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Pol Torres Márquez 
President de l’associació de Veïns  
i Veïnes de Can Jofresa

L’Associació de Ve-
ïns i Veïnes del barri 
de Can Jofresa comp-

ta amb quaranta anys de 
trajectòria social i veïnal. Co-
mençant des de les reivindi-
cacions pels serveis bàsics, 
com el clavegueram, trans-
port, infraestructures edu-
catives i sanitàries fins al dia 
d’avui, on moltes d’aquestes lluites 
aconseguides han quedat en l’oblit i 
s’interpreten com drets adquirits 
sense lluita.

L’any 2020 comença-
va d’una manera força dife-
rent pel que fa a serveis per les 
persones del barri, ja que es 
va retirar l’únic caixer auto-
màtic que disposava el barri 
i que disposa la zona fins a ar-
ribar al Carrer Colom del 
Barri limítrof, Can Palet. Al 
qual s’han de desplaçar els 
veïns i veïnes per accedir 
als seus comptes corrents i 
diners. Per tant, ja havíem 
perdut l’accés al capital per-
sonal, fent així que el barri es 
sumés a un seguit de protestes 
i reclamacions que havia ini-
ciat l’AVV mesos abans a l’as-
sabentar-se que l’entitat mar-
xava del barri. Però que no 
va trobar suport necessa-
ri en ser una empresa pri-
vada que decidia reduir 
oficines sense cap conscièn-
cia social ni obrera enfront 
dels barris envellits sense 
capacitat de desplaçament. 
Però això només era l’ ini-
ci d’aquest any 2020, el qual 
va suposar un gran esforç per les 
entitats i les famílies dels barris.

Pel que fa a l’entitat de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes 
de Can Jofresa, la pandèmia 
de Covid-19 va ser una “fre-
nada en sec sense cinturó”, 
ja que d’un dia per l’altre es 
van aturar totes les activitats 
físiques, esportives i cultu-
rals, com també el servei de 
mediació, assessorament i in-
formació que ofereix l’asso-
ciació a través de la nostra 
treballadora. Aquest ser-
vei tracta els problemes dia-
ris de moltes famílies del barri, 
com també ajuda a fer segons quins 
tràmits amb l’ajuntament o altres 
administracions.

Per tant, l’esclat de la pandè-
mia ha marcat un punt d’in-
flexió en les entitats veïnals 
sense ànim de lucre en 
la part econòmica, ja que 
hem seguit afrontant els 
pagaments, com per exem-
ple els subministraments tant 
de llum, aigua o Internet. Però 
la part social es va accentu-
ar molt amb la pandèmia, ja 
que encara que tinguéssim 
a la treballadora que oferia 
l’assessorament, mediació i 
informació en ERTO per 
poder seguir mantenint l’enti-
tat en un estat òptim econò-
micament, diversos membres 

 >AV Can Jofresa

L’associacionisme veïnal durant la pandèmia de 
Covid-19 i després

voluntaris de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Can Jo-
fresa van actuar en diverses 
mesures per tal de fer més lleuger 
el confinament.

Aquestes activitats volun-
tàries arribaven porta a por-
ta amb la prèvia sol·licitud via 
telèfon mòbil personal 
dels membres de l’associa-
ció fins a través de les xarxes 
socials com Instagram o Facebook, 
tan essencials en aquests dies per les 
persones de major edat i les 
seves famílies foranes del 
barri, les quals es posaven 
en contacte amb nosal-
tres perquè li féssim arri-
bar els productes prèviament 
sol·licitats, sigui menjar o di-
ferents tipus de compra es-
sencial. Continuant amb 
els productes essencials, el 
barri va viure una onada de 
solidaritat veïnal amb les 
mascaretes, ja que moltes per-
sones van començar a con-
feccionar mascaretes en 
un moment on aquestes eren escas-
ses per l’alta demanda. Una vegada 
confeccionades aquestes mas-
caretes l’entregaven a l’As-
sociació de Veïns i Veïnes 
sense demanar res a can-
vi, perquè nosaltres les en-
treguéssim porta a porta, als 
veïns i veïnes que prèviament l’ha-
vien sol·licitat. 

Activitats culturals al barri
Una altra activitat que va 

sorgir per Sant Jordi va ser 
la de cap infant es quedés 
sense la seva lectura per Sant 
Jordi, un Sant Jordi dife-
rent i sense cap celebració, 
però si amb molta solidari-
tat veïnal, ja que molts ve-
ïns i veïnes es van posar en 
contacte per nosaltres per 
entregar-nos llibres en bon 
estat que després serien 
entregats a les famílies que 

ho haguessin sol·licitat 
pels seus nens i nenes. Per 
tant la solidaritat del bar-
ri també va aparèixer no 
només en les activitats o 
productes essencials, sinó 
també per seguir mante-
nint viva la flama cultural. 
També es va procedir al ma-
teix mecanisme pel dia de 
Nadal i Pare Noel, el qual va 
obtenir una resposta òptima.

“Els barris reviuen 
en els moments 

durs, lluiten i no es 
donen per vençuts. 

El sentiment 
de barri aflora, el de 
pertinença emergeix 

i la vida torna als 
obrers i obreres”

 
Però sense dubte una de les acti-
vitats  que es van dur a terme va 
ser la de comunicar-nos amb les 
persones de major edat via tele-
fònica per veure com anaven pas-
sant el dia a dia de confinament, 
on parlàvem amb aquestes perso-
nes que o bé elles havien sol·lici-
tat el servei telefònic gratuït o els 
seus fills i filles s’havien posat en 
contacte amb nosaltres per por-
tar un seguiment. Aquest servei 
va ser molt gratificant, ja que va 
sortir de voluntariat del barri i 
l’associació. 

Finalment, l’activitat que va re-
bre més resposta va ser la reco-
llida d’aliments porta a porta, en 
un total de 820 habitatges, on els 
voluntaris de l’associació de veïns 
i veïnes de Can Jofresa van passar 

porta per porta fins al final acon-
seguir un total de 600 kilograms 
d’aliments, els quals van ser en-
tregats al Rebost, que s’encarrega 
a través de serveis socials, de po-
sar-ho a disposició de les famílies 
que més ho  necessiten de la ciu-
tat de Terrassa.

Sense oblidar que l’associació 
va animar les tardes de confi-
nament amb altaveus i música, 
tot donant suport als col·lectius 
més vulnerables i essencials de la 
pandèmia, on el barri sortia als 
seus balcons i interactuava amb 
la música i algunes activitats. 
Tota aquesta animació va durar 
fins a l’obertura de les fases més 
dures de confinament, un total 
de quaranta dies.Des de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de Can 
Jofresa es van viure moments per 
recordar i rememorar, com 
totes aquestes accions es-
mentades anteriorment i la 
ràpida actuació dels ve-
ïns i veïnes front situacions 
molt sensibles, fent que la 
participació augmentes molt en 
les actuacions que es feien.

Com a conclusió del perío-
de de la pandèmia cal esmentar 
que sí que hi ha hagut un abans 
i un després de la pandèmia, ja 
que durant la pandèmia la gent 
es va unir molt per totes les 
actuacions per pal·liar els efectes 
del confinament. Ja que en els 
moments difícils surt la so-
lidaritat als barris obrers, la 
mancança de recursos queda 
enrere, fins i tot a la recolli-
da d’aliments, on hi havia gent 
que no podia aportar-nos 
res, per la difícil situació que 
s’havia viscut aquest any de 
pandèmia, amb la pèrdua 
de molts llocs de treball, 
els ERTO i la tardança a 
fer els pagaments mensuals 
per part de les administra-
cions. Per tant el barri de 
Can Jofresa es va bolcar per 

tirar endavant amb l’ajuda de 
l’Associació de Veïns i Veïnes.

