poble 
rus, aliè a les decisions del seu 
President, però també en els pro·
pis països que les imposen. Les 
pujades del preu de l’energia i la 
inflació són els més visibles. Si no 
s’aconsegueix una aturada ràpida 
del conflicte, la crisis afectarà de 
manera molt profunda en Euro·
pa i difícilment es podrà consoli·
dar una recuperació després de la 
pandèmia, que permeti a més, el 
canvi de model econòmic i social 
previst per la Unió Europea en la 
línia dels Objectius de Desenvo·
lupament Sostenible, impulsats 
per l’ONU.

Les repercussions d’aquest con·
flicte en el millor dels casos se·
ran especialment negatives per 
als països de l’Europa occidental 
com el nostre. L’economia està 
molt interconnectada, Rússia és 
un gran proveïdor de matèries 
primes i d’energia de la UE , i no 
és fàcil trobar alternatives viables. 
L’encariment de preus i la pujada 
de la inflació que ja notem, cor·
re el ris de traslladar·se als tipus 
d’interès del diner, i finalment a 
hipoteques i crèdits que tothom 
tenim. Amb aquest panorama ne·
gatiu per a tothom i especialment 
per als més directament afectats, 
russos i ucraïnesos, es pot pen·

sar que el conflicte acabarà aviat, 
però la història demostra que els 
grans conflictes sempre depenen 
més d’interessos de les elits que 
dels pobles. El paper de Xina i 
EE.UU, les altres grans potències 
militars en la geopolítica mundial 
serà determinant en la sortida del 
conflicte.

Finalment, caldria una refle·
xió profunda a nivell global, es·
pecialment en aquest món tan 
interdependent del segle XXI 
que ens toca viure. Els organis·
mes existents, com el Consell de 
Seguretat de l’ONU, no tenen 
capacitat per imposar el Dret In·
ternacional, quan aquest afecta els 
més poderosos. Em nego a pensar 
que aquella vella dita romana «Si 
vis pacem para bellum» (si vols 
pau prepara’t per a la guerra), tan 
utilitzada a través de la història i 
durant els anys de la Guerra Fre·
da, sigui la solució. Les polítiques 
de dissuasió armamentística amb 
l’enorme cost econòmic que su·
posen, no evitaran els conflictes 
ni seran garantia de pau, al temps 
que frenaran. Exigir més i millors 
nivells de democràcia als diferents 
països en el Dret Internacional 
pot ser més lent però més efectiu. 
La llei dels més forts no pot ser el 
principi sobre el que se sustenti la 
convivència pacífica dels pobles.

P otser perquè vaig ser·hi al Sàhara Occidental, potser perquè els vaig en·
tendre, potser perquè em va colpir aquell moment, potser perquè sempre 
estaré a favor de qualsevol poble oprimit. El poble sahrauí són una ètnia 

socialment molt desigual a la marroquí. Són beduïns nòmades, inclús parlen un 
dialecte diferent de l’àrab, el hassanía. Mai s’han sentit marroquins.

Aquesta última entrega del Sàhara Occidental per part del Govern d’Espanya, 
només és la mostra del cinisme d’una bona part del partit de la rosa i el seu presi·
dent, que per molt que s’ompli la boca d’esquerra, no deixa de ser un revisionista 
degenerat. Em deixa atònit i em produeix estupefacció que Pedro Sánchez, Se·
cretari General del PSOE i al mateix temps President del Govern d’aquest país 
hagi claudicat davant el Marroc sobre el domini del Sàhara Occidental. Amb 
aquesta claudicació donen compliment al darrer desig sanguinari del dictador 
Franco, aquell que la República Democràtica Àrab Sahrauí fos de domini total 
d’un altre Rei totalitari, el marroquí. Segons l’ONU, des de fa una bona corrua 
d’anys, només correspon a aquest país, Sàhara Occidental, ser el que vulguin ser. 
És un país petit, cert, però té la llibertat de decidir el seu futur.

El novembre de 1975, els pitjors desitjos i les pitjors pors dels sahrauís es van 
fer realitat. El govern espanyol, en una situació d’extrema debilitat política, amb 
Franco agonitzant, no va ser capaç de fer front a la coneguda “Marxa Verda”, i 
van optar per vendre’ls el territori al Marroc amb tota la gent a dins com si es 
tractés d’una mercaderia. Una vergonya i una infàmia més. El Sàhara Occidental 
podria haver estat un país privilegiat, ja que tenint poca població, té un recurs 
molt preuat com són els fosfats.

Tanmateix, d’aquest recurs els únics que es beneficien són, per un costat els 
oligarques a l’ombra, els lacais i els corruptes del rei del Marroc (el Majzén), i per 
l’altre els EE.UU., que obtenen a molt bon preu els fosfats que necessiten per a la 
seva agricultura. Per això, els EE.UU. i la repugnant monarquia alauita es neces·
siten i es recolzen mútuament, i Espanya (com ha passat al llarg i ample de la seva 
història) no ha tingut res a fer al respecte, més enllà de menjar·s’ho. 

Em permeteu l’apunt històric? Com hauria arribat a canviar la història si la II 
República, l’any 1936 hagués acceptat la proposta dels rifenys per parar a Franco 
a Àfrica, a canvi que Espanya reconegués un Estat republicà del RIF. A més, s’ha·
guessin ampliat, per seguretat, les zones d’influència de Ceuta i Melilla i s’hauria 
reconegut l’espanyolitat del Sàhara Occidental, com la província 53, amb un am·
pli pla d’autonomia. Al final els bel·licosos rifenys van acabar allistant·se a l’exèrcit 
franquista, per raons de supervivència.

Quan passen molts anys menystenint la legalitat internacional, és quan sor·
geixen, com ara, cometaris benèvols del tipus: “Malgrat simpatitzar amb el po·
ble sahrauí, el problema està tan enquistat que millor provar una solució com 
aquesta”. Per descomptat, un no rotund. Difereixo de la posició espanyola que 
ens venen com a “modèlica”. No tot és legalitat, què passa, que la humanitat, la 
justícia o la solidaritat amb el més feble, la deixem per un altre dia? Cinquanta 
anys abandonats al desert i en uns camps de refugiats, es diu aviat.

Ja n’hi ha prou de ballar·la. El Marroc va envair el Sàhara Occidental, sense ma·
tisos i el Govern espanyol d’ara, ha tornat a trair el poble sahrauí una vegada més 
en tot aquest drama. En resum, tant en el Sàhara com a Ucraïna, passant per tota 
la resta de pobles aixafats, s’ha actuat com els EEUU han volgut o els ha vingut 
de cara. Ara ja podem començar a parlar dels drets dels pobles, de la sobirania, 
bla, bla, bl Conceptes que el poder grapeja a conveniència i que tantes nàusees 
em produeixen quan veig pls mitjans la constant impostura de certs assumptes , 
quan d’altres de la mateixa corda o de pitjor naturalesa me’ls amaguen.

Quin xollo per a tot el poble sahrauí passar a dependre del Marroc, un país que 
el 100% dels seus joves volen abandonar a la més mínima oportunitat, oi que sí, 
sr. Pedro Sánchez? SÀHARA LLIURE!

Història d’un abandonament
Miquel Mallafré
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8 de març. Dona  
i Capacitats diverses

Estrella Gil García
Escriptora i activista de Prou Barreres

E l passat dia 5 de març, al Casal de Sant Pere, es va fer 
una taula rodona sobre feminisme i capacitats diver·
ses. Vam participar membres de la Comissió de Do·

nes de Prou Barreres, convidades pel Punt Lila Sant Pere, 
Arran i Entre Totes. Montse García, Maria José Vinyals i jo 
mateixa vam donar testimoni de la situació de la dona amb 
diversitat en la societat d’avui dia.

Com a dones amb discapacitat que volem participar en 
aquesta societat, creem referents amb el nostre dia a dia 
lluitant per fer una vida digna. Les nostres experiències i 
aprenentatges poden esdevenir un referent per a altres do·
nes i altres moviments. Volem ser part activa del feminis·
me. Nosaltres patim doble discriminació: per ser dona i per 
tenir una discapacitat.

Tenim molt clar que la discapacitat d’una persona s’esvaïx 
en un entorn totalment accessible. Llavors, hauríem de par·
lar d’una societat discapacitada i no de persones amb dis·
capacitats. Parlarem de violència estructural del patriarcat, 
violència institucional, violència ginecològica o obstètrica. 
Diverses maneres de violència masclista.

Montse García té seqüeles de la poliomielitis com a con·
seqüència de la mala gestió de la vacunació del règim fran·
quista. La cura de la persona amb diversitat depèn exclu·
sivament de l’entorn familiar ja que, com a exemple, en el 
transport públic, no deixaven pujar els cotxets. Els metges 
no sabien molt bé com actuar davant de la polio i van fer 
moltes intervencions amb el sofriment que comporta. Des·
prés va arribar la postpolio, seqüeles que afecten les neu·
rones sanes que quedaven i que minvà encara mes la seva 
mobilitat. De bitutors a cadira manual i de cadira manual 
a la cadira electrònica. La Montse és mare adoptiva i el seu 
informe d’idoneïtat el va superar gràcies a la seva parella, 
perquè les preguntes sobre la seva capacitat de ser mare se 
centraven en les seves aptituds físiques.

Hem passat de l’etiquetatge com a persona paralítica, in·
vàlida, minusvàlida, disminuïda física, discapacitada, fins a 
dona amb diversitat funcional. La nostra societat està en·
focada cap al capacitisme, el patriarcat i el capitalisme, on 
les persones no productives són rebutjades. Les dones són 
afectades encara més per la seva infantilització en patir una 
diversitat.

El patriarcat és un sistema masclista opressor dominant, i 
el sistema capacitista és “minusvalista”. El feminisme no ha 
de ser excloent amb les dones amb diversitat que patim una 
doble discriminació per ser dona i tenir una diversitat.

María José Vinyals també relatà la seva ex·
periència vital. Va néixer amb espina bífida, va 
ser maltractada i abandonada pels seus pares. 
A l’hospici va patir la violència institucional, els 
seus pares adoptius no van comprendre la seva 
discapacitat i a l’escola també volien que actués 
com una nena sense discapacitat. De gran, va pa·
tir violència de gènere per part del seu marit i la 
seva mare solament li deia que ”als homes se les 
ha de tenir contents”. Va ser mare i als 30 anys es va treure 
el títol de treballadora social. Denúncia una mancança en 
l’atenció mèdica quan els metges menyspreen els nostres 
símptomes. El “normalisme” i les etiquetes generen un idea·
ri totalment irreal. Els eufemismes tampoc ajuden.

“El feminisme no ha de ser 
excloent amb les dones amb 

diversitat que patim una 
doble discriminació per ser 
dona i tenir una diversitat”

A Terrassa som 8.460 dones amb diversitat funcional o 
amb problemes de salut mental. La taxa d’atur de les do·
nes amb diversitat és de 64 % i les treballadores tenen un 
salari inferior. És molt difícil accedir al món laboral i això 
es una violència estructural, econòmica i simbòlica. La taxa 
de contractació obligatòria de persones amb discapacitat es 
compleix majoritàriament amb homes amb un percentatge 
lleu de discapacitat, així que la dona novament està discri·
minada. La violència psicològica també afecta més al col·
lectiu de dones amb discapacitat, infringida, en molts casos, 
a l’entorn familiar o proper i invisibilitzada com el control 
de l’economia domèstica. La violència sexual ha provocat la 
discapacitat en un 14’3 % de les dones. El col·lectiu de les 
dones amb discapacitat intel·lectual són les més agredides, 
trobem una manca d’educació sexual. A l’última dècada va 
haver més de 1000 esterilitzacions forçades de dones amb 
discapacitat. De vegades, en un pas obligatori per ingressar 
en una institució. Denunciem la manca d’informació so·
bre salut sexual i reproductiva. Volem decidir sobre el nos·

tre propi cos, decidir si volem o no ser mares. La societat 
qüestiona encara la nostra decisió de ser mares. Encara cal 
lluitar amb prejudicis com que tenim fills perquè cuidin de 
nosaltres.

La societat tendeix a invisibilitzar aquestes violències per·
què és “normal” que no puguen anar a una ressonància o al 
ginecòleg sense suport extern.