Un cop es van obrir les restricci-
ons vam retornar als temes que es 
van iniciar a l’any 2019 quan vam 
entrar a la junta, com eren els te-
mes dels problemes de l’aïllament 
de les façanes. Molt importants 
per a tots els veïns i veïnes de 9 
de les 12 torres altes, ja que esta-
ven caient totxos de grans altures 
i la Generalitat, concessionària de 
l’obra, no donava resposta. Fins 
que al febrer d’aquest any 2022 
ja va respondre a un burofax que 
es va enviar des de tots els edifi-
cis per via de l’assessoria del bar-
ri donant-nos una solució d’un 
preu més baix del que inicialment 
creiem, ja que en aquet preu en-
tra arreglar els totxos malmesos 
en comptes de tornar a fer l’aïlla-
ment.

El 28 de setembre hi ha una al-
tra assemblea on comunicarem 
als veïns tota la informació dispo-
nible per mantenir-los informats 
dels passos que s’han donat i s’es-
tan donant.

A dia d’avui, la junta de joves 
que vam entrar el febrer de 2019 
viu els últims mesos a l’associació, 
ja que hem decidit no tornar a 
presentar-nos al pròxim mandat 
que inicia l’any 2023, degut a la 
poca participació i falta de temps 
de l’actual junta, com també la 
marxa d’alguns integrants per 
causa de l’elevada l’edat, estat de 
salut i per temes personals. De-
sitgem per tant que entri una 
nova junta per continuar la lluita 
al barri. Encara que no estem a 
la junta continuarem mirant pel 
barri tant com ho fem ara, tot 
informant a les administracions 
competents de les deficiències i 
les mancances que observem. Ens 
anem de la junta, però no del bar-
ri.

“Hi ha hagut un 
abans i un després 

de la pandèmia, 
durant aquesta la 

gent es va unir molt 
per totes les 

actuacions per 
pal·liar els efectes 
del confinament”

Els barris reviuen en els mo-
ments durs, lluiten i no es do-
nen per vençuts. El sentiment 
de barri aflora, el de pertinença 
emergeix i la vida torna als obrers 
i obreres. Que entre ells i elles es 
recolzen als moments més compli-
cats quan l’administració municipal 
o d’organismes superiors no pot 
arribar amb brevetat ho han de fer 
els veïns i veïnes, els quals arriben 
abans que qualsevol administració. 
Amb l’ajuda de l’associacionisme 
i la guia de les entitats veïnals, els 
problemes es poden abordar amb 
més agilitat i cooperació.

 ▪ Vista aèria del barri de Can Jofresa CEDIDA
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 >Associació veïnal barri Sant Pere

Cultura, lleure i compromís social, feminista i antiracista
Lluís Costa

Puntualment, el passat 2 de 
setembre, l’associació veï-
nal del barri de Sant Pere 

es posava mans a l’obra per ence-
tar el nou curs. Assemblea ober-
ta, balanç, opinions, propostes… 
tot informant, per començar, so-
bre la feina acomplerta, la gestió 
del casal del barri (avinguda 22 
de juliol 337), entre altres, que 
aquesta junta realitza des del se-
tembre de 2019.

L’espai públic ha mantingut 
l’oferta i realització de tallers i 
cursos, com ara d’informàtica per 
a gent amb necessitats bàsiques, 
ioga, manualitats, idiomes (an-
glès, francès), cuina i altres.

Compromís de 
col·laborar en 
xarxes d’ajuda, 

d’empoderament, 
de solidaritat per 
donar força i veu 
a les dones que 

pateixen situacions 
de vulnerabilitat

Al mateix temps, l’AV va obrir el 
casal a diferents entitats del barri 
i de Terrassa, com Prodis, Fupar 
o L’esplai Tu Tries, amb diferents 
propostes culturals i d’acció soci-
al. Una perspectiva de mobilitza-
ció social i participació ciutadana 
que es construeix també amb la 
celebració de xerrades-debat i 
presentacions de llibres. Les es-
coles de barri han utilitzat també 
les sales per fer diferents activi-
tats.

El temps de pandèmia, com la 
resta de la humanitat, va posar 

a prova la capacitat de reacció 
davant situacions d’emergència, 
límit fins i tot, així com de solida-
ritat i creativitat. La sala d’actes, 
per començar, es va adequar com 
a espai de treball pels estudiants 
del barri; al mateix temps que 
es posà en marxa un projecte de 
recollida d’aliments per a la gent 
més necessitada. I aquest estiu, ja 
ben reduïts els efectes produïts 
pel covid, d’onades de calor inè-
dites que, fonts ben informades, 
asseguren que seran fresquetes 
comparades amb el que ens ve a 
sobre en els estius per davant, va 
ser refugi climàtic, posant a servei 
de la ciutadania el condiciona-
ment climàtic.

Sortint també al carrer, l’associ-
ació va recuperar la col·laboració 
amb la colla de cultura popular 
del barri, la Papallona, en l’orga-
nització de la festa major, amb el 
famós i ja tradicional festival de 
música Sant Pere Canta.

«Viu i Actiu», així vol el bar-
ri aquesta associació veïnal, 
amb marques d’identitat fortes, 
«capaç de participar en les pro-
blemàtiques del barri feminis-
ta», expliquen l’Asun i la Mireia, 
presidenta i secretària de la jun-
ta respectivament. Assumeixen 
el compromís de col·laborar 
en l’impuls de «xarxes d’ajuda, 
d’empoderament, de solidaritat 
per donar força i veu a les dones 
que pateixen situacions de vul-
nerabilitat». Molt important, en 
aquesta lluita, el Punt Lila obert 
al casal, entorn del qual s’organit-
za un grup de dones, amb servei 
d’atenció 24 hores al telèfon 640 
658863. I compromís també 
amb la lluita contra el racisme i 
en defensa del medi ambient.

En aquesta línia de compro-
mís veïnal, l’assemblea tractà la 
problemàtica del tancament del 
caixer al barri, davant del qual ja 
es va fer una protesta al carrer, el 
passat mes d’abril davant la seu 
de CaixaBank, conjuntament 
amb el Moviment per Pensions 
Dignes (MPD) de la ciutat.

Propostes per aquest curs

Tot en marxa per al curs 2022-
23: cuina, anglès (dos nivells) i 
francès, pintura de roba, hip hop 
i break dance, informàtica bàsica 
(dos nivells, tràmits bàsics, correu 
electrònic, anar al caixer), escacs, 
puntes de coixí, punt de creu, 
ioga. Per cert, el campionat de 
Catalunya de break dance, tindrà 
lloc al casal el 5 de novembre, per 
segona vegada.

El pròxim novembre, cultura, jo-
vent i intervenció al carrer, amb la 
pintura d’u mural a la façana del 
carrer Pintor Viver amb avinguda 
22 de juliol, recordant l’evolució 
de l’avinguda des que passava el 
tren, en clau feminista, amb l’ar-

tista Albert, conegut com a Snok 
L.CO.

Fent balanç global d’aquests anys 
al capdavant de l’entitat, la Mireia 
valora «molt positiva l’experièn-
cia d’obertura al barri i la ciutat. 
Venen molts grups que utilitzen 
el casal, col·lectius que fan reuni-
ons, sempre les sales ocupades, 
matí i tarda». Establiren també 
un acord amb Fupar i Prodis per 
garantir activitats per a persones 
amb capacitats diverses. Hi ha 
actiu, així mateix un grup de cri-
ança, amb gent de l’escola bressol 
Vallparadís i obert a la gent del 
barri. No falta un grup de batuca-
da (tambors brasilers), activitats 
del grup Tub d’assaig (grup i esco-
la de circ), ball-gimnàstic zumba, 

i un club de lectura.
Encara dues novetats: primer, la 

desitjada biblioteca, des de l’inici 
d’aquests rics tres anys; ara s’es-
trena, explica l’Asun, «renovada 
i ampliada gràcies a l’aportació i 
amor d’una veïna del barri, que ha 
regalat molts llibres». Preparen, 
així, un punt de préstec i d’inter-
canvi de llibres. La segona, una 
sala d’exposicions d’arts, per on 
han passat ja obres de diverses 
autores.

El Punt Lila obert al casal, 
entorn del qual s’organitza 
un grup de dones, amb servei 
d’atenció 24 hores al telèfon 
640 658863. 

Redacció

Famílies sense recursos a cau-
sa de l’atur, mares solteres o 
separades caps de família 

sense ingressos econòmics, dro-
godependències i indigència; són 
alguns dels problemes, cada dia 
més greus, pel creixent nombre 
de casos i la gravetat d’aquests, 
amb els que ha de lidiar quotidia-
nament el veïnatge de Can Tusell.

Aquest mes de setembre, l’as-
sociació veïnal (AV), amb seu al 
carrer Tarragona, ha enviat una 
carta al conjunt de veïnes i veïns, 
tot informant que s’ha decidit 
«donar assistència a les persones 
del barri que viuen en situacions 
com les anotades, perquè Can 
Tusell forma part del grup de 
«barris perifèrics i marginals de 
la nostra ciutat». 

Com a AV, s’informa, «mirem 
pel benestar del nostre barri i els 
nostres veïns en diferents àrees, 
de forma voluntària i altruista». 
En aquests moments, tanmateix, 

consideren arribat el moment 
«d’anar més enllà i assistir les 
persones del nostre barri d’una 
forma més pràctica, discreta i 
efectiva». 

Això, s’assegura, sense comptar 
amb recursos ni subvencions «es-

tatals», perquè, declaren, «tam-
poc no la demanen». D’acord 
amb la convocatòria a la campa-
nya solidària, «el que proposem 
neix de la nostra voluntat, de 
manera solidària, conscients dels 
problemes que molt@s veïn@s 

estan vivint i, al mateix temps, es-
sent conscients dels grans i greus 
problemes pels quals estan patint 
moltes persones i famílies sence-
res del nostre barri».

Manca de recursos de moltes 
persones del barri

Destaquen els següents proble-
mes:

Famílies sense recursos, a cau-
sa de l’atur, que han de demanar 
ajuda a les portes dels comerços 
o recollir ferralla per a obtenir al-
guns diners per a comprar el més 
bàsic: aliments i roba.

Dones vídues necessitades 
d’atenció car, ancianes en la seva 
majoria, viuen soles sense cap su-
port personal.

Mares solteres o separades res-
ponsables de filles i fills, també 
en aquests casos sense ingressos 
econòmics ni altres recursos. 

Addiccions i indigència, sovint 
en les mateixes persones, «sot-
mesos per l’addicció o la situa-

Solidaritat veïnal al barri de Can Tusell
ció familiar, personal, social, etc., 
a formes de vida indesitjables i 
indignes, sense res per a menjar, 
sense cap ajuda ni lloc on arrece-
rar-se, vivint miserablement, en 
situacions cruels per a ells i qui 
els rodeja».

Així les coses, conclou la crida 
de l’associació veïnal, «no és just 
que les persones es trobin en  si-
tuacions com aquestes». És per 
això que, «conscients dels pro-
blemes i per portar a la pràctica 
les nostres intencions solidàries 
amb les persones més desfavori-
des, volem ser part de la solució i 
assistir-los».  

Informen que oferiran suport 
en forma de temps i recursos eco-
nòmics, «molt limitats, perquè 
som famílies de condició humil», 
i cridant al conjunt de les perso-
nes del barri a sumar-s’hi:
• Informant si es troben en situa-

ció de dificultat.
• Fent donatius: productes bà-

sics de primera necessitat per a 
nadons, infants i adults.

 ▪ Pati interior al barri de Can Tusell
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El Diari de l’Educació

Dilluns 3 d’octubre, l’Institut 
Català de les Dones dona 
el tret de sortida de l’any 

Yarza, en record de Nativitat Yarza 
Planas, escollida alcaldessa de Bell-
prat (Anoia) el gener de 1934, la 
primera sorgida del sufragi univer-
sal a Catalunya i Espanya. Durant 
80 anys el seu nom ha restat pràcti-
cament en l’oblit.

Natividad Yarza Planas va néixer 
a Valladolid l’any 1872, de pare ara-
gonès i mare navarresa. La família 
va tornar a Saragossa poc després 
i el 1876 es va instal·lar a Barcelo-
na. Entre el 1904 i el 1905 Yarza 
va cursar estudis a la Normal de 
Huesca i el 1906 va començar a 
exercir de mestra a Santa Marga-
rida de Montbui, Pontons, Vilada, 
Malla, Saderra (Orís), Vilanova del 
Camí, Igualada,  Gandesa, Cabrera 
de Mar, Candasnos (Aragó) i final-
ment, el juny de 1930, va ser nome-
nada mestra en propietat de l’escola 
de Bellprat (Anoia).

La seva activitat política havia co-
mençat abans fins i tot de la pro-
clamació de la Segona República. 
Afiliada al Partit Republicà Radical 
Socialista, va ser membre de la Junta 
Directiva del Centre Radical Socia-
lista del Districte IX de Barcelona i 
va participar en la creació del Cen-
tre Radical Socialista de Bellprat. 
Va ser també una de les fundadores 
de la Associació Femenina Repu-
blicana Victoria Kent a Barcelona 

(1931), que volia fomentar la col·la-
boració de les dones amb la Repú-
blica. En 1933 Yarza va presidir la 
comissió gestora a l’Ajuntament de 
Bellprat i va ser triada sotssecretària 
de la Junta General Constituent del 
Institut Laic Benèfic de Catalunya.

Després de les eleccions generals 
de novembre de 1933, Yarza va 
abandonar el Partit Republicà Ra-
dical Socialista i es va afiliar en Es-
querra Republicana de Catalunya. 
Va encapçalar la candidatura a les 
eleccions municipals a Bellprat al 
gener de 1934, en les quals va ser 
triada alcaldessa, i va ser nomenada 
la primera alcaldessa de Catalunya 
i de tot l’Estat espanyol triada per 
sufragi universal. El mes d’agost 
d’aquell any va ser destinada com a 
mestra a la Pobla de Claramunt, va 
mantenir l’alcaldia de Bellprat, però 
arran dels fets d’octubre de 1934 
tots els alcaldes d’esquerres van ser 
cessats, i entre ells Yarza.

Durant la Guerra Civil, malgrat 
tenir 63 anys, es va allistar en la 
columna del Barri, que la va portar 
al capdavant d’Aragó, i després es 
va traslladar a Barcelona per inte-
grar-se com a mestra del Consell de 
l’Escola Nova Unificada. Després 
de la guerra es va exiliar a França, 
i el 1940 la Comissió depuradora 
de Magisteri la va donar de baixa 
com a mestra. Va morir a Tolosa de 
Llenguadoc el 1960.

Durant gairebé 80 anys, el nom de 
Nativitat Yarza ha estat sepultat per 
l’oblit. Ara, en el 150è aniversari del 

seu naixement, se l’intenta rescatar 
amb la celebració de l’Any Nativitat 
Yarza. Fa uns mesos, la Fundació 
Irla va publicar una extensa biogra-
fia sobre aquesta figura: Natividad 
Yarza, mestra, alcaldessa, miliciana, 
fruit del treball de recerca d’Antoni 
Dalmau i Isidre Surroca, en el qual 
es recupera una entrevista que fa 
uns anys es va fer amb un exalumne 
seu de Bellprat.