Jo vaig parlar de violència obstètrica, afortunadament, en 
passat. Es requeria la signatura del marit per a realitzar una 
cesària, i com que el meu pare va arribar tard perquè esta·
va deixant a la meva germana major amb un familiar, no 
va poder signar a temps i vaig sofrir en el meu naixement 
anòxia cerebral i la conseqüent paràlisi cerebral. La meva 
mare va quedar 24 hores en coma. A causa de tot això, jo 
vaig quedar ingressada un mes a l’hospital, cosa que va im·
pedir la lactància materna. Fa 40 anys no se li donava mol·
ta importància a la lactància materna. Resumint, la meva 
discapacitat es deu a un protocol mèdic absurd i masclista.

Curiosament, quan jo vaig anar a parir va passar una cosa 
semblant. Vaig trencar aigües a casa, vaig anar a l’hospital 
i aquí s’esperava que el part fos llarg, així que el meu marit 
va sortir fora a trucar la família. En aquest moment, es va 
produir sofriment fetal i els metges em van portar volant 
a quiròfan per a una cesària d’emergència sense esperar la 
signatura de ningú.

En definitiva, les dones amb diversitat volem tenir veu 
dintre del feminisme, volem transformar la construcció so·
cial de dona amb diversitat i volem una societat on puguem 
participar amb llibertat i autonomia.

La nostra web és: 
http://donesambcapacitats.wordpress.com

El 8 de març va tornar al carrer amb més empenta

 ▪ Estrella Gil, primera a l’esquerra, en una trobada al Casal 
Cívic de Sant Pere el passat 5 de març.

La jornada del 8 de març,  Dia Internacional de la Dona Treballadora, va 
tornar a treure al carrer un allau de reivindicacions. Tot plegat, després 
del temps de padèmia i malgrat la diversitat de criteris i debats que es 
donen en el sí del moviment feminista.  
A Terrassa, una manifestació massiva, impulsada per Feministes 
Terrassa, va tornar a centrar les seves demandes a activar 

més polítiques de les cures, aixi com també per la defensa 
d’una sanitat pública i universal i en contra de la bretxa salarial. 
També va tenir lloc l’habitual marxa de torxes organitzat per 
col·lectius feminista i anticapitalistes del Vallès, en la vigília 
del 8 de març, en defensa de les cuidadores i amb crits de “cap 
agressió sense resposta” contra la violència masclista.
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Fa mesos que no escric cap 
article d’opinió  però  avui 
sento molt endins la neces·

sitat de compartir amb algú que 
vulgui llegir sobre l’experiència 
que vam viure dimarts, dia 22 
de març, dia Mundial de l’Aigua, 
mes de la dona, en compartir una 
estoneta amb la Nocem Collado, 
en el Cinefòrum que vam orga·
nitzar Dones d’Aigua de Terras·
sa al Cinema Catalunya. Agrair 
el suport en el finançament de 
l’Observatori de l’Aigua de Ter·
rassa·OAT, i el del Casal de la 
Dona, que ens va permetre vèncer 
unes dificultats burocràtiques. 
Vam fer tota la difusió que estava 
en les nostres mans a través de les 
XSS  i formàvem part de les di·
ferents iniciatives programades al 
voltant del 8 de març amb la co·
ordinació de la Regidoria de Polí·
tiques de Gènere de l’Ajuntament 
de Terrassa, que enguany ha tin·
gut per lema “Repartim·nos les 
feines. Som corresponsables”. 
Dones d’Aigua som un grup de 
dones que vam néixer com a col·
lectiu durant el procés de muni·
cipalització de la gestió de l’aigua 
a la nostra ciutat. Defensem una 
gestió pública, però no solament 
això. Creiem que la gestió pú·
blica és condició necessària però 
no suficient. Volem formar part 
del procés que permeti aconse·
guir una gestió transparent, amb 
rendició de comptes i en la que 
la ciutadania tingui un paper de 
participació real, i per això col·la·
borem en diferents grups de tre·
ball de l’OAT. Qualsevol persona 
que tingui ganes de conèixer i 
aportar serà benvinguda perquè 
el que fem amb l’aigua és quelcom 
que ens afecta a totes.

Ja fa uns anys vam conèixer de 
l’existència d’una dona, directora, 
fotògrafa, realitzadora, la  No·
cem Collado, que havia rodat un 
documental a l’Índia, amb un tí·
tol que ens feia vibrar molt: “La 
dona i l’aigua”. Vam començar a 
treballar en la possibilitat que ens 
acompanyés amb la seva presèn·
cia i saviesa aquí, a Terrassa, en 
un acte on poguéssim projectar 
el seu documental, debatre i par·
lar entorn de l’aigua i sobre com 
afecta tot el que hi té relació amb 
aquest bé essencial en la vida de 
les persones i sobretot en la vida 
de les dones. 

La  Nocem  comparteix amb 

Nocem Collado, directora 
del documental La dona i l’aigua 

Sonia Giménez Guzmán
Membre de Dones d’Aigua i col·laboradora de Taula Educació i Grup de Comunicació de l’OAT

nosaltres, aquesta mirada amb 
perspectiva de gènere, a més 
d’una mirada crítica amb aquest 
món dominat per les lògiques 
del capital, que per a res tenen 
empatia ni saben del dolor i el pa·
timent que provoquen, expulsant 
a tants éssers del sistema i gene·
rant tantes injustícies amb els 
éssers vius i amb el medi natural. 
Collado agafa la seva càmera i sap 
de què vol parlar i ho fa amb unes 
imatges de gran bellesa, malgrat 
la duresa del missatge. Sap mos·
trar una realitat que colpeja la 
nostra consciència, i a la vegada hi 
ha moments de bellesa poètica a 
la pantalla, a través d’un treball de 
gran qualitat a diferents nivells. 
Ens ha ocupat un temps aconse·
guir fer realitat compartir una tar·
da amb ella, per diferents motius 
de logística, però ha valgut la pena 
la nostra insistència per a aconse·
guir·ho. Ens hem trobat una gran 
dona, de conviccions fermes, que 
sense necessitat de cridar· parla 
de forma pausada i tranquil·la·, 
transmet unes idees de gran for·
ça i profunditat. Una gran dona. 
Una dona, a un temps fràgil i vul·
nerable, a un temps forta i valen·
ta. Una dona sincera, en aquesta 
dualitat que ens fa humanes i 
que ens ha arribat molt endins. 
Una dona que es va formar, quasi 
d’amagat, perquè a casa seva pre·
ferien una carrera amb 
més futur que el relacio·
nat amb la imatge i el so, 
estudiant a doble línia i a 
doble esforç.

El documental La dona 
i l’aigua es desenvolupa 
mostrant un paral·lelis·
me entre la dona, creado·
ra de vida i l’aigua, sense 
la qual no hi ha vida. Els 
cicles de la vida, els cicles 
de l’aigua. La  Nocem  fa 
transcórrer la filmació a 
través de quatre figures 
femenines en les quatre 
fases de la vida, naixe·
ment, creixement, desen·
volupament i mort, en 
paral·lel a com transcorre 
el riu que fa el seu camí 
fins a arribar a la mar, 
“que és el morir” que es·
criví Jorge Manrique i va 
cantar Paco Ibáñez. La 
seva idea era anar mos·
trant diferents aspectes 
d’aquesta duríssima re·

alitat que conforma el polièdric 
país asiàtic més poblat del món. I 
com en el sí de tanta injustícia, la 
dona és qui pitjor part s’emporta. 
La qualitat del seu treball l’ha 
dut a rebre diferents premis 
nacionals i internacionals,  en·
tre els que  destaquen: el Green 
Film  Network  Award  2014 del 
Festival  Ecozine, que es coneix 
com els “Òscars Verds”, i que 
aglutina a vint·i pico països  ,  i 
en el que es valoren treballs de 
temàtica mediambiental; la  Bi·
znaga  de Plata del Festival de 
Màlaga 2014 en l’apartat “Afir·
mando los derechos de la mujer” 
i el Premi a Millor Documental 
al prestigiós Festival Internaci·
onal de Documental  Etnográfi·
co de Sobrarbe Espiello en 2016. 
A internet o en el blog donaen·
moviment.blogspot.com podreu 
trobar enllaços que m’agradaria 
que veiéssiu i que parlen per si 
mateixos i us permetran conèixer 
millor a aquesta directora i el seu 
compromís amb la vida i amb les 
dones, i la seva sensibilitat en·
front de la barbàrie que permet 
aquest neoliberalisme econòmic 
en què estem ficades les persones 
i que té unes conseqüències tan 
greus, encara que hi hagi qui pre·
fereix no mirar o que les causes 
siguin amagades

Nocem, ens tornarem a veure.

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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Dels veïns de dalt  
i dels de baix

Toni Marcilla
Treballador social

Curiosa manera la d’aquest 
país d’abordar els conflic·
tes internacionals. No sé 

jo si a hores d’ara no se’ns comen·
çarà a veure el llautó i si fora de les 
nostres fronteres, no serà ja cos·
tum fer comentaris del tipus: “els 
d’allà sempre molt soroll per no 
res” referint·se a nosaltres; que, 
d’altra banda, no deixa de ser res 
més del que fem nosaltres amb 
els altres veïns.

La matinada de divendres pas·
sat es van formar llargues cues a 
la Fira de Barcelona perquè els 
refugiats ucraïnesos intentessin 
regularitzar la seva situació. Però 
va resultar que al pavelló 7 de 
Montjuïc encara no es podia fer 
cap gestió; només, la Creu Roja, 
atenia les urgències com ara do·
nar allotjament als que no en te·
nen. La resta havia de demanar 
cita prèvia a un telèfon que no 
era operatiu, a més a més, fins a 
l’endemà. 

Una vegada més. Una vegada 
més es planifica una resposta que 
compta, ja amb la seva gènesi, 
amb el cost de menystenir una 
primera acollida planificada, efec·
tiva. Ens omplim la boca, anunci·
em a bombo y platillo, ja tenim el 
titular: “obre a Barcelona el punt 
d’acollida d’ucraïnesos”, però… 
som incapaços de coordinar una 
resposta competent, ordenada. 
Hores de cua per no res, per to·
par amb un trampantojo. Al da·
vant de la cua no hi havia res més 
que un anunci buit amb què tran·
quil·litzar una societat àvida de 
complaure’s sense embrutar les 
mans; i al darrere, el desencís i el 
cansament. O potser ha estat una 
maniobra premeditada de ben·
vinguda?: “Benvinguts, us presen·
to la burocràcia administrativa, 
un dels nostres béns de control 
del descontrol més preuats”.

Curiosa manera de relacio·
nar·nos amb els veïns, sí. Com 
amb els que en algun moment 
van ser considerats com la pro·
víncia 53, abans d’abandonar·los. 
Ara resulta que després de de·
fensar un referèndum d’autode·
terminació del Sàhara occidental 
·primerament i coincidint amb la 
postura internacional·, i passar 
després a una sortida negocia·
da amb les parts, que recolzava 
també l’ONU, ara resulta que la 
“nostra” postura és la de la defen·
sa del pla autonomista defensat 

pel Marroc. El que comporta, 
d’altra banda, incomodar al “nos·
tre” principal exportador de gas, 
Algèria. Algèria que no reconeix 
cap competència del Marroc en el 
territori, i que és el principal par·
tidari del Frente Polisario, movi·
ment per l’alliberament nacional 
del poble sahraui, que busca la 
seva independència.

El que em sorprèn és el mo·
ment, que no sé jo si és el millor 
per fer maniobres que ningú no 
entén; i no sé, tampoc, si és que 
en l’estratègia internacional no 
serà que cal anar fent una alter·
nança d’acontentaments ara a 
uns ara als altres. Tampoc sé jo si 
caldrà encendre la calefacció l’any 
vinent si ni de baix ni de dalt, a 
hores d’ara semblaria arribarà cap 
subministrament; ni si en el cas 
que arribés, si es podrà pagar.

“Ara resulta que 
després de defensar 

un referèndum 
d’autodeterminació 

del Sàhara 
occidental, la 

“nostra” postura és 
el pla autonomista 

defensat pel 
Marroc”

Zygmunt Bauman diu que avui 
la nostra única certesa és la in·
certesa. Que estem dins d’aques·
ta “modernitat liquida” en què 
tot és inestable… treball, amor, 
política, amistat; que els vincles 
humans són provisionals i que 
l’únic llarg termini és un mateix.

En una entrevista que llegia fa 
poc, el filòsof inventor del con·
cepte de “modernitat líquida”, 
deia que tractem el món com 
si fos un contenidor ple de jo·
guines amb què jugar a volun·
tat. Quan ens avorrim d’ells, els 
llencem i substituïm per alguna 
cosa nova, i així passa amb les 
joguines inanimades i amb les 
animades.

Igual es tracta d’això.