Joan Rosich, alumne de Yarza, 
nascut el 1921, recordava encara als 
94 anys com: «Amb tants alumnes 
i amb diferents edats, la mestra te-
nia difícil poder estar per tots, per 
això els grans ajudaven als petits, 
i en acabar les classes, els grans es 
quedaven i la mestra els compensa-
va amb una hora més de classe. A 
l’hivern, com que no hi havia gaire 
feina al camp, des de mig novembre 

a mig març la mestra feia classes als 
adults, de 7 h de la tarda fins a les 9 
h. Hi anaven els mossos que treba-
llaven a Bellprat i els alumnes més 
grans (…) els alumnes proveïen 
de llenya l’escola. Una estufa escal-
fava la sala en els freds hiverns i al 
damunt, la mestra hi tenia l’olla del 
dinar. I no només li portaven llenya 
sinó que també algun tall de carn 
quan mataven un animal».

Nativitat Yarza Planas, primera alcaldessa  
a l’Estat espanyol, va ser mestra rural

Nativitat Yarza i Planas (Va-
lladolid-1872– Tolosa de Llen-
guadoc-1960), criada a Barce-
lona, fou mestra compromiesa, 
laïcista i feminista. Milità en 
partits republicans i fou la 1ra. 
alcaldessa electa de la història 
de Catalunya i l’Estat espanyol, 
el gener de 1934, a Bellprat, per 
ERC.

Amb l’esclat de la Guerra 
s’allistà a la Columna del Barrio, 
vinculada a la UGT i el PSUC, 
i lluità al front d’Aragó. Retor-
nada a la rereguarda dirigí el 
Grup Escolar Lina Òdena de 
Barcelona en el marc del Con-
sell de l’Escola Nova Unificada, 
fins a l’exili.

A França va mantenir el seu 
compromís republicà, es va ne-
gar sempre a tornar a una Es-
panya franquista i va morir en 
condicions molt precàries, en el 
més absolut dels oblits.
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 >Entrevista a Joseba Quevedo, professor en Automàtica a la UPC i Coordinador del 
Grup de Projectes i Medi Ambient de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT)

“Vull que TAIGUA sigui puntera en I+D”

Sònia Giménez Guzmán

• Ens pots explicar en què con-
sisteix l’Automàtica?
És una branca de l’Enginyeria 

que treballa per assolir la substitu-
ció d’un operador manual per un 
d’artificial, sigui un robot o un au-
tòmat programable, de manera que 
les tasques més repetitives deixin 
de fer-les les persones, aconseguint 
seguretat, precisió i eficiència. Un 
exemple: si he d’anar en vaixell fins 
a Eivissa, amb un pilot automàtic, 
marcant el rumb i destí, no ens 
cal un ésser humà tot el temps al 
timó. A priori semblaria que això 
afecta negativament el mercat de 
treball perquè es destrueixen llocs 
de treball, però també se’n creen: 
disseny, programació, manteni-
ment...

A més existeix el gran repte per 
als ensenyants, ja que l’automàtica 
ben aplicada té molts beneficis, 
però mal aplicada pot tenir con-
seqüències fatals per a la societat.

• Parlem de l’OAT. Per a tu qui-
na és la seva missió, quins són 
els motius que fan necessari 
l’OAT?
Un observatori és la pota que 

complementa la gestió pública. És 
molt important que un Ajunta-
ment que aposta per la gestió pú-
blica acompanyi l’empresa pública, 
des del punt de vista de la ciuta-
dania, dels abonats, no només per 
criticar allò que és millorable, sinó 
per possibilitar sinergies a través 
de l’aportació d’idees que a l’em-
presa potser ni se li ocorren, supe-
rada, a vegades, per les tasques del 
dia a dia.

• Com vas decidir participar en 
l’OAT?
Treballo en una universitat pú-

blica i crec molt que les entitats 
han de ser públiques. Crec que els 
serveis bàsics, com l’aigua, han de 
ser gestionats públicament. És cert 
que en molts territoris es gestiona 
de forma privada i es fa bé i es fa 
molta investigació i innovació. Jo 
els conec i faig feina amb ells. Per 
què estic a l’OAT? Doncs perquè 
vull ajudar TAIGUA perquè sigui 
tant o més bona gestora que les 
empreses que hi ha al territori, que 
sigui eficient i pugui fer investiga-
ció puntera. 

• Com a coordinador del grup 
de treball de Projectes i Medi 
Ambient, quins són els objec-
tius del teu grup i què esteu 
fent actualment per acostar-
vos-hi?
El nostre grup sorgeix de l’aglu-

tinació de dos grups de treball 
precedents, un dedicat a temes 

mediambientals i l’altre a projec-
tes europeus. Els propòsits són fer 
projectes innovadors que puguin 
servir a TAIGUA i a l’Ajuntament 
per a millorar la gestió i que sigui 
sostenible. S’ha de donar resposta 
en termes de justícia social i s’ha 
de ser sostenible econòmicament, 
per la qual cosa es necessita una 
gestió eficaç a través de projectes 
innovadors que, per exemple, pu-
guin detectar i evitar fuites, que no 
sempre són visibles des de l’exte-
rior. Si fem un bon manteniment 
de canonades i reduïm pèrdues 
d’aigua, podrem abastir millor la 
ciutadania i podem aconseguir 
reduir la quantitat d’aigua a pota-
bilitzar, millorant l’eficiència en la 
xarxa.

Actualment,  tenim un doc-
torand industrial, una persona 
que estarà durant  3  anys pagada 
per TAIGUA i dirigida per pro-
fessorat de la UPC, treballant en 
un model informàtic, un model 
de simulació de la xarxa d’aigües 
de Terrassa. Aquest simulador té 
una gran potencialitat pràctica, ja 
que permetrà abans de fer qualse-
vol acció preveure quins seran els 
efectes que causaria . Per exemple 
si obrim o tanquem una vàlvula en 
un punt de la xarxa, podem saber 
com afectaria una part de la ciutat 
i valorar la idoneïtat de la mesu-
ra abans de dur-la a terme. Po-
dem operar i planificar amb més 
precisió en funció de les neces-
sitats d’acord amb un model que 
simula present i futur.

“Terrassa treballa 
en un projecte 

de telecomptadors 
per tal que 

aquests passin 
de ser mecànics a 

electrònics”
• Com funciona el teu grup? 

Amb quina periodicitat us 
trobeu i quina és la càrrega de 
treball?
En el nostre grup tenim inves-

tigadors que poden aportar nous 
projectes i persones interessades 
en temes de medi ambient. Som 6 
o 7 persones i ens reunim cada 3-4 
mesos. 

La càrrega de treball no és exces-
siva, potser la figura de coordina-
ció en té una mica més a causa de 
les reunions en la Permanent i el 
Plenari de l’OAT. La resta, el seu 
treball habitual i la dedicació, és la 

posada en comú en les reunions 
trimestrals del grup i aprofitar les 
sinergies per posar en marxa acci-
ons concretes.

• S’han demanat fons d’ajut per 
algun projecte?

Encara no se n’ha demanat 
cap. TAIGUA i l’Ajuntament de 
Terrassa estan preparant un pro-
jecte en l’àmbit de la digitalitza-
ció de l’aigua per a quan surti la 
convocatòria que havia de sortir 
ara al juny. Esperem que aviat es 
facin públiques les bases. Ara, 
en aquest precís moment, el Mi-
nisterio, via Acció de la Genera-
litat està informant i fent difusió 
d’aquest PERTE per a la digita-
lització de l’aigua.

• I en què consisteix el projecte?
Terrassa treballa en un pro-

jecte de  telecomptadors, per tal 
que aquests passin de ser mecà-
nics a electrònics, de manera que 
no només es gravi manualment 
el teu consum periòdicament 
(cada un o tres mesos), sinó que 
es faci una emissió automàtica 
horària de la lectura via digital. 
Això és un avenç increïble. Per tal 
que s’entengui, tu pots estar en una 
botiga comprant, no ets a casa, 
i detectes que hi ha un consum 
a través d’un aplicatiu en el mò-
bil. Potser t’has deixat una aixeta 
oberta o hi ha una fuita en una 
canonada, o potser t’han entrat a 
casa. O imagina que tens el pare i 
la mare grans que viuen sols a casa 
seva i detectes que no fan consum. 
Potser els ha passat alguna cosa. 

A més, com a usuàries podem 
fer una gestió continua del nostre 
consum i fer un ús responsable 
ecològicament i econòmica, mi-
rant de no passar de tram tarifari. 
Però és que, a més, el Projecte 
de  Telecomptadors  permetria a 
l’empresa tenir una informació 
dels consums en cada instant, no 
com ara que les lectures es fan 
trimestralment, de manera que 
els models matemàtics podrien 
funcionar amb més certesa i es po-
drien detectar fuites de forma im-
mediata.

L’Ajuntament milloraria en 
transparència i tractament de 
dades, ja que podria saber els 

consums discriminant per dife-
rents criteris atenent al territori, 
a les  franges d’edat, etc. a més de 
fer planificacions d’acord amb una 
informació exacta.

El cost d’implantar aquest siste-
ma de comptadors puja aproxima-
dament a uns 9 milions d’euros, el 
60% dels quals podria ser subven-
cionat si escullen el nostre projecte 
i el troben interessant davant dels 
que presentin altres empreses i al-
tres ciutats de tot l’Estat espanyol.

• En cas  que  el projecte de di-
gitalització no  fos  subvencio-
nat pels fons, creus que hem 
d’implantar igualment aquest 
sistema? Creus que una  solu-
ció implicaria revisar les tarifes 
a mig terme?
L’hauríem d’implantar igual-

ment. L’Ajuntament ho veu clar, 
tant si hi ha recursos de fons eu-
ropeus com si no. La diferència 
estaria en el terme d’implemen-
tació. Si no  obtenim  la subven-
ció hauríem d’estendre el projecte 
en el temps, i pagaríem any a any 
el mateix.

“Aviat s’haurà 
de prendre una 

important decisió 
sobre si s’ha de 

mantenir tot el gruix 
de funcions que duu 
a terme TAIGUA” 

• Com veus la relació coproduc-
ció i cogovernança entre TAI-
GUA/Ajuntament-Adminis-
tració i OAT?
És quelcom millorable, però veig 

molt bona voluntat en les tres 
parts. A vegades el que passa és la 
manca de temps i hem de superar 
aquest  hàndicap. Treballem per 
tal que aquesta  col·laboració en-
tre les tres parts sigui eficient i es 
pugui aprofitar el coneixement de 
les persones de l’OAT. Soc posi-

tiu, crec que hi ha bona sintonia 
i que hi ha voluntat per les tres 
parts. S’estan fent coses, tot i que 
es podria fer millor. Estem fent 
camí.

• Com veus actualment l’OAT? 
Alguna de les seves  debili-
tats? Pots fer una valoració en 
positiu?
L’OAT  actua  moltíssim de 

forma voluntària i això és per a 
treure’s el barret i  agrair aquesta 
feina. Hem d’intentar que aquest 
voluntariat no es cremi o  dece-
bi per la lentitud en segons quins 
avenços. Hem de ser conscients i 
valorar la feina que es fa i de les 
coses que es van aconseguint i sa-
ber que cada passa és important 
i ens dirigeix en la bona direc-
ció. Hem de seguir sense defallir.

• Com veus la pujada  del 
preu de l’energia i com ens pot 
afectar?

Em preocupa moltíssim i és evi-
dent que aquest és un tema que 
s’ha de tractar  en l’àmbit estra-
tègic. L’empresa pública  TAI-
GUA  no només distribueix 
l’aigua, com fan moltes altres ciu-
tats, sinó que també duu a terme 
la funció de captació i transport 
de l’aigua des d’Abrera. Terrassa 
es troba a uns 250 metres més 
alta sobre el nivell del mar que 
Abrera i bombar l’aigua des d’allà 
té un elevadíssim cost. Cal fer un 
estudi per decidir si val la pena 
assumir la funció de captació en 
alta i el transport i impuls de l’ai-
gua per part de TAIGUA, o seria 
més adient comprar l’aigua a un 
gestor públic del transport  de 
l’aigua  potable. Aviat  s’haurà de 
prendre una important decisió 
sobre si s’ha de mantenir tot el 
gruix de funcions que duu a ter-
me  TAIGUA. En aquest  sen-
tit, crec que l’OAT no s’hauria de 
posicionar, encara que sí que ha 
de demanar transparència.
És un debat imprescindible 
que  afecta  la viabilitat de l’em-
presa i a totes les persones 
usuàries del servei a la ciu-
tat, i haurem d’estar atentes. 
I demanar transparència per a 
saber  a partir de  què es prenen 
les decisions.

 ▪ Joseba Quevedo durant l’entrevista

Joseba Quevedo va arribar a Catalunya l’any 1979 des 
del País Basc, on ja impartia classes. S’ha dedicat a la 
docència i la investigació en el Campus Universitari de 
la nostra ciutat des de l’any 1989. Col·labora activament 
amb l’OAT amb l’objectiu que la gestió de l’empresa 
pública TAIGUA sigui puntera en innovació i 
aconsegueixi ser millor que les privades del sector. 

OAT
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Repensar la 
democràcia 

Fèlix Pardo
@felixpardova

La guerra a Ucraïna està rearmant la legiti-
mació del model occidental de la demo-
cràcia alineat amb el capitalisme. Des de 

la socialdemocràcia fins l’extrema dreta trobem 
el mateix acoblament ideològic entre la idea de 
capitalisme i la de democràcia on la primera es 
pensa com a l’única economia de mercat possi-
ble, la de compra i venda de mercaderies on es 
subordina la demanda a l’oferta i l’objectiu és el 
lucre, i la segona es pensa de manera abstracta 
en ometre la realització de la justícia en relació 
a les necessitats de les persones i la conservació 
de la vida a la Terra.  Un acoblament que es fa 
palès en deixar fora de les seves vindicacions la 
propietat pública, col·lectiva o comunitària dels 
béns productius, la intervenció de l’estat en la 
regulació de les activitats mercantils i una agen-
da de participació ciutadana en la construcció 
d’una globalització alternativa sobre criteris de 
sostenibilitat i justícia social i amb la idea rec-
tora del bé comú.

Vivim en un món que no és ni homogeni ni 
segur, on no hi ha un únic ordre internacional 
que gira al voltant dels EUA. I cada cop és més 
difícil de creure que la globalització actual solu-
cionarà els problemes que tenim al món, essent 
els més greus els 32 conflictes armats oberts i 
el canvi climàtic. Si volem trobar solucions als 
problemes actuals, cal fer un gir mental i re-
collir el testimoni de la innovació  social que 
trobem en les anomenades economies trans-
formadores, unes utopies reals on podem viure 
amb nous dissenys de sistema social i redefinir 
el funcionament de la democràcia més enllà del 
capitalisme amb pràctiques econòmiques fona-
mentades sobre valors ètics universals i respec-
tuoses amb la natura. Que el capitalisme arribi 
a la seva fi és només qüestió de temps, però és 
la nostra responsabilitat moral escurçar la seva 
existència i fer-ho abans que ens destrueix-hi.