 ▪ La directora Nocem Collado va presentar el 
seu documental La dona i l’aigua el passat 22  
de març al Cinema Catalunya.
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Pla per facilitar l’accessibilitat en
l’espai públic i el transport
L’objectiu és identificar barreres arquitectòniques, fer un pressupost i 
establir un programa per a la seva progressiva eliminació.

U n altre Pla més aprovat. Per unanimitat de tots els grups, va tirar endavant el nou Pla muni·
cipal d’Accessibilitat, en els àmbits de l’espai públic i el transport a la ciutat. Un instrument de 
treball que, segons l’Ajuntament, marca els principals reptes que planteja el municipi en l’àm·

bit de la promoció de l’accessibilitat. D’aquesta forma, s’identificaran les barreres arquitectòniques en 
l’espai públic i també en el transport urbà; alhora en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix 
un programa d’execució per tal d’eliminar·los. El Pla d’Accessibilitat local ha comptat amb la col·labo·
ració directa de la Diputació de Barcelona. El treball de camp pertinent, les reunions i la redacció del 
document han suposat dos anys de feina.

Anàlisi de l’espai públic

El Pla recull diverses dades recollides en l’espai públic com l’estat d’urbanització i tipus de secció del 
carrer, l’amplada de les voreres, les pendents, les característiques del paviment, la senyalització relacio·
nada amb l’accessibilitat i les característiques de rampes, escales, reixes, passos de vianants i mobiliari 
urbà, entre d’altres. D’aquesta anàlisi se’n desprèn que un 27% de les voreres són accessibles o adapta·
des, un 11% són inaccessibles pel pendent i un 62% són convertibles, és a dir, que es poden intervenir 
per a millorar·les i fer·les accessibles. 

També s’han analitzat espais de tractament especial com places i parcs recollint la següent informa·
ció: itinerari d’accés, itineraris interiors, desnivells i canvis de cota,  paviments, senyalització de l’espai i 
característiques del mobiliari urbà. De les 10 zones analitzades, un 40% de l’espai és accessible, mentre 
que el 60% restant és convertible. Segons recull el mateix pla, l’execució de les millores a l’espai públic 
recollides en el document suposen una inversió total de 27.501.203,52 euros.

Pel que fa a l’àmbit del transport, s’han analitzat les parades d’autobús, taxi i reserves genèriques 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. En tots els casos, s’han identificat i analitzat el 
seu grau d’accessibilitat i s’han proposat solucions a realitzar per a corregir les mancances detectades. 
En aquest àmbit, cal destacar que pel que fa a les parades de bus, un 59% són accessibles i un 41% es 
poden millorar. Respecte les parades de taxi, un 56% són accessibles i un 44% convertibles; i pel que fa 
a les reserves d’aparcament a la ciutat, un 65% són accessibles i un 35% no. La millora de l’accessibilitat 
al transport públic urbà no està quantificada al Pla.

Compromís per netejar els contenidors 
amb més freqüència
M.G

Els contenidors no estan prou nets ni es netegen amb regu·
laritat, ni per dins ni per fora. Així ho destaca el Comitè per la 
Millora de la Neteja i la Gestió de Residus de Terrassa. Aquest 
òrgan participatiu va intervenir en el Ple municipal per recor·
dar·ho i per demanar una actuació per resoldre el que considera 
“condicions d’insalubritat”, en paraules del seu representat Xavi·
er Vives. “És un problema que ve de fa temps, i entenem que és 
d’obligat compliment”, expressà.

Un estudi d’octubre de 2018 ja feia menció de la manca de ne·
teja dels contenidors de recollida de residus, Concretament, es 
recomanava que els de matèria orgànica es netegessin dos cops 
mensuals a l’hivern, quatre a l’estiu. El Comitè, reunit en plenari 
el passat 31 de gener, demanà al consistori un pla immediat per 
posar remei a aquesta situació, “a veure si aquest estiu podem 
veure’ls una mica diferent de com estem acostumats”, expressà 
Vives. També recordà que cal informació visible sobre com abo·
car·hi les deixalles. 

Més enllà de la qüestió dels contenidors, Vives insistí en la 
necessitat d’un Pla de gestió dels residus a llarg termini i que 
realment es compleixi , i avisà dels “costos de les sancions que 
ens puguin arribar de la Unió Europea”, i que “a la ciutadania se 
li requeriran taxes més grans”. 

Tots els grups municipals votaren a favor de la demanda, i el 
govern es va comprometre a millorar la neteja de contenidors. 
“La manca de recursos ja ve de fa molts anys”, va voler recordar, 
però, la tinenta d’alcalde Lluïsa Melgares, i defensà que “aquest 
govern li ha donat prioritat a l’empresa municipal”. Tanmateix, 
Melgares reconegué que la neteja no es podrà fer amb la fre·
qüència recomanada, “les fites són inassumibles”.

Habitatge social
“Hi ha persones que ho estan passant molt malament, fins i 

tot volen treure’s la seva vida”, expressà Francisco Santiago en 
representació de l’entitat Ministerios Ebenezer, per presentar en 
el Ple una proposta al voltant de la manca habitatge d’habitatge 
de lloguer assequible. En concret, l’entitat demanava en un dels 
acords, que a la Taula d’Emergència, que valora les necessitats 
adjudica habitatges a les famílies en llista d’espera, hi participin 
entitats socials. Cap dels grups donà suport a aquesta demanda. 
En paraules de la regidora Ona Martinez (ERC): “la Mesa ha 
de continuar sent tècnica i que no depengui de qui pugui fer 
més soroll”.

Des dels grups municipals es reiterà demanar a l’Estat més 
acció respecte a aquest problema, i s’escuden en què les com·
petències municipals són limitades. Melgares: No s’estan fent 
les lleis que s’han de fer”, tot i reconèixer que el patiment de les 
famílies és molt gran, el pitjor que et pot passar a la vida”. Res·
pecte a la Sareb (que té 550 pisos a Terrassa). Hem d’aconseguir 
que els seus pisos siguin públics, i que els puguem gestionar des 
de l’Ajuntament. Cedirem terreny públic per fer habitatge de 
protecció oficial.

 >Ple municipal de març

El consistori aprova el Pla Local d’Infància i 
Adolescència i es compromet a escoltar el jovent
El primer pla municipal en aquest àmbit serà vigent durant 10 anys

Miquel Gprdillo

“Volem que ens tinguin 
en compte per pren·
dre decisions; veiem 

les coses d’una altra manera que 
els adults, aporten idees més ori·
ginals i innovadores. Serem les 
futures generacions” han expres·
sat en el Ple els joves Ivan i Maria, 
Ha estat amb motiu de l’apro·
vació per unanimitat de tots els 
grups del primer Pla Local d’In·
fància i Adolescència (PLIA’T). 
Aquest pla pretén coordinar, im·
pulsar i promoure les polítiques 
de l’Ajuntament envers la pobla·
ció de 0 a 16 anys, que són unes 
40.000 persones a la ciutat. 

El document incorpora les 
aportacions d’altres àrees, com 
Educació, Serveis Socials, Joven·
tut, Polítiques de Gènere, LGT·
BI+, Capacitats Diverses, Ciu·
tadania, Mobilitat o Gestió de 
l’Espai Públic amb tal d’estructu·
rar les accionsde forma transver·
sal. La Diputació de Barcelona ha 
prestat suport tècnic en el disseny 
del pla.

El document inclou una en·
questes a unes 3.000 persone 
entre famílies, alumnat d’escoles, 
instituts i centres d’educació es·
pecial, membres del CMIAT i 
personal tècnic municipal. Tam·
bé s’han fet tallers participatius 
amb diferents agents relacionats 

amb la infància i l’adolescència. A 
partir de la diagnosi, el document 
defineix quatre eixos d’actuació: 
Informació, participació i famí·
lies; Salut, vulnerabilitat i protec·
ció; Educació a temps complert · 
Educació 360 i, finalment, Espai 
públic, seguretat i civisme. 

«Tots quatre eixos estan vin·
culats amb els respectius drets 
que recull la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant de Nacions 
Unides, perquè en realitat quan 
parlem de les polítiques dirigides 
als infants i adolescents, hem de 
parlar de com garantir que es res·
pectin els seus drets com a perso·
nes», ha explicat Ona Martinez, 
regidora d’Infància i Adolescèn·
cia. 

El PLIA’T s’aplicarà durant 10 
anys, i es faran plans d’acció bien·
nals, de forma que es pugui adap·
tar a les necessitats que es puguin 
anar produint en el futur. «Hem 
plantejat un pla amb la mirada 
llarga perquè alguns reptes re·
quereixen una intervenció a llarg 
termini i perquè cal tenir guies 
sòlides que apuntin cap al fu·
tur», ha dit Martínez. El Pla està 
concebut segons els objectius de 
desenvolupament sostenible de 
Nacions Unides, i constitueix el 
pas previ per iniciar el procés de 
reconeixement de Terrassa com a 
Ciutat Amiga de la Infància, una 
distinció que atorga la Unicef.

Una app per prevenir la segu-
retat als comerços

La millora de la seguretat con·
tinua sent motiu de debat i con·
sens entre els grups municipals. 
El que canvia es el to de com en·
focar aquesta problemàtica. Hom 
apela a les dades obtingudes en el 
darrer baròmetre municipal, que 
destacava que una de les preocu·
pacions entre la ciutadania és la 
manca de seguretat. En tot cas, la 
mesura presentada per JxT es va 
limitar com a novetat a aprovar 
la creació d’una app adreçada als 
comerços.

Aquesta i altres qüestions es 
pretenen tractar en un ple extrao·
dinari fixat pel dia 5 d’abril.

Fernández Rivero s’acomiada 
com a regidor

Com s’havia anunciat, Xavier 
Fernández Rivero, fins ara re·
gidor de Via Pública, Protecció 
Civil i Seguretat, s’ha acomiadat 
en aquest ple de les seves funci·
ons com a regidor de TxT. Rive·
ro ha donat les “gràcies de tot cor 
després de tres anys al servei de la 
ciutat”. Ocuparà el seu lloc i càr·
rec Patricia Reche, la següent per·
sona de la llista electoral de TxT. 
Reche educadora social, coordi·
nadora de la Fundació Educativa 
Terrassa a l’esplai Ca n’Anglada i 
ha estat molts anys vinculada al 
Consell de Joves de Terrassa.
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TROBADES
DE CAFÈ 
I POESIA

Si t’agrada la poesia, et
convidem a la trobada poètica
mensual tot prenent un cafè a
 

Societat Coral Joventut
Terrassenca 
(Coro Vell). C. Sant Marian 122
Terrassa

Són trobades obertes a tothom
que vulgui gaudir compartint
poesia en català amb algun
autor o autora convidats.
Entrada lliure.

Properes trobades:

Dilluns 4 d'abril a les 18.30 h
amb Pep Cortés.

Dilluns 2 de maig a les 
18.30 h amb Joan Puig.

 >Reportatge Coeducacció cooperativa, feminisme, educació i transformació social

El futur és feminista o no serà...
Un treball artesà! Escola a escola, classe a classe, infant 
a infant... no n’hi ha dues d’iguals, ni de situacions ni 
de persones a l’hora de pensar i programar un treball 
i formació en coeducació, o sigui una educació que 
incorpori la perspectiva feminista i, així, es plantegi 
com el feminisme pot transformar el món, una educació 
feminista. En aquest món, però (sorprenentment?), 
també hi entren grans fundacions i empreses 
multiserveis que guanyen licitacions i concursos.

Pep Valenzuela

Casualitat o destí, cal tornar 
al poble de Sant Andreu 
per conèixer l’experiència 

de treball de Coeducacció coo·
perativa, amb 3 sòcies treballa·
dores i una companya assalariada 
des de fa un any, el mateix, quasi, 
que portem de pandèmia. L’Alba 
González Castellví, l’Anna Carre·
ras Port, l’Aida Rivas·Moreno i la 
Laura Salamanca Lafuente treba·
llen, presencialment i a distància, 
des d’un local al carrer Pare Secc·
hi, obert fa dos anys.

Amb edats entre els 41 i el 37 
anys (molta joventut i esperan·
ça), es van conèixer a la universi·
tat (primer l’Anna i l’Alba), l’Alba 
ja llicenciada en psicologia feina 
crèdits de doctorat, formant part 
d’algun dels grups de treball en gè·
nere, educació i violència i acom·
panyament a famílies i persones 
grans, que havien posat en mar·
xa la Marina Subirats i l’Amparo 
Tomé, referències teòriques i de 
recerca acadèmica en aquest àmbit 
d’estudi i acció, tant a l’Estat espa·
nyol com a països de Sud·amèrica. 
Pels voltants del 2010, i per donar 
continuïtat com a grup fora de la 
universitat es va crear Coeducac·
ció.

El primer projecte on es a co·
mençà a fer formació en coedu·
cació, recorda l’Anna, va ser a 
Barberà del Vallès. I amb aquest 
projecte, la incipient formació 
d’una part «executiva i adminis·
trativa» per gestionar projectes, al 
qual s’incorporà l’Alba, havia aca·
bat psicologia.

L’Anna, la primera de l’equip 
actual, ara cooperativa, començà 
amb l’experiència el 2010, encara 
estudiant de sociologia, en el qual 
van participar 10 escoles bressol, 
per fer les practiques de carrera 
en un programa de coeducació, 
dirigit per l’Amparo Tomé, a una 
escola bressol. Després, encara en 
aquest ambient d’universitat, co·
mençaren a treballar amb l’Alba, i 
més tard, cap al 2015, s’incorporà 
l’Aida. En el 2018 decidiren con·
solidar·se com a cooperativa, pri·
mer l’Anna i l’Alba com a sòcies, i 
l’Aida treballadora, ara també sò·
cia. El febrer  del 2020, s’incorporà 
la Laura per d’àrea administració i 
gestió.

Hem trobat l’equip de Coedu·
cacció als baixos del número 2 del 
carrer Pare Secchi, on aviat farà 
dos anys que hi són. Però el camí 
va començar a una sala de la UAB 
cedida per l’Institut de Ciències 
de l’Educació. Compartiren, més 
tard, espai de cotreball al barri del 
Baró de Viver, de fet un viver d’em·
preses i projectes amb els qual «es 

establírem una relació de suport 
mutu», comenta l’Anna.

En aquest «espai propi» que pa·
tentitza la consolidació i projecció 
de futur de la cooperativa, «estem 
en procés de créixer», assegura 
l’Aida, «ens sentim que tenim 
quelcom important entre les mans 
i mirem apostant pel futur».

L’Aida, nascuda a Madrid, es 
formà en Economia al temps 
que estudiava i feia teatre, «teatre 
social i de l’oprimit», subratlla, 
acompanyant col·lectius, sobretot 
en prevenció de violències, però 
també altres qüestions, feminis·
me en general, moviments anti·
repressius, antipsiquiatria i altres. 
La trobada entre elles, tot plegat, 
va ser més que natural, quasi orgà·
nica. La Laura, economista també, 
s’especialitzà en economia social i 
cooperatives, i de moment porta la 
gestió.

“Hi ha les grans 
fundacions i 

empreses ‘guais’ que 
es queden concursos 
grans que els petits 

no poden”
Tot plegat, consolidades les tres 

àrees d’intervenció: primer, for·
mació i acompanyament, amb 
claustres de professorat, però tam·
bé família, infants, joves... Aquí 
hi ha processos participatius per 
transformar els patis d’escola, els 
dits ‘patis coeducatius’; tot un tre·
ball amb la comunitat educativa. 
«Idealment pensem en quelcom 
que vagi més enllà de l’escola, que 
inclogui l’entorn del barri i comu·
nitat».

El segon àmbit és el de consulto·
ria i assessorament: tallers amb jo·
ves, projectes que integrin la pers·
pectiva de gènere, normalment 
projectes vinculats a l’educació; o 
espais de debat en un municipis. 
Normalment, aquí també entra la 
diagnosi, avaluacions i taller amb 
joves.

Finalment, la tercera àrea, és la 
de recerca, estudis i elaboració 
materials, que resulten en diagnosi 
i continguts teòrics, guies, mate·
rials, articles... Per exemple, sobre 
les creences dels infants sobre els 
estereotips de gènere. Per cert, tot 
de materials que disponibles a la 
web i internet de l’entitat.

Un treball ineludible, ja citat: els 
patis coeducatius (publicat a inter·
net); i a més, un monogràfic sobre 
prevenció prevenció de violències, 
i tot d’articles, entre altres per a la 

revista Guix de l’editorial Graó. I 
treballs com el ‘Revolucionar el 
gènere’ (per l’Agènci Catalana de 
Joventut), la diagnosi d’escoles a 
l’Alt Urgell.

La formació, sens dubte, és un 
dels altres punt fonamentals: 35 
tallers a famílies de Barcelona i ro·
dalies, per cert amb premi Ciutat 
de Barcelona 2018 pel ‘patis coe·
ducatius’, en col·laboració amb la 
cooperativa Col·lectiu Punt6 i la 
guia amb la cooperativa Candela. 
A més de col·laboracions, entre 
altres, al Prat de Llobregat (un 
projecte propi) o a Cardedeu amb 
l’Esberla i Fill a l’agulla, treballant 
a Tona, Sant Pol o Canet, a més 
de, als Països Catalans, Mallor·
ca e Eivissa. Però Coeducacció 
mira més enllà, molt important, 
el treball intern. «És tota la part 
de cuidar·nos nosaltres, de cures, 
de com estem i com vivim, encara 
més en l’actual situació de pandè·
mia», destaca l’Alba.

«Col·laborem amb 
entitats del sector 

educatiu, fem xarxa 
amb qui treballa 
en la prevenció 
de violències, 
feminisme en 

l’àmbit educatiu»
Tot plegat, el feminisme o el que 

sobre ell es diu està de moda, i això 
no deixa de crear contradiccions. 
És un tema a l’agenda i les insti·
tucions, si s’ho creuen com si no, 
volen fer veure que hi són. Hi ha 
finançaments, com ara el dit ‘Pac·
to de Estado’. Un espai que permet 
fer feina. Però no hi ha cants de 
sirenes... «Hem perdut encàrrecs 
perquè privilegien els preus més 
baixos», declara l’Aina. «Alguns 
ajuntaments s’ho creuen, però al·
tres volen només més barat», afe·
geix l’Anna. És una dinàmica que 
empeny a la precarització. Manca, 

a més, i principalment, subratlla 
l’Aida, «una visió transversal, que 
inclogui genere i feminisme, a més 
de antiracisme o capacitisme».

Els problemes no acaben aquí. A 
més, també hi ha les grans funda·
cions i empreses ‘guais’ que es que·
den concursos grans que els petits 
no poden. 

En aquest punt, per convicció 
i necessitat, s’imposa el treball en 
Xarxa, «estem treballant molt», 
afirma l’Alba. Però aquesta, d’altra 
banda, és la «part bonica». Fun·
ciona ja una xarxa de cooperació 
feminista, La insòlita, que es va 
presentar l’octubre a la FESC. És 
una xarxa de cooperatives femi·
nistes encara en construcció, amb 
la participació de Nus, Col·lectius 
Punt 6, Candela, La Raposa i Co·
optècniques.

Amb el moviment feminista, 
sens dubte, emfasitza l’Alba, «col·
laborem amb entitats del sector 
educatiu, fem xarxa amb qui tre·
balla en la prevenció de violències, 
feminisme en l’àmbit educatiu». 
Fonamental, en tot cas, «en aques·
tes xarxes hi ha relació d’amor i 
cura entre les entitats, som grups 

que fem coses similars, cadascú 
amb el seu estil i ens ajudem to·
tes». Sense perdre la connexió 
amb les altres entitats, via XES, 
Federació de cooperatives i altres.

Fent resum, des del primer pro·
jecte, la feina ha anat prou bé. Pri·
mer associació, després coopera·
tiva, la feina no para. Els comptes 
recullen un moviment anual que 
ronda els 100 mil euros. Sòcies i 
treballadores estan al règim gene·
ral de la seguretat social i, tot i que 
una mica per sota d’allò que es co·
braria en el sector, consideren que 
val la pena l’esforç. «Cal dir que no 
cobrem prou; la feina que fem, la 
càrrega mental, molts aspectes de 
cada projectes és molt important», 
matisa l’Aida. Però, de totes mane·
res, «som conscients i ens agrada 
aquesta feina. Al final és com un 
treball artesà que fem amb molta 
consciència de la seva importància 
social».

Article publicat al març de 
2021, número 451, de  la revista 
Cooperació Catalana

 ▪ Assessorament en coeducació i narrativa FOTO: COEDUCACCIÓ
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info@einacooperativa.coop
www.einacooperativa.coop

Pamplona, 21, 08227 Terrassa
Tel. 937 364 722

¡CASALS D’ESTIU 

A MIDA!
UN ESTIU 100% INCREÏBLE

ESPORTIU LLEURE

NATURA ARTÍSTIC

Per a infants de 3 a 15 anys
A PARTIR DE 65€ LA SETMANA

Des de L’Eina Cooperativa creiem que tots els infants i joves mereixen  
una educació que els proporcioni coneixements i competències per  
a construir trajectòries vitals exitoses, posant sempre a l’infant  
al centre del procés educatiu.
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Cuidem fins a l’últim detall perquè les persones 
tinguin un envelliment actiu a la llar i a la comunitat. 
Entrevista amb l’equip de Cuidem-nos.

Què és Cuidem-nos? 
És un servei d’atenció a domicili per a persones 
grans. Cobrim totes les necessitats que sorgei-
xen a la tercera edat, ocupant-nos de les activi-
tats i tasques quotidianes dirigides a promoure 
el benestar personal i social. Cuidem fins a l’últim 
detall per aconseguir que les persones tinguin un 
envelliment actiu a la llar i a la comunitat. 

És un servei d’atenció a domicili més, doncs.
No! Sí que donem resposta a les necessitats de la 
tercera edat: aixecar-se del llit, presa de medica-
ments, ajuda en la mobilització, higiene personal, 
recollida de receptes, assistència al metge, ne-
teja de la llar, menjars i sopars, etc. Però posem 
moltíssima atenció a tota la part comunitària i 
social. Tot el projecte de Cuidem-nos gira entorn 
a aquesta manera d’entendre les cures. 

Ho podeu explicar una mica més? 
I tant! Nosaltres donem valor a la comunitat, en-
tenem que els éssers humans som socials per 
naturalesa, i que compartir la vida amb altres 
persones és molt important per a la nostra salut 
emocional. Sol passar que al fer-nos grans i a cau-
sa de les dificultats físiques que sorgeixen anem 
deixant de fer activitats: sortir al carrer, anar a 
centres cívics, participar de les festes populars, 
anar al cine, al mercat, etc. D’aquesta manera, poc 
a poc, anem perdent les connexions amb la nos-
tra comunitat. Això provoca que la família sigui la 
única capaç de cobrir les necessitats socials, la 
qual cosa implica assumir una càrrega emocional 
molt més gran del que tocaria. Això ha anat pas-
sant amb la societat moderna, que tendeix molt 
a l’individualisme.

I creieu que això es pot canviar?
Sí! Totalment. Tenim la il·lusió i la certesa que 
aquest paradigma es pot canviar. Cada vegada hi 
ha més persones grans i està clar que el sistema 
de les cures basat en l’individualisme no està sent 
capaç de donar la resposta esperada. Ho hem 
vist clarament amb la pandèmia. La comunitat 
ens proporciona un suport incalculable. Fer barri, 
és la manera més econòmica, directa i natural de 
cuidar-se.

Però com es fa? 
Clar, aquesta és la pregunta: Per on es comença 

a “fer barri”? Des de la confiança! Ella és la nostra 
principal aliada. Confiar en els veïns i veïnes, car-
rers, places, centres cívics, esportius, sanitaris i 
culturals, bars, botigues i sobretot, confiar en una 
mateixa i en tot el que encara pot aportar al món. 

Però hi ha gent que no pot ni sortir de casa!
És cert que hi ha persones que tenen una gran 
dificultat en sortir al carrer i participar de certes 
dinàmiques i activitats. Però aquí és on entra la 
nostra tasca: facilitar les persones grans a tenir 
experiències que es pensaven que mai podri-
en tenir. Primer, buscant conjuntament quines 
coses els hi agraden, què els hi faria il·lusió, des-
prés, coordinant la manera de poder-hi assistir 
i, finalment, posant tots els recursos per fer-ho 
possible. 
Si algú realment no pot sortir al carrer, tenim acti-
vitats socials pensades per a fer-les des de casa, 
com per exemple, intercanviar cartes amb nens i 
nenes d’una escola de primària, un club online de 
cine, concert virtual, generar un llibre de receptes 
de cuina conjuntament amb altres persones que 
tampoc poden sortir al carrer, crear decoracions 
de nadal per al centre cívic, participar en algun 
projecte de voluntariat fent manualitats... 