No es cap salt de fe sinó una factible i repli-
cable acció social col·lectiva de potenciament 
econòmic entenent l’economia com a satisfac-
tor de les necessitats fonamentals de les perso-
nes i alhora d’aprofundiment en les bases de la 
democràcia, del govern del poble i per al poble. 
Cal tornar a pensar la democràcia com l’objecte 
de la justícia, que és el que sempre vol el poble, 
la qual cosa porta a subordinar l’economia a la 
política, els drets dels particulars als drets de 
la comunitat en vista del bé comú. Repensar 
la democràcia per a la realització de la justícia 
passa per donar el nostre suport a:
• les iniciatives dels individus en el treball coo-

peratiu o comunal,  
• l’acció sindical per democratitzar les empre-

ses mercantils mitjançant la participació dels 
treballadors,

• l’estalvi privat i les inversions socials amb cri-
teris ètics, així com l’ús de les monedes locals, 

• els actes particulars de consum conscients, 
responsables i compromesos amb la societat 
i el medi ambient,

• els instruments que permeten la generalit-
zació d’aquest nou consum impulsats per les 
administracions públiques, com les etiquetes 
socials i les clàusules socials,

• la integració de totes les iniciatives anteriors a 
través del balanç social que fa possible, d’una 
banda, el control democràtic de l’economia 
i les finances, i d’altra banda, l’emergència 
d’una nova realitat econòmica, el mercat so-
cial, amb el qual s’efectua la substitució del 
capitalisme,

• la renda bàsica, 
• i els pressupostos participatius, amb els quals 

s’aconsegueix l’aprofundiment de la demo-
cràcia participativa i la viabilitat d’una globa-
lització alternativa.

Es tracta de reintegrar l’economia en la política, 
fer de les polítiques públiques i les decisions dels 
ciutadans el suplement econòmic que li manca 
a la democràcia política per efectuar la justícia. 
Perquè una democràcia que no sigui també eco-
nòmica no pot satisfer la superació de les desi-
gualtats i de les injustícies en l’accés als recursos.

En el marc de la celebració de la 
tercera edició de l’esdeveniment 
“Agir pour le vivant” (Actuar pel 

que està viu), que va tenir lloc del 22 
al 28 d’agost, l’OAT ha estat convidat 
a participar en el cicle de conferènci-
es-debat de reflexió en l’àmbit d’”Ai-
gua, Governança i Territori”, el 24 i 25 
d’agost, coordinat per l’Anne Le Strat, 
antiga adjunta de Bertrand Delanoë a 
l’ajuntament de París i presidenta de 
l’empresa pública “Eau de París” (2001-
2014), actualment és Investigadora a la 
universitat de Nova York i consultora 
sènior en UN-Habitat. Aquesta ha 
estat una de les activitats en què l’enti-
tat egarenca ha estat treballant durant 
l’estiu.

L’Anne Le Strat volia que expliqués-
sim la nostra experiència de creació de 
l’Observatori: la seva missió i objectius, 
l’estructura, el pla de treball, el model 
de funcionament, els mecanismes de 
participació en la coproducció, cogover-
nança i la presa de decisions conjunta 
amb el govern/administració i Taigua, 
presentant alguns resultats per a la mi-
llor comprensió del que estem fent.

La presentació de l’OAT va ser l’últi-
ma de la jornada del dimecres del dia 
24 d’agost, però, malgrat el cansament 
de les persones assistents, vam acabar 
una hora i mitja més tard del previst. 

Els panelistes, tal com podem veure a 
continuació, són de perfils diversos i de 
responsabilitats institucionals de gestió 
o de recerca:

– Elisabeth Thiéblemont, delegada de 
l’estratègia i de la prospectiva de la di-
recció general de “Eau de Paris”.

– François Poupard, director general 
del servei del Consell Regional de la 
Nova Aquitània.

– Annick Mièvre, directora de la de-
legació de Marsella Agència de l’aigua.

– Emma Haziza, hidròloga investiga-
dora-emprenedora per un planeta ha-
bitable, CEO & CO-founder Mayane 
Labs.

– Emmanuel Dollet, director del cen-
tre permanent d’iniciatives pel medi 
ambient Roina País d’Arles.

– Agathe Euzen, directora de recer-
ca, responsable de la cèl·lula Aigua 
del CNRS, Codirectora de PEPR 
Onewater- Aigua bé comú- codirigit 
amb CNRS-BRGM-INRAE.

– Thierry Ruf, director de recerca 
d’emèrit de l’IRD de Montpeller i vice-
president del Consell d’admninistració 
del Govern Públic de l’Aigua de la me-
tròpoli de Montpeller.

– Philippe Camburet, president de 
la Federació Nacional de l’Agricultura 
biològica.

– Régis Taisne, cap del departament 

“Cicle de l’aigua” de FNCCR (Fédérati-
on Nationale des Collectivités Concé-
dantes et Régies).

La sessió es va desenvolupar en un 
ambient de cordialitat i de gran interès 
per part dels panelistes. A mesura que 
jo anava exposant els temes, les perso-
nes m’anaven aturant i preguntaven, 
creant un debat actiu, participatiu i de 
discussió. Anne Le Strat actuava de 
moderadora i dinamitzadora.

Per la majoria de les persones assis-
tents, l’OAT és un projecte comple-
tament nou i era la primera vegada 
que en sentien parlar, (s’ha de dir que 
tampoc coneixien la ciutat de Terrassa) 
d’aquí que les preguntes eren contínues. 
Dels temes plantejats possiblement, els 
que van suscita major debat van ser la 
bona sintonia de col·laboració entre la 
Universitat i l’observatori (que va sor-
prendre gratament), i, d’altra banda, la 
creació i funcionament dels espais co-
muns de coproducció i cogovernança 
compartits entre l’ajuntament, Taigua 
i l’OAT.

L’Anne, coneixedora del nostre pro-
jecte i del de París, de tant en tant 
establia comparacions i connexions 
entre els dos. D’altra banda, també 
Thierry, molt interessat en els con-
tinguts de la presentació, va comen-

tar l’experiència del pro-
jecte de l’observatori de 
Montpeller, i al final de 
la sessió vam quedar de 
fer un intercanvi entre 
les dues ciutats.

La participació en 
el cicle de conferènci-
es-debat de reflexió en 
l’àmbit d’”Aigua, Go-
vernança i Territori” 
ha estat molt enriqui-
dora, i a més a més, és 
un bon punt de partida 
per establir intercanvis 
d’experiències, ja que 
compartim interessos 
i valors, i qui sap, tam-
bé podria ser el primer 
pas per la creació d’una 
xarxa d’observatoris en 
l’àmbit internacional.

L’Observatori de l’Aigua de 
Terrassa participa en un cicle 
de conferències de reflexió a Arlès

Bea Escribano
Presidenta de l’OAT

 ▪ Bea Escribano, al fons de la imatge OAT
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A lguns afirmen que vivim en una societat avançada, 
on ja hem superat les contradiccions, oberta, que 
accepta la diversitat i pluralitat, i som plenament 

europeus. Tòpics i més tòpics, oblidant que aquest país és 
diferent.

Massa anys de cultura catòlica, apostòlica i romana, on 
l’església, amb el seu braç armat i la subordinació de les insti-
tucions de l’Estat, ha generat una cultura plenament reacci-
onària, plena de contradiccions. A més, cal tenir en compte 
el discurs i imposició oficial, i la doble moral d’aquells que 
intenten exercir d’inquisidors i no accepten cap dels tòpics 
indicats. Som racistes, no acceptem la diversitat i pluralitat 
d’una societat en ple canvi, on alguns sectors volen continu-
ar imposant el seu criteri, com si la societat actual fos mono-
lítica i al seu servei.

Alguns tenen enyorança d’aquells temps grisos i foscos del 
franquisme, que a més de ser un règim criminal, era hipò-
crita i imposava una moral i ideologia que res tenia a veure 
amb la realitat.

I a dia d’avui encara continuem amb aquest discurs per 
part dels de sempre. Em refereixo a un tema que ni té cap 
transcendència, ni importància, ni farà que el conjunt de la 
ciutadania, comenci a cridar per un espectacle que està dins 
la normalitat, com molts d’altres, i sinó fos per aquests im-
presentables inquisidors, no seria ni noticia, ni tindria cap 
repercussió.

El PP i Valents (antiga Unió Democràtica, o sigui, la part 
més reaccionària de Convergència i Unió en el seu dia), han 
demanat que es cancel·li de forma immediata l’activitat cul-
tural Drag Kids!, un taller inter generacional de transvestis-
me dirigit a famílies amb criatures de sis a dotze anys. Una 
reflexió respecte a aquestes situacions i la necessitat de nor-
malitzar la diversitat sexual existent a la nostra societat. És 
un taller que es farà els dies 1 i 2 d’octubre, i amb inscripció 
prèvia de forma lliure i voluntària. Per tant, res a dir, ja que és 
una activitat lliure, i qui vulgui hi anirà, i d’altres no ho faran.

A més de demanar la cancel·lació de l’espectacle, han de-
manat la dimissió, com no podia ser d’una altra manera, 
de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. A 

més de criticar que administracions públiques com l’Ajun-
tament, la Generalitat i la Diputació de Barcelona en siguin 
promotores i organitzadores. Vaja, tot un escàndol segons 
aquests partits.

Com diuen: “No podem tolerar que els nostres fills esti-
guin exposats a aquest tipus d’activitats, que no tenen cap 
finalitat d’educar-los o ajudar-los en el seu creixement per-
sonal”. No poden ser exposats a una activitat que no tenen 
cap obligació d’anar-hi si ho consideren tant perillós. Els 
pares tenen plena llibertat de decidir què volen fer, i si con-
sideren que pot ajudar a l’educació dels seus fills, tenen ple 
dret d’anar-hi.

Qui són aquests impresentables per a determinar què es 
pot fer i què no? Parlem d’exposats, i no he sentit a cap dels 
dirigents d’aquests partits dir-ne res. Avui les xarxes poden 
ser més perilloses, ja que els nostres fills poden veure tot 
tipus de temes, des de pornografia pura i dura, violacions, 
guerres, morts, assassinats, tot el que els doni la gana. És 
més, poden jugar amb jocs violents, pornogràfics, violacions 
grupals…

“Qui són aquests 
impresentables per a 

determinar què es pot fer i 
què no? N’estem tips i farts 
d’aquest discurs moralista, 

contra tot allò que és diferent, 
i va contra l’exercici de 
la llibertat individual i 

col·lectiva”

I és molt més perillós tenir alguns membres de l’Església, 
plena de pedòfils i depredadors sexuals, que determinades 
activitats. I quina casualitat que aquests partits, sempre ca-
llen jugant a la doble moral, i la hipocresia catòlica, apostò-
lica i romana.

Sempre la doble moral inquisidora, resultat d’una cultura 
atrofiada i malaltissa. El discurs de la doble moral i el com-
pliment d’uns codis ètics, però molts dels seus dirigents, 
omplen els prostíbuls i les activitats relacionades amb el sa-
domasoquisme. I parlar del sagrat precepte en el matrimoni, 
per després tenir amants a totes les cantonades. N’estem tips 
i farts d’aquest discurs moralista, contra tot allò que és dife-
rent, i va contra l’exercici de la llibertat individual i col·lectiva.

És molt millor garantir l’educació de la diversitat en un 
taller com aquest, que els nostres fills ho facin de forma 
descontrolada a les xarxes, o davant d’algun pedòfil o depre-
dador sexual d’una institució plena d’hipòcrites i d’una falsa 
moral evident.

Per desgràcia, sempre són els mateixos, i volen reprimir 
tota la societat, dins el marc dels seus paràmetres. Purs reac-
cionaris, que s’han quedat al segle XIV, o en els desitjos dels 
quaranta anys de franquisme.

I perquè van contra aquesta activitat, perquè s’atreveix 
a reflexionar sobre el transvestisme, al que aquests partits 
consideren una malaltia que va contra els seus principis 
ideològics, la moral única i una religió hipòcrita plena de 
contradiccions. És la seva desgràcia i incapacitat, a la que 
han estat exposats durant molts segles i anys. I alguns te-
nim l’esperança de que els fills als que diuen protegir, tinguin 
la capacitat d’entendre i acceptar la situació d’aquest mon i 
societat plural i diversa, i acceptin viure amb aquesta norma-
litat, oblidant els prejudicis dels seus pares.

Que aquest taller, Drag Kids!, es faci amb tota normalitat, 
cadascú és lliure d’anar-hi o no. És una bona eina educativa 
que pot ajudar a entendre aquesta diversitat, i no per això, 
tindrem un problema greu. Més greu és la intolerància, la 
imposició, la incoherència i l’absurd, que son els veritables 
perills que poden patir els nostres fills en una societat canvi-
ant i plena d’incerteses, on ells hauran d’anar descobrint-les.

^[Drag Kids!] Qui no sap què fer, fa bullir l’olla
Salvador Pérez

A quest és un tema polèmic i a Espanya prohibit 
per llei. Segons la legislació espanyola, la mare 
biològica sempre serà qui dona a llum el nadó, 

sigui quina sigui la composició genètica d’aquest.
La gestació subrogada o gestació per substitució, és 

una forma de reproducció assistida en la qual, a més 
de la parella, participa una dona que gesta l’embrió. 
Aquest embrió pot ser el resultat d’una inseminació 
artificial o d’una fecundació in vitro i els gàmetes po-
den procedir d’un dels progenitors i d’una donació, 
dels dos progenitors o de donacions.

Però, des de 2010, s’ha obert una controvertida 
finestreta legal que permet registrar aquest nadó al 
Registre Civil, sempre que un dels progenitors sigui 
espanyol; en aquesta fitxa no figura el nom de la mare 
gestant que, evidentment, viu a un dels pocs països on 
aquesta pràctica és legal (Canadà, Estats Units, Rús-
sia, Ucraïna, Geòrgia, Grècia, Regne Unit, Austràlia 
i Índia). Això és just? Èticament parlant, és just que 
aquesta dona desaparegui completament de la vida 
d’un ésser que s’ha format dintre seu?

El perfil de demandants d’aquesta pràctica són per-
sones solteres, parelles homosexuals o parelles amb 

problemes de fertilitat. Com sempre, la llei va endar-
rerida a la realitat. I no sempre la llei és justa. Però, 
anem més enllà: ser pare o mare, és un dret o un de-
sig? Si és un dret hauria d’estar emparat per la llei. Si 
és un desig, és qüestionable. Ha estat un tema debatut 
al Parlament i el desig no garanteix el dret a la mater-
nitat/paternitat.

“Ser pare o mare, és un 
dret o un desig? Si és 
un dret hauria d’estar 

emparat per la llei. Si és 
un desig, és qüestionable”

Així les coses, la maternitat subrogada és una petició 
ad hoc per a les persones que poden pagar els costos 
del procediment escandalosament elevats. Curiosa-
ment, un dels països que permet aquesta pràctica, 

Ucraïna, està actualment en guerra. Els contractes de 
maternitat subrogada amb aquest país ja no són pos-
sibles, temporalment. Però… A una guerra, sempre hi 
ha orfes per desgràcia. Per aquestes parelles deman-
dants de la maternitat subrogada és tan important la 
genètica o que el seu fill arribi a ells sent un nadó?