I això no els hi costarà molts de diners als vos-
tres clients?
No, precisament es tracta d’oferir la possibilitat 
de seguir aportant i rebent beneficis dels movi-
ments socials del seu propi barri. No pas generar 
unes activitats excloents i tancades només per a 
les persones usuàries de Cuidem-nos. Tenim una 

coordinadora d’activitats, que s’encarrega de 
buscar recursos que ja s’ofereixen des de l’Ajun-
tament o des d’associacions del barri. I a partir 
d’aquí, fem una planificació d’activitats, les quals 
són gratuïtes o tenen un cost molt baix.

Tinc entès que Cuidem-nos és un projecte d’Ei-
na Cooperativa. És així?
Exacte, així és; tot i que molt sovint se’ns associa 
com una entitat que treballa amb infants i joves 
en l’àmbit socioeducatiu, dins de la nostra missió 
tenim la generació de serveis per a les famílies. 
De fet, portem des del 2016 gestionant serveis 
per a la gent gran, i a data d’avui estem treba-
llant en tres municipis diferents.   Cuidem-nos 
és la branca de serveis per a la tercera edat, tot 
i que té identitat pròpia i personal específica, així 
que funciona com si fos una entitat en si mateixa. 

Quines implicacions té que sigueu cooperativa 
per al servei? 
No té cap implicació per al servei, l’únic que sí que 
canvia és la nostra manera interna de prendre 
decisions i repartir guanys, que és molt més ho-
ritzontal, no com una empresa, que és totalment 
jeràrquica.
Gràcies a la nostra estructura horitzontal de co-
operativa, no hi ha interessos econòmics a fer 
grans riqueses, sinó un interès comú de que totes 
les persones que treballen en el projecte, rebin el 
que dicta la llei. Cuidem-nos costa el que ha de 
costar. No podria ser més car, perquè la nostra 
estructura de valors interna no ho permetria, ni 
tampoc més econòmic, perquè llavors, voldria dir 

que estem pagant les treballadores menys del 
que estableix la llei per tal d’abaratir el cost del 
servei.

Les treballadores de Cuidem-nos tenen forma-
ció reglada? 
Si, les nostres treballadores tenen totes forma-
ció específica en l’acompanyament a domicili. 
Però nosaltres valorem molt la formació conti-
nuada, perquè la considerem bàsica per donar 
un servei de qualitat. Així, de forma periòdica, 
professionals expertes en diferents temes de 
rellevància pel que fa a les tasques d’acompanyar 
a persones grans (Alzheimer, dol i pèrdua, escolta 
atenta, gestionar la tristesa, acompanyar en l’ac-
ció, temes pràctics referents a les cures, etc.), im-
parteixen sessions on donar recursos i consells a 
les treballadores.
A més, tenim una formació específica per a les 
treballadores de Cuidem-nos, i n’estem cons-
truint una altra per a familiars, ja que ens estem 
trobant amb aquesta demanda. Famílies que vo-
len aprendre com cuidar i acompanyar elles, per 
tal de no necessitar tantes hores d’una treballa-
dora externa a la família. Aquest servei, disponi-
ble en breus, estarà obert a tothom, no només a 
famílies clientes de Cuidem-nos. 

Una última pregunta, perquè us hauria de re-
comanar?
Per molts motius! Primer, pel nostre compro-
mís a mantenir una estructura de mida reduïda 
i familiar. Això permet que les famílies se sentin 
recolzades per les persones responsables de 
Cuidem-nos directament, sense un munt d’in-
termediàries que provoquen que els canvis o 
noves peticions resultin feixugues o complica-
des, allunyades d’un servei personalitzat. 
També, clar, pel compromís que tenim en fer 
comunitat. I finalment, per la nostra manera 
acurada de buscar, i després seguir formant i 
cuidant, les nostres treballadores. Persones 
amb un alt compromís amb el benestar dels 
vostres avis i pares, formades, polivalents i 
gran professionalitat en la tasca del cuidar.  Els 
sous i tracte just cap a les cuidadores, terapeu-
tes i assistents és un dels nostres pilars, ja que 
entenem que des de l’esgotament i l’estrès és 
impossible oferir un acompanyament de quali-
tat. Volem que els vostres pares i avis rebin la 
millor atenció i per això, us atendran persones 
respectuoses, tendres, professionals i còmo-
des amb la seva situació laboral, que reben for-
mació constant, suport i ajuda. 

El  Servei d’Ajuda a domicili (SAD) es va establir 
a Espanya per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
coneguda com a Llei de Dependència. En el Ser-
vei d’Ajuda a domicili intervenen diferents actors: 
autoritats municipals, empreses, cuidadores i 
usuaris.
El Règim Especial d’Empleats de la Llar es va 
reformar amb la Llei 27/2011, d’1 d’agost, de forma 
que s’integrés parcialment en el Règim General de 
la Seguretat Social. Aquest autoritza un règim in-
formal de cura de persones en situació de depen-
dència, en general a càrrec de dones, anomenades 
cuidadores. Amb la reforma es van revisar les con-
dicions de treball i el sistema de protecció social 
dels treballadors domèstics per apropar aques-
tes condicions a la legislació laboral del comú dels 
treballadors.

Cuidadores: contracte d’auxiliar d’ajuda a domicili o contracte d’empleades de llar?
Diferències entre el SAD i el Règim Especial d’Empleades de Llar. El Servei d’Ajuda a domicili i el Règim 
Especial d’Empleats de la Llar són els dos sistemes de cura de persones en dependència per facilitar 
l’atenció a domicili. En tots dos casos, es presten assistències diferents que s’engloben en activitats do-
mèstiques, personals i educatives.
Precarietat en les prestacions laborals. Una de les qüestions criticades en el Règim Especial d’Emple-
ats de la Llar és l’absència de prestacions de desocupació per a la cuidadora en aquest règim. Existeix la 
possibilitat que la cuidadora inserida en el Règim Especial d’Empleats de la Llar s’inscrigui en la Segure-

tat Social i cotitzi per la seva iniciativa i la de l’ocupador. Més que una possibilitat, es tracta d’un dret de 
la cuidadora i un deure de l’ocupador. Els drets laborals estan absents en el Règim Especial d’Empleats 
de la Llar i, per sort, presents en el Servei d’Ajuda a domicili. Entre elles, la corresponent indemnització 
per any treballat.

Confusió entre empleada domèstica i cuidadora. Amb freqüència es fa treballar la cuidadora en que-
fers aliens a la funció per la qual ha estat contractada, o bé es pretén que l’empleada domèstica es dedi-
qui també a cura de persones, sense augmentar-li el sou i sense preparació suficient.
El treball submergit és un fenomen del Règim Especial d’Empleats de la Llar, la qual cosa al seu torn 
dóna motiu als abusos. Una bona part de la inserció social de la cuidadora en la seva relació amb l’usuari 
del seu servei es produeix fora del marc normatiu. Certes permissivitats, impensables en el disseny del 
Servei d’Ajuda a domicili, semblen naturals en el Règim Especial d’Empleats de la Llar. La més òbvia és la 
de l’internament de la cuidadora a casa de l’usuari. Evidentment, les implicacions són dramàtiques per 
a la vida familiar i social de la cuidadora. Si bé hi ha usuaris que necessiten una atenció permanent, una 
legislació detallada hauria de regular aquest assumpte.

Conclusió. Les complicacions legals, burocràtiques o econòmiques dificulten moltes vegades l’accés 
dels usuaris al Servei d’Ajuda a domicili i acaben fent servir l’alternativa del Règim Especial d’Empleats 
de la Llar. Cal simplificar i millorar-ho....revisar-ho i canviar-ho per via de la simplificació, la flexibilitat i la 
reducció de costos.
Un sistema que tendeixi a eliminar iniquitats per ser més just prendria la flexibilitat del Règim Especial 
d’Empleats de la Llar i li sumaria la formalitat i la legalitat del Servei d’Ajuda a domicili en una dinàmica 
de complementarietat i unificació. Millora de la gestió, simplificació de les normes i contractes de tre-
ball concordes amb el règim general del dret laboral són les claus. Per aquest motiu el Servei d’Ajuda a 
domicili està millor encaminat.

Auxiliar d’ajuda a domicili o empleada de llar?

Espai Cuidem-nos
Assistència activa a la gent gran i atenció a la llar

Contacte:

937 364 722 / 648 247 285

cuidemnos.einacoop@gmail.com

Finança:Promou:
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Tres dies de negociacions 
infructuoses entre Educació  
i els sindicats
Diari de l’Educació

Després de tres dies de negoci·
acions, i amb molt poc detall 
sobre el seu contingut per part 

de cap de les parts, aquesta tarda els 
set sindicats de docents han informat 
que no s’ha arribat a cap acord, i per 
tant és manté la vaga de la setmana 
vinent, que potser no serà l’última. 
Amb tot, dilluns torna a haver·hi re·
unió, per la qual cosa queda una últi·
ma oportunitat per evitar la pèrdua de 
més hores lectives.

El comitè de vaga, format per un 
membre de cadascun dels sindicats 
de l’ensenyament públic convocants 
de les mobilitzacions de la setmana 
passada i de la vinent (Ustec, CCOO, 
Intersindical, Aspepc, UGT, CGT i 
USOC) ha informat aquesta tarda, 
a través d’un comunicat, que la vaga 
unitària a l’educació es manté, ja que 
durant els tres dies que han durat les 
reunions amb els representants del 
Departament “les propostes de la con·
selleria són insuficients i només s’ha 
evidenciat la voluntat [de negociar] 
des de la part sindical”. Els sindicats 
han llegit el comunicat a la sortida de 
la reunió al Departament de Treball, 
que exerceix de mediador, sense accep·

tar preguntes dels periodistes.
En el comunicat, els sindicats re·

treuen al conseller Gonzàlez·Cam·
bray que dijous passat digués en una 
compareixença al Parlament que tenia 
plena voluntat de diàleg i que no s’ai·
xecarien de la taula fins a aconseguir 
un acord, i després no hagi aportat cap 
proposta concreta. “Alertem al conse·

ller que no pot anunciar en roda de 
premsa una voluntat de diàleg si no va 
acompanyada de concrecions per ma·
terialitzar la reversió de les retallades, 
la dignificació de les condicions labo·
rals del personal docent i educatiu i la 
millora de les condicions de l’escola 
pública”, diu la nota.

Administrar 
l’educació 

Fèlix Pardo
@felixpardova

E l col·lectiu docent té interessos con·
traposats segons la seva relació laboral 
amb la titularitat del centre on treballa 

i el concepte d’educació de què disposa cada 
ensenyant per a la realització de la seva pro·
fessió. Tal vegada, si es prengués l’educació per 
part de tots els agents implicats com una qües·
tió de vida o mort, ja que està en joc el futur 
dels alumnes, hi hauria una harmonització 
d’interessos. Per això és un fet insòlit que en 
la passada vaga de docents s’arribés a un ampli 
consens entre tots els sindicats i que hagués un 
significatiu seguiment de la vaga en les seves 
diferents jornades.

El catalitzador d’aquesta unitat d’acció 
sindical i que bona part dels docents core·
gessin les mateixes reivindicacions ha estat 
l’actual administració educativa catalana 
sota la direcció del conseller Cambray. La 
seva actuació política no ha estat gens res·
ponsable al front de la conselleria d’educa·
ció, com fa palès el posicionament crític de 
nombroses direccions de centres públics 
d’arreu de Catalunya en contra de la seva 
gestió a l’haver·los imposat tot un seguit de 
canvis organitzatius i pedagògics sense cap 
acord previ ni dotació dels recursos neces·
saris per a la seva implementació. I el que 
és més sorprenent és que hagi desvetllat 
davant l’opinió pública que l’administració 
sigui un dispositiu de dominació, comen·
çant pels mateixos treballadors dels centres 
docents, perquè ha posat la burocracia al 
servei d’unes teories pedagògiques força 
controvertides i dels  interessos particulars 
d’algunes empreses privades. No deixa de 
ser una ironia que la mirada política del 
conseller Cambray vagi en la direcció con·
trària de la mirada pedagògica no directi·
vista i constructivista de la marca Escola 
Nova 21 que ha institucionalitzat.

En un sistema polític democràtic, l’ad·
ministració ha d’estar al servei dels ciuta·
dans i no a l’inrevés. Els ciutadans no hem 
d’interioritzar la figura de súbdits i amb la 
nostra obediència preservar i mantenir la 
dominació dels poders públics. El partit 
polític que forma un govern està legitimat 
democràticament a bastir un sistema social 
sobre els seus principis ideològics. Però la 
seva legitimitat política no inclou el tracte 
arbitrari amb els administrats pel que fa 
als seus drets, com és el cas de la indefen·
sió en què s’ha mantingut als interins per 
abús de temporalitat, la imposició d’un nou 
calendari escolar i la reducció de les hores 
d’algunes matèries, i fins i tot la desapari·
ció d’altres, que pot modificar la jornada 
laboral, la negació a revertir les retallades i 
l’augment de les ràtios, i l’incompliment de 
la destinació del 6% del PIB català a l’edu·
cació (ara és del 3,6%) tal com s’estableix a 
la Llei d’Educació de Catalunya, uns recur·
sos econòmics sense els quals no es poden 
desenvolupar principis rectors del nou sis·
tema educatiu com la competencialitat i la 
inclusivitat. És una fal·làcia presentar com 
un dilema els drets laborals dels docents i 
el dret a l’educació dels alumnes perquè la 
seva garantia depén únicament de la volun·
tat política dels governants. 

I el més preocupant de l’acció política del 
conseller Cambray és que ha deslligat tota 
la retòrica nihilista contra la nova llei edu·
cativa, la LOMLOE, entre aquells docents 
i sindicats que no accepten la transformació 
radical de la funció docent que exigeix inte·
grar a la funció d’ensenyant la de tutor i ori·
entador, ni tampoc la superació de l’escola 
transmissiva. En lloc de resoldre els greuges 
acumulats entre els docents, encara crea de 
nous amb mesures mancades de prudència, 
perquè situa en un escenari de lluita sindi·
cal convuls i no de debat pedagògic serè el 
desplegament del nou sistema educatiu.

Govern i oposició acorden canviar la llei per 
reconèixer el castellà com a possible llengua 
d’ensenyament
Diari de l’Educació

Quatre partits polítics (ERC, Junts, 
PSC i Comuns) han registrat aquest 
matí una proposició de llei al Parla·
ment per modificar diversos apartats 
de la Llei de Política de Política Lin·
güística, del 1998, en relació a l’edu·
cació. Amb aquests canvis, es permet 
que el castellà tingui més presència 
en els projectes lingüístics de centre. 
Però no obliga ni fixa percentatges.

La Llei de Política Lingüística 
(1998) i no la Llei d’Educació de Ca·
talunya (2009) serà modificada, en 
part del seu articulat, a fi de reconèixer 
que el castellà també pot ser llengua 
d’ensenyament a les escoles catalanes. 
Així ho han acordat els dos partits del 
Govern (ERC i Junts) i el principal 
partit de l’oposició (PSC), juntament 
amb En Comú Podem, que van pre·
sentar una proposició de llei conjunta 
per modificar aquests articles, segons 
ha avançat ‘La Vanguardia’.

Amb aquesta modificació, que bà·
sicament afecta diversos apartats de 
l’article 21 de la LPL, s’interpreta que 
també es dona resposta a la sentència 
del 25%, si bé en cap moment aquest 
ni cap altre percentatge apareixen a la 
llei. Bàsicament, els redactats que can·
vien són per dir que s’ha de garantir el 
domini oral i escrit de les dues llen·
gües oficials al final de l’ensenyament 
obligatori, i que els projectes lingüís·
tics han de tenir en compte aquesta 
finalitat, i la situació sociolingüística 
i l’evolució del procés d’aprenentatge 
lingüístic, orial i escrit del seu entorn.

Així, mentre fins ara l’apartat 1 
d’aquest article deia que el català 

“s’ha d’utilitzar normalment com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament no universitari”, ara 
s’esmenta expressament el castellà. El 
nou redactat dirà això: “El català, com 
a llengua pròpia de Catalunya, és la 
llengua normalment emprada com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu. També és emprat 
el castellà en els termes que fixin els 
projectes lingüístics de cada centre, 
d’acord amb els criteris que s’establei·
xen a l’apartat 3”. I aquest apartat 3 és 
on s’indica aquesta finalitat de domini 
de les dues llengües.

Mentre fins ara 
l’apartat 1 d’aquest 
article deia que el 

català “ s’ha d’utilitzar 
normalment com 

a llengua vehicular 
i d’aprenentatge 
en l’ensenyament 
no universitari”, 

ara s’esmenta 
expressament el 

castellà. 

De tota manera, l’Apartat 2 de la 
LPL, que no es modifica, ja donava 
força aire al castellà: “Els infants tenen 
dret a rebre el primer ensenyament en 
llur llengua habitual, ja sigui aquesta 
el català o el castellà. L’Administració 
ha de garantir aquest dret i posar els 
mitjans necessaris per a fer·lo efectiu. 
Els pares o els tutors poden exercir·lo 
en nom de llurs fills instant que s’apli·
qui”.

En cercles polítics es considera que 
aquesta modificació de la LPL serà 
un altre argument usat pel Departa·
ment per justificar que està acatant 
la sentència del 25%, si bé és evident 
que aquesta modificació legislativa no 
obliga cap centre a aplicar aquest per·
centatge d’hores lectives en castellà, 
per molt que li doni reconeixement 
de llengua d’ensenyament.

Amb tot, a mesura que al llarg de 
la tarda s’ha anat difonent la notícia 
d’aquest acord, també s’han multipli·
cat algunes mostres de rebuig a través 
de twitter. I cap a les 21 hores Junts 
x Catalunya ha penjat un fil de twit·
ter en el qual reafirmava el seu com·
promís amb la immersió lingüística. 
Aquests missatges s’han interpretat 
com un retractament de la proposició 
presentada al matí, que encara s’ha de 
debatre i aprovar (o no) al Parlament.

Per la seva banda, segons explica 
també ‘La Vanguardia’, la CUP també 
ha registrat aquest matí una altra pro·
posició de llei al Parlament per mo·
dificar la LEC i “blindar” la immersió 
lingüística davant “l’immobilisme” del 
Govern. En aquesta proposició defi·
neix el català com a “única llengua ve·
hicular i d’aprenentatge a l’escola”.

FOTO: POL RIUS
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INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
24 d’abril: Ruta del ferro i el Carbó

ALTA MUNTANYA
Col·lectives d’esquí de muntanya
30 d’abril - 1 de maig: Pic de Taillon

SENDERISME
Horitzons
2 d’abril: Torrent de la Masica i serra de Santa Magdalena

Passejades pel Parc
20 d’abril: Carena de les Moragues i torrent de la Fontfre-
da

Senders
24 d’abril: Camí dels Nyerros 9a etapa

MARXA NÒRDICA
Les sortides dels divendres
9 d’abril: GR92 de l’Ametlla de Mar al Perelló

CIÈNCIES NATURALS
Ornitologia
24 d’abril: Estany d’Ivars i Vila-Sana

ESPELEOLOGIA
24 d’abril: Avenc de la Ferla

CULTURA
28 d’abril: Taula rodona humorística

> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Primavera, estiu, etc
Vivim en una societat avançada. No pel que 
fa al progrés, que significaria viure en una 
societat que garanteix oportunitats i benestar 
per a tothom, sinó en una societat en la que 
cal avançar-se a les coses i preveure-les amb 
temps, perquè en cas de no fer-ho, massa 
sovint ens podem quedar sense allò que 
voldríem. Més aviat, en lloc de dir de vivim en 
una societat avançada podríem d’afirmar que 
vivim en una societat accelerada

És per aquest motiu que ara, en plena primavera, ja obrim les 
inscripcions per a moltes de les activitats d’estiu dirigides als 
infants i als joves. Activitats per a totes les edats, des dels més 
menuts fins als joves, sempre vinculades amb la muntanya i la 
natura, pensades per aprofitar al màxim el període de vacances, 
que és quan més temps tenim per viure noves experiències, 
conèixer nous indrets, provar nous esports i, sobretot, establir 
nous llaços d’amistat.

Les propostes
Ja hem obert, o s’obriran durant el mes d’abril, les inscripcions a 
quatre propostes per a l’estiu, dirigides a infants i joves. 

• Colònies de muntanya:
Del 3 al 23 de juliol a la casa de colònies Cal Ferrer i el seu 
entorn, a Porqueres. Dirigides a nens i nenes nascuts entre el 
2006 i el  2013, ambdós inclosos. 

• Casal d’estiu Aventura’t a la muntanya:
Del 22 de juny al 31 de juliol a la seu social del CET i 
entorns de Terrassa. Per a nens, nenes i joves nascuts entre el 
2007 i el 2017, ambdós inclosos. 

• Campament Base Camp:
Del 23 al 29 de juliol ruta pel Pirineu Català a mode de 
travessa amb inici a Tavascan i arribada al poble de Cerbí. Per 
a joves nascuts entre el 2006 i el 2010, ambdós inclosos. 

• Esplai matinal d’agost:
De l’1 d’agost al 2 de setmebre a la seu social del CET i 
entorns de Terrassa. Dirigit a infants nascuts entre el 2010 i 
el 2017, ambdós inclosos.

Les activitats d’abril

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

EXPOSICIONS
del 28 de març al 29 d’abril: Pintures de Carme Boladeras 
i Piera

ACTIVITATS CET
11, 12 i 13 d’abril: Casal de Setmana Santa

INSCRIPCIONS OBERTES A:
• Colònies de muntanya
   del 3 al 23 de juliol

• Casal d’estiu Aventura’t a la Muntanya
   del 22 de juny al 31 de juliol

• Campament Base Camp (a partir del 19 d’abril)
   del 23 al 29 de juliol

• Esplai matinal d’agost
   de l’1 d’agost al 2 de setembre

Al Centre Excursionista de Terrassa vivim 
immersos en aquesta societat i ens cal 
adaptar-nos-hi per tal que les activitats que 
oferim a la ciutat i al país arribin a tothom 
i amb temps suficient perquè el màxim de 
persones les puguin aprofitar. 

Alguns dels objectius més importants de la 
nostra entitast són la divulgació dels valors 
de la muntanya i el respecte envers l’entorn 
natural i cultural i ens sentim fermament 
compromesos amb aquesta tasca
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L’Egarenca duu a terme una campanya per reduir 
envasos i el malbaratament alimentari
A la Unió Europea es llencen 173 Kg  d’aliments a l’any per cada habitant

Redacció

D iversos estudis demos·
tren que comprant en els 
comerços tradicionals, 

on habitualment hi ha més pro·
ducte a granel i menys d’envasat, 
es poden arribar a produir fins a 
un 69% menys de residus respec·
te a la mitjana dels hipermercats i 
supermercats. L’ecobotiga coopera·
tiva l’Egarenca han explorat quines 
actuacions per reduir encara més 
aquesta generació de residus podi·
en dur a terme. 

Per això, aquest últim any s’han 
estat realitzant tot un seguit d’ac·
tivitats, emmarcades dins un pro·
jecte concedit per l’Agència de 
Residus de Catalunya anomenat 
“L’Egarenca amb menys residus”, 
amb l’objectiu de conscienciar tant 
treballadores com sòcies i acon·
seguir reduir·los encara més. En 
primer lloc, es va fer una diagnosi 
dels residus tant d’envasos com 
de menjar que es generen habitu·
alment a la botiga, amb el que es 
van poder emprendre accions per 
a reduir·los: reutilització de caixes 
de transport amb els nostres pro·
veïdors, calaix de venda de fruita i 
verdura «tocada» amb descomp·
tes, ofertes de productes amb data 
de caducitat pròxima, augment de 
l’oferta de productes a granel, etc. 

També les sòcies van poder fer 
una diagnosi per a ser conscients 
dels envasos generats, així com 
del menjar que se’ns fa malbé i 
llencem gairebé cada dia sense ni 
adonar·nos·en i s’han repartit en·
vasos reutilitzables per a la compra 
diària per evitar la generació d’en·
vasos (bosses, oueres i ampolles 
reutilitzables). També s’han rea·

litzat diversos tallers de producció 
de bosses de tela reutilitzables per 
evitar les bosses d’un sol ús en les 
compres diàries, tallers de cuina 
d’aprofitament i xerrades amb els 
nostres proveïdors per a valorar les 
diferents opcions de minimització 
de residus a tots els nivells de la ca·
dena alimentària.

L’Egarenca pretén ampliar l’abast 
d’aquest projecte a tota la societat, 
i fer·la partícep d’aquests canvis, 
més necessaris que mai en vista a 
les previsions d’escassetat de recur·
sos i els problemes d’abastiment 
que estem observant en el model 
imperant actual, on tot se centra 
en cadenes llargues de subminis·
trament.

Malbaratament alimentari i 
excés d’envasos de vidre

La generació de residus pro·
vinents d’envasos a la indústria ali·
mentària és clarament una fracció 
majoritària en les escombraries de 
cada llar catalana. La mitjana d’en·
vasos convertits en residus el 2019 
se situava al voltant de 125 kg per 
persona i any, corresponent el 80·
90% a envasos d’aliments i begu·
des. 

Per altra banda, els aliments que 
es llencen, també anomenat mal·
baratament alimentari, ascendeix 
a 173 kg/any per a cada habitant 
de la Unió Europea. Aquest mal·
baratament es distribueix amb un 
53% de malbaratament a les llars, 
un 5% en la comercialització i la 
resta en origen (per exemple, fruita 
i verdura que no s’arriba ni a collir 
o que es descarta per no complir 
criteris estètics requerits per les 
distribuidores convencionals). 

I què se’n fa de tots aquests resi·
dus? N’hi ha prou llençant·los al 
contenidor de reciclatge adequat? 
La majoria de nosaltres estem fa·
miliaritzats amb les 3R: Reduir, 
Reciclar i Reutilitzar. Però en co·
neixem suficientment els impactes 
de cadascuna? Dit així semblaria 
que estan totes al mateix nivell, 
però en realitat es tracta més aviat 
d’una piràmide, on la base hauria 
de ser justament REDUIR, i no 
pas reciclar. Si ens centrem només 
en el reciclatge, com potser es pot 
percebre com el pas més fàcil, es·
tem incentivant igualment la gene·
ració d’un munt de materials que 
gasten recursos del nostre planeta. 

En el cas del vidre, per exemple, 
que és el material amb una taxa de 
reciclabilitat més elevada, encara 
que el cicle fos infinit (que tampoc 
ho és), només durant el procés de 
reciclat es gasta energia del trans·
port dels camions d’escombraries, 
energia en el triatge, energia en 
la fosa i producció de nou vidre, 
energia en el transport fins a l’en·
vasadora, etc. En el cas de la reu·
tilització, seria un punt intermig, 
on també consumiríem recursos 
(de transport i de neteja), però 
menors que en el cas del reciclatge. 
Per tant, queda clar que l’escenari 
més eficient de tots, és el de mini·
mitzar qualsevol tipus de residu, 
evitant per exemple els envasos 
innecessaris. Aquesta minimitza·
ció dels residus és un dels objectius 
que es proposen des de l’ecobotiga 
l’Egarenca, tant dels produïts per 
la compra dels usuaris com els ge·
nerats en la pròpia botiga.

L’Egarenca és una ecobotiga amb 
funcionament cooperatiu, inaugu·
rada com a tal el 2018, però nascu·
da a partir de la unió de dues as·
sociacions de consum responsable 
i agroecològic: la Coope del Can·
dela i Kopikua. L’Egarenca apos·
ta per un consum responsable, 
sostenible i saludable, donant su·
port a la producció de proximitat 
i ecològica mitjançant un projecte 
participatiu i sense ànim de lucre. 
Actualment la botiga té al voltant 
de 150 famílies sòcies i 3 persones 
treballadores.

Consells pràctics i receptes
L’ecobotiga l’Egarenca convida a passar pel seu local del car-
rer del Nord, 136, on es pot recollir de franc un petit bloc de notes 
amb diversos consells pràctics, així com receptes per a aprofi-
tar aquelles restes o sobralles que tenim a la nevera i no sabem 
què fer-ne. A continuació, un tastet d’alguns d’aquests consells. 

CONSELLS PER A REDUIR EL MALBARATAMENT ALIMENTARI:

 > Diferenciar data de caducitat i data de consum preferent: si veiem 
que estan en bon estat, els aliments es poden consumir més enllà de 
la seva data de consum preferent. Simplement poden haver perdut 
alguna de les seves qualitats organolèptiques. 
 
 > Mantenir la nevera ordenada: perquè no se’ns quedin restes per-
dudes al fons de la nevera que ni recordàvem que teníem, mantenir 
l’ordre és el nostre millor aliat. 
  
 > A la nevera, guarda els aliments en recipients hermètics: aguantaran 
més temps frescos. Prova-ho especialment amb l’enciam i les pasta-
nagues, notaràs la diferència! 
  
 > Col·laborar amb productors que donen una oportunitat a les fruites 
i verdures «lletges» per evitar el seu malbaratament a camp degut 
a les pressions de les grans superfícies pels productes visualment 
«perfectes». 
 

CONSELLS PER A REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS D’ENVA-
SOS:

 > Utilitzar bosses de tela per a comprar fruita, verdura i altres pro-
ductes a granel (pasta, fruits secs, etc.): des de l’Egarenca de tant en 
tant s’organitzen tallers per a fer-ne, estigues atent i no et perdis el 
proper! 

 > Comprar productes de proximitat: al mateix temps que generar un 
impacte positiu directe a la comunitat més propera, és una manera 
directa de reduir els anomenats envasos secundaris: tots aquells 
envasos per  al transport de llargues distàncies (palets, film, 
caixes de cartró dins de més caixes de cartró...). 
  
 > Beure aigua de l’aixeta enlloc de comprar-ne d’envasada, és igual de 
saludable i si el gust no t’acaba de fer el pes, hi ha opcions molt més 
sostenibles, com la instal·lació de petits filtres a les aixetes o en 
gerres.   

 > Comprar menys productes precuinats (habitualment molt més 
envasat) i més producte fresc. Cuinar els teus propis plats moltes 
vegades no comporta un temps extra gaire més gran i guanyaràs 
també en salut!

 ▪ Taller de reaprofi-
tament d’aliments de 
l’ecobotiga l’Egarenca

Redacció

El Programa d’Economia 
Social de la Generalitat 
ha ajudat a la constitució 

de 1.027 empreses i entitats 
d’aquest àmbit en els seus cinc 
primers anys de funcionament. 
Els 14 Ateneus Cooperatius del 
país han acompanyat a la crea·
ció de 661 empreses i entitats 
d’economia social i solidària, i 
366 més han nascut a partir dels 
Projectes Singulars que s’han 
impulsat amb el finançament del 
Departament d’Empresa i Tre·
ball de la Generalitat.

1.027 noves empreses i entitats 
d’economia social en els últims cinc anys

4.757 nous llocs de treball 
entre 2016 i 2021

La creació d’aquest miler 
d’entitats ha permès la creació 
de 4.757 nous llocs de treball: 
2.708 a través dels Ateneus Co·
operatius i 2.049 dels Projectes 
Singulars. De fet, la generació 
d’ocupació estable i de qualitat 
a través de projectes d’economia 
social i cooperativa, per una 
part, i l’extensió en tot el territo·
ri català d’aquest tipus d’empre·
ses i entitats són dos dels prin·
cipals objectius del Programa 
que arriba al cinquè aniversari 
amb uns resultats qualificats de 

satisfactoris per totes les parts 
implicades. El Departament ha 
invertit en les dues línies prin·
cipals del Programa d’Econo·
mia Social en aquests cinc anys 
més de 65 milions d’euros (35,2 
milions en els Projectes Singu·
lars i 30,3 milions en els Ate·
neus Cooperatius). Després 
de l’èxit d’aquests primers cinc 
anys del Programa d’Economia 
Social, la inversió s’ha reforçat 
i en aquest pròxim any es des·
tinaran 10,5 milions d’euros a 
l’impuls de nous Projectes Sin·
gulars. Els Ateneus Coopera·
tius, per la seva part, tenen una 

inversió prevista de 16 milions 
d’euros en els tres anys vinents.

El Programa d’Economia So·
cial de la Generalitat va néixer a 
finals de 2016 amb l’objectiu de 
situar l’economia social i solidà·
ria com a motor de transforma·
ció del model econòmic i social, 
per avançar cap a una economia 
sostenible, centrada en les per·
sones i arrelada al territori. El 
treball s’ha dut a terme en es·
treta col·laboració entre l’admi·
nistració i el món cooperatiu. 
En concret, fins a 360 entitats, 
empreses d’economia social i 
administracions locals han par·
ticipat en la gestió diària dels 14 
ateneus cooperatius.

26 milions més per als dos 
programes

A part dels Ateneus Coope·
ratius i Projectes Singulars, el 
Programa consta d’altres pro·
jectes transversals de foment 

de l’ESS, amb una inversió 
anual d’1,4 milions d’euros. 
Es tracta de línies de suport 
al creixement i la consolidació 
de projectes cooperatius, for·
mació en l’àmbit universitari 
o promoció i difusió del mo·
del. El programa compta amb 
la col·laboració d’una desena 
d’universitats catalanes.

Aquest any 2022 s’invertiran 
1,3 milions d’euros en el pro·
grama HabitatCoop, destinat 
al foment de l’habitatge coo·
peratiu en cessió d’ús, com a 
continuació de les polítiques 
dutes a terme en aquests úl·
tims cinc anys i que ja ha per·
mès la creació de 15 nous pro·
jectes d’habitatge cooperatiu a 
Catalunya. Finalment, s’obre 
també noves línies destina·
des a l’impuls de cooperatives 
d’alumnes i pols cooperatius i 
ecosistemes de l’economia so·
cial i solidària.
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Revisant els nostres sexes  
de cada dia

Jordi Sellarès

De què parlem quan parlem de sexe? Què ens ve al cap? 
A l’hora de pensar en sexe, hi pensen més els homes que 
les dones? Agrada més el sexe als homes que a les do-

nes? Quin tipus de sexe agrada més a cadascun d’ells i elles?
Totes aquestes preguntes, en sí mateixes força complexes, po-
den trobar respostes força simples i simplistes si ens atenem 
a un punt de vista plenament i planament heteropatriarcal i he-
teronormatiu. Això és: als homes ens agrada més el sexe que 
a les dones i quan parlem de sexe els que volem dir és follar, la 
penetració i qualsevol altre acte centrat en el fal·lus de l’home. 
Doncs bé amics (sobretot) i amigues, Sexe fora de norma ha 
vingut a desmentir, o a revisar, alguns d’aquests estereotips 
que acabem de mencionar. Tal com comenta Sílvia Catalán, di-
rectora del projecte ForaDeNorma, l’erotisme es pot trobar a 
tot arreu i no té perquè estar vinculat necessàriament amb la 
sexualitat. Perquè la sexualitat encara es relaciona, majoritàri-
ament, amb el sexe i el sexe amb el coit en parelles heterose-
xuals. L’objectiu d’aquest projecte és, doncs, posar l’erotisme i 
la sexualitat a l’abast de tothom, no només del gran públic més 
habitual del porno (masculí heterosexual), i sobretot allunyar 
aquesta sexualitat d’impossibles pornogràfics i romàntics que 
només fan que omplir els nostres caps d’expectatives frus-
trants. De la col·laboració entre el projecte ForaDeNorma i una 
editorial valenta com Raig Verd, que aposta per la innovació i 
per trencar esquemes ha nascut aquest Sexe fora de norma, 
un magnífic reguitzell de contes que, a banda d’excitar-nos, ens 
proposen maneres diverses d’aproximar-nos a l’erotisme i la 
sexualitat. 
La primera forma d’apropar-nos-hi és a través del relat «Follar 
normal», guanyador del Premi de Literatura Eròtica no conven-
cional. La seva autora, la periodista i escriptora Alba Serrano 
Giménez, centra el relat en el consentiment sexual, sobre com 
aquest consentiment molt sovint és entès com un permís per 
deixar fer a un subjecte actiu en la relació sexual (l’home) per 
part del subjecte passiu de la relació (la dona). Aquest consen-
timent tan emprat i fins i tot pervertit en l’àmbit públic i judicial 
en els darrers anys, intenta ser convertit en un concepte ple 
d’erotisme en sí mateix; el consentiment sexual, segons el re-
lat de l’Alba Serrano, ha de ser un punt de trobada i acceptació 
entre dues persones actives per igual en la relació. Acceptació 
de les diferències, dels desigs compartits (o no) i de la voluntat 
de l’altre. Ja sigui per materialitzar grans fantasies, ja sigui per 
follar normal (i amb cura). 
A  «Tardes», l’escriptora  Bel Olid  explora de forma prou sug-
geridora els conceptes de la imaginació i de «l’amor platònic», 
d’aquelles palles mentals, o no tan mentals, que ens fem ba-
sant-nos en una intuïció, en res de segur. Aquest relat ens agra-
da també per l’ús poc habitual del gènere «líquid» en situacions 
d’erotisme. 
«Ben aviat és el paradís», de  Laura Sala,  «Cita amb 
l’amant» de Manelic  i «Trobar el nord» de Gemma Nafria són 
probablement alguns dels relats més excitants del conjunt. 
D’aquells que funcionen com a esmena de la frase que diu que 
«una imatge val més que mil paraules». En aquests relats s’hi 
exploren la sexualitat lliure i desenfrenada d’una noia jove 
(quan estem habituats a llegir-ne d’homes joves o de mitjana 
edat en les línies de Bukowski, Fante, Henry Miller o Bolaño), 
el món swinger (intercanvis de parelles d’edat més madura) o 
les relacions obertes i desacomplexades dins de matrimonis 

estables. Aquests tres relats ens estimulen amb fantasies on 
el centre de desig i de plaer és la dona. Perquè contràriament 
al que passa en el porno és ella qui és la font principal del plaer, 
de qui coneixem la seva arribada al clímax. 
«Els peus de Goliat» de Francesc Xavier Ferrer ens mostra una 
història coral de diferents sexualitats no heteronormatives en 
un mateix bloc de pisos. Un autèntic festival de rompuda de 
tabús. 
«Tinderejar»  de  Montserrat González,  «L’ermita  de  Maria Iz-
quierdo»  i  «Com estimar-te, Mar»  de  Laura Tomàs  exploren 
la sexualitat durant la maduresa, o més enllà. Com són les re-
lacions esporàdiques de Tinder per la gent de més de 40 o 50 
anys? La sexualitat i les relacions més líquides, el consum de 
cossos a la que molta gent, sobretot jove, es veu abocada per 
la societat de la immediatesa també es viu igual quan ja s’és 
més madura? Com mantenir la flama de la passió més enllà 
dels anys de l’eixelebrament juvenil? Ens poden posar a to les 
fantasies sexo-fantàstiques que podem imaginar durant la 
maduresa? 
«Sand» de Gala Rodríguez, «Les piles» de Lluís Planellas i «Lle-
tròfila: una fantasia textual»  d’Òscar Arenas  van una passa 
més enllà i ens apropen a les històries més estranyes i origi-
nals. Des de l’excitació i gairebé perversió sexual pel personal 
uniformat, l’onanisme eròtico-literari o visons humides d’un 
futur on tota sexualitat és possible serveixen de colofó sor-
prenent per a aquest recull. 
Com veieu, es toquen molts temes, moltes situacions que per 
a molta gent poden semblar evidents (les seves pròpies vivèn-
cies) però que la gran indústria del porno i, sobretot, la nostra 
societat heteropatriarcal, han deixat de banda: la sexualitat i el 
plaer femení mai ha estat al centre, com mai ha estat al centre 
res que tingui a veure amb la vida o els problemes del gènere 
femení. Aquest Sexe fora de norma pot ser un bon comença-
ment per a totes aquelles persones que vulguin veure què hi 
ha més enllà, intentar «viure» situacions noves, sentir-les (cre-
ieu-me, unes quantes paraules ben escollides poden fer més, 
molt més que un grapat d’imatges convencionals). Aquest re-
cull ens permet trencar amb els estereotips heteropatriarcals 
fal·locèntrics, que bona falta ens fa... 

FITXA 

Sexe fora de norma. Literatura eròtica 
feminista
 
Vàries autores

Raig Verd, Barcelona, 2021
200 pàgines

 → LLIBRES

 → VINYETES

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Meulders i Hartoch Dieren (1988) és 
aquesta posició on el blanc va aprofitar el torn de joc per fer un 
atac molt fort sobre el reï negre. Com ho va aconseguir?
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• Al llibre parles contínuament del con-
cepte d’art emergent. I de l’artista emer-
gent com una construcció social pròpia 
del sistema capitalista.

L’etiqueta d’artista no m’agrada, tot i que 
tinc galeria d’art i faig exposicions, abans 
també escrivia crítiques d’art en dues re-
vistes. Vull dir que el fet que ens hàgim 
de definir i encasellar em molestava. Des 
d’aquesta inquietud, vaig proposar una tesi 
que parlés sobre com es construeix la idea 
d’art i d’artista, m’interessava molt indagar 
en quin moment et posen o et deixen de 
posar l’etiqueta d’emergent.
Fa molts anys hi havia la figura de l’artis-
ta jove, imposat també per la Generalitat, 
com aquell qui pretenia encetar un treball 
artístic. Amb el temps hem vist que tenia 
implícita la idea de precarietat, la qual, a 
més, no té edat. Després s’ha substituït 
pel terme emergent, com una cosa a punt 
d’ebullició, però no en relació amb el treball 
artístic, sinó a quin valor econòmic tindrà, 
per tant, amb una idea mercantilista de 
l’art. Els artistes han deixat de ser artistes 
per ser intents d’assalariat.

• Parles de la institució cultural, i que 
ens diu allò que ha de ser art, com una 
forma de poder. Quins actors formen 
aquesta institució i com funciona?

La institució cultural es projecta com un 
espai que cuida o preserva la cultura, com 
un espai lliure. També visualment: el mu-
seu de color blanc, higiènic, sense publici-
tat, tot i que entres al Macba i ho presideix 
una placa de la Reina Sofia, la qual cosa ja 
és una forma de publicitat òbvia. Aquesta 
idea del cub blanc, aparentment neutre, 
pur i sense posició política, és falsa. No 
deixa de ser un espai de filtre que anuncia 
allò que ha de ser i no ha de ser. I no pot 
ser objectiu per què hi ha censura, com ara 

amb el cotxe amb símbols franquistes de 
Núria Güell, censurat per l’Ajuntament de 
Figueres, o el rei Juan Carlos sent penetrat 
per una dona sud-americana.

A més, com a consumidors, confiem en les 
institucions culturals. Les persones que van 
a un museu diuen, «no ho entenc, però com 
que està en un museu, deu ser art», i ho as·
sumim com a tal perquè no som «experts». 
Hi ha museus i institucions que fan molt 
bona feina, però no es pot negar que són es·
pais d’afirmació i anunciació.

• I en aquest entramat que descrius, quin 
paper juga l’Estat? Podem resumir-ho 
dient que determina la política cultu-
ral?

No pot ser perillosa per a l’Estat, per això 
dic que la cultura ha de ser amable i dòcil. 
Ens diuen què hem de veure i què no hem 
de veure. Les institucions són una repre-
sentació de la posició política. Per exemple 
Botero, amic del narco més gran de Co-
lòmbia, que li donava molts diners per fer 
peces artístiques, quan simbòlicament no 
és que sigui pobre, és nul, simplement de-
corativista. Aquí tenim per exemple Jaume 
Plensa, a qui la Generalitat fa servir com a 
figura de la internacionalització de la cul-
tura catalana.

• Critiques tot el circuit que genera una 
determinada manera de produir «art»: 
el cub blanc, les convocatòries artísti-
ques, subvencions, fins i tot el dossier 
de l’artista.
Exacte. El 1917 Marcel Duchamp, que va 

condicionar la nostra activitat artística, va 
posar un urinari en un museu, per intentar 
desactivar aquest concepte en què el white 
cube vol legitimar allò que és art. Ja en el 
segle XIX es va posar en qüestió per exem·
ple amb l’art conceptual, o la performance, 

l’street art, que van néixer amb una perspec·
tiva antimercantilista. Així i tot, la política 
va tenir l’estratègia d’absorbir·ho i mercan·
tilitzar·ho.

Les institucions educatives fan que com a 
artista hagis de seguir uns passos, com un 
entrenament a on has d’arribar, i té a veure 
amb un ordre molt empresarial, on s’inclo·
uen les convocatòries, subvencions… Els 
dossiers que fa l’artista també es dissenyen 
amb uns objectius específics i generals, qui·
na durabilitat tindrà, quan em costarà el 
transport… tot amb una lògica empresarial.

• Dius que es difumina la línia entre art 
i creativitat, i que es forma un subjecte 
laboral amb una lògica liberal.
Estem restringint l’activitat artística com 

una pràctica laboral. I faig molt èmfasi en 
el fet que es promou la competència, quan 
el treball artístic això no ho contempla. 
Compte, no dic que els artistes no hàgim de 
cobrar per la nostra feina, això és més que 
evident. Però penso que al final, la pràcti·
ca artística radica en fer·ho per un mateix i 
per la col·lectivitat sense esperar res a canvi. 
Estic treballant per mi, pel que m’agrada, 
com una experiència personal que no es pot 
vendre. Vincular treball i art és una cosa pe·
rillosa.

“La cultura ha de ser 
amable i dòcil. Ens 
diuen què hem de 
veure i què no hem  
de veure”

• També rebutges els conceptes d’èxit i 
audiència, on es mesura persones han 
vingut a l’exposició.
Sí, i ho vinculo a com funcionen els mit·

jans de comunicació, amb els shares d’audi·
ència, com més gent ho vegi és millor.

• Diu Guy Debord, a La Societat de 
l’espectacle, també el menciones en el 
llibre: «la insatisfacció mateixa ha esde-
vingut una mercaderia perquè l’abun-
dància econòmica ha estat capaç d’in-
corporar l’art al mercat i la producció».
Es crea una estructura que els artistes ne·

cessiten per als seus objectius de producció, 

aquí dic que el treballador abandona la seva 
creativitat. A més, com diu Robert Hughes, 
l’artista ha incorporat la idea de novetat: per 
què hem d’estar constantment fent coses 
noves? Això és una pràctica neoliberal.

Com a anècdota de l’edició d’aquest llibre, 
els primers exemplars tenien una errata, 
acaba amb dos punts i pàgina en blanc; vaig 
pensar, curiós: és com un llibre inútil que no 
té final, em va semblar molt brillant des de 
la casualitat. Quan els hi vaig dir, l’editorial 
s’excusà que la maquetadora tenia molta fei·
na, «llavors no és un accident, és un símpto·
ma que les editorials aneu molt a full», vaig 
dir. Vam decidir que qui es trobés amb el 
llibre errat, podia escriure a l’editorial i re·
bre un altre exemplar corregit, i una carta 
on explica aquest accident. Per mi aquest 
llibre dolent, es converteix en una obra ar·
tística feta des de la casualitat. M’interessa 
treballar l’art des de la intuïció i la casualitat. 
De fet, quan em presento a convocatòries 
artístiques, sempre dic que es tracta d’un 
«projecte subjecte a canvis».

• L’art és inútil si no té una funció trans-
formadora?
Una obra d’art serveix quan dona un bene·

fici econòmic, si no no val per res. Sempre 
ens ho pregunten a quin ens dediquem a la 
producció artística. I això hem de revisar·ho, 
en l’àmbit personal i col·lectiu.

Penso que el primer pas com a exercici de 
llibertat és no legitimar allò que estem veient, 
sempre informant·nos abans del que l’obra 
vol representar. El discurs ens ve donat, per 
això em sembla que hem de qüestionar les 
audioguies, els recorreguts prèviament mar·
cats… Si entenem l’art com un producte 
responem a les lògiques capitalistes. O per 
exemple, per què una obra no pot durar per 
tota la vida? Per què ha de tenir un final?

• Amb el llibre què pretenies? Cal que 
canviem la forma d’apropar-nos a l’art?
Bàsicament amb el llibre he intentat parlar 

de com funcionen les coses des del dins del 
sector artístic, ja que és una cosa que conei·
xem qui ens hi dediquem, però de portes a 
fora no se’n sol parlar. I per descomptat, re·
butjo aquesta superioritat moral que hem 
d’educar al públic en l’art, si de cas hem 
d’educar als de dalt!

Miquel Gordillo

Daniel Gasol:  
«Els artistes han 
deixat de ser artistes 
per ser intents 
d’assalariat»
Com esdevé l’art un producte absorbit pel capitalisme? La figura de 
l’artista acaba sent fagocitada pel sistema? Aquestes i altres són 
algunes qüestions plantejades en el llibre Art (in)útil, sobre com el 
capitalisme desactiva la cultura (Editorial Raig Verd). El seu autor, Daniel 
Gasol, Doctor per la UB en Producció i Investigació Artística, també 
exerceix com a artista, tot i que ell prefereix anomenar-se treballador 
cultural. Aquest assaig sorgeix arran la seva tesi doctoral a la universitat, 
«un dels llocs més classistes que m’he trobat mai», diu. 
Oferim un resum de l’entrevista oberta amb Daniel Gasol, el 
passat 16 de març, als Amics de les Arts i Joventuts Musicals, dins 
el marc del cicle de debats encetats per la comunitat KULT. 

 ▪ A l’esquerra, Daniel Gasol, autor del llibre Art (In)útil