L’altre camí per la maternitat és l’adopció. Sembla 
que és un camí enrevessat i ple de burocràcia on els 
col·lectius abans esmentats no tenien cap oportunitat. 
Fins fa poc, les persones solteres o parelles homosexu-
als no tenien aquest dret, però ara sí. Ja que, en la pràc-
tica, encara es dona preferència a les parelles. Llavors, 
quan penso en maternitat subrogada veig una drecera 
mal feta per aconseguir un fi.

S’haurien d’abocar esforços en millorar els processos 
d’adopció de nens i nenes ja nascuts i sols, en comptes 
d’inventar una nova fórmula que només se la pot per-
metre qui pot pagar el preu de tota una carrera univer-
sitària abans que, ni tan sols, neixi el “seu fill”. L’adop-
ció dintre de territori espanyol és gratuïta. L’adopció 
internacional pot costar entre 6.000 i 30.000 euros. El 
procés d’adopció no és gens fàcil, però ho trobo molt 
més just, sostenible i ètic.

Maternitat subrogada
Estrella Gil

Escriptora i activista de Prou Barreres
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Una nova OTAN que continua 
vulnerant els drets humans
Ainhoa Ruíz Benedicto

E ls dies 29 i dijous 30 de 
juny tingué lloc a Madrid 
la primera cimera de l’Or-

ganització del Tractat de l’Atlàntic 
Nord (OTAN) celebrada a Espa-
nya. Davant aquest esdeveniment, 
centenars d’organitzacions s’han 
organitzat entorn de la Plataforma 
estatal per la Pau, OTAN No per 
a posar en marxa una contracime-
ra el 24, 25 i 26 de juny.

Els objectius de l’OTAN ja no 
són els propis de la seguretat mili-
tar tradicional, sinó que s’està sub-
mergint en qüestions que supo-
saran una militarització de molts 
aspectes de les nostres vides a tots 
els nivells.

El context per a plantejar i qües-
tionar el paper de l’OTAN en la 
construcció de la seguretat mun-
dial no podria ser més propici. 
Després de l’esclat de la guerra a 
Ucraïna, més enllà que existís un 
conflicte al país des de 2014, no 
podem deixar de preguntar-nos 
per què l’OTAN continua sent 
l’organització més rellevant i amb 
major pes polític a nivell mundial. 
El seu paper ha resultat més que 
qüestionable en la construcció de 
l’estabilitat, la seguretat i la pro-
tecció dels drets humans que diu 
defensar. Això ha quedat demos-
trat amb la funció que ha tingut a 

l’hora d’augmentar la tensió amb 
Rússia de manera considerable, 
amb el desplegament de tropes 
i bases militars als països de l’est 
d’Europa i, sobretot, impulsant i 
animant a incorporar-se als països 
confrontants amb Rússia, com és 
el cas d’Ucraïna. A això se suma, 
la implementació de míssils nucle-
ars de l’OTAN en sòl europeu i a 
Turquia, membre de l’OTAN.

Però a més d’aquest expansionis-
me que busca l’hegemonia militar 
mundial, fa dècades que l’Aliança 
s’està adaptant als nous paradig-
mes i plantejaments que es van 
obrir entorn de la construcció de la 
seguretat mundial des de la caigu-
da de la Unió Soviètica. D’aques-
ta manera, l’OTAN, que hauria 
d’haver perdut el sentit de la seva 
existència, reformula i adapta els 
seus objectius a aquest nou con-
text de globalització iniciat en la 
dècada dels noranta. Entre aquests 
nous objectius per a la seguretat 
dels seus estats membres, s’apun-
ta a les migracions, les guerres 
urbanes, i els diferents factors de 
desestabilització que vindran vin-
culats amb l’emergència climàtica, 
introduint en els seus últims “con-
ceptes estratègics” una definició de 
la seguretat més àmplia. D’aquesta 
manera, pretén legitimar la seva 
existència per a actuar davant situ-
acions que desborden el que ha es-

tat la seguretat militar tradicional, 
normalment vinculada a la guerra 
entre Estats.

A més de reflexionar sobre 
aquests importants punts que s’es-
tan plantejant en el programa de la 
Cimera per la pau, cal assenyalar 
que al juny, a Madrid, l’OTAN 
busca aprovar un nou concepte es-
tratègic, sobre el qual podem pre-
veure que tendirà a reforçar la dis-
suasió mundial i les seves capacitats 
militars i nuclears, impulsades des-
prés de la guerra d’Ucraïna. Una 
estratègia que també anirà en la 
línia del que fa dècades que es forja, 
que l’OTAN podrà actuar davant 
qualsevol situació que consideri 
una amenaça, encara que això no 
impliqui una agressió militar cap 
als seus estats membres. Una cosa 
que en la realitat i en la pràctica ja 
està fent, com pot veure’s amb el 
desplegament realitzat en 2016 
(Maritime Group 2, SNMG2) a 
la Mediterrània, en col·laboració 
amb l’Agència Europea de la Guàr-
dia de Fronteres i Costes (Frontex) 
pel control, vigilància i intercep-
ció dels fluxos migratoris. Açò ha 
derivat, progressivament, en una 
major militarització de l’espai fron-
terer marítim i de l’abordatge de les 
migracions des d’una perspectiva 
militar. Alhora, s’han erosionat les 
mesures de rescat i s’ha reforçat la 
narrativa de les persones migrants 

com a “subjectes a rescatar i subjec-
tes de risc”, la qual cosa està portant 
a una pràctica política contradictò-
ria a nivell mundial.

A tot això, podríem afegir molts 
altres factors, que seran motiu de 
reflexió al llarg de la contracimera, 
com pot ser el paper de l’OTAN 
a l’hora d’impulsar o iniciar guer-
res a tot el món, tenint en compte 
que en 73 anys des de la seva fun-
dació ha lliurat guerres de forma 
gairebé permanent, com les de 
Iugoslàvia, Líbia o l’Afganistan, 
països que no estaven agredint 
militarment cap dels membres de 
l’Aliança. Cal recordar que Afga-
nistan com a país no va agredir cap 
membre de l’OTAN, sinó que va 
ser un grup terrorista determinat. 
Aquestes intervencions mostren 
les intencions expansionistes i de 
control per la via militar, que han 
generat situacions d’inseguretat i 
inestabilitat que, després del pas 
de l’Aliança, no només no han mi-
llorat, sinó que han empitjorat en 
diversos indicadors, com és el cas 
dels desplaçats forçats. És també 
rellevant la funció de pressió de 
l’OTAN per a augmentar la des-
pesa militar mundial, ja que s’exi-
geix als membres de l’organització 
pujar la despesa fins a un 2 % del 
PIB dels seus països. La pujada 
de la despesa militar per part d’un 
país té dues conseqüències, d’una 
banda, augmenta la tensió amb els 
països veïns, que perceben aquesta 
acció com una possible amenaça 
i, per una altra, impulsa la carrera 
d’armaments amb la corresponent 
despesa social i mediambiental 
vinculada. Per no assenyalar que el 
cost destinat a produir, emmagat-
zemar i mantenir armament per a 

possibles guerres podria ser desviat 
per a construir models basats en la 
seguretat humana i a reduir altres 
formes de violència, com culturals 
i estructurals, tan necessàries per 
a avançar en la construcció d’un 
món més segur.

En el cas de l’emergència climàtica 
es parla poc de l’impacte dels exèrcits 
i del paper de la guerra en l’erosió del 
territori, la qual cosa també serà un 
tema rellevant en la contracimera. 
En aquest sentit, val la pena ressal-
tar que l’activitat militar dels EUA, 
el líder de l’Aliança i al capdavant de 
la despesa militar mundial, va ser la 
responsable de l’emissió de 212 mi-
lions de tones de CO₂ durant l’any 
2017. Aquestes emissions van ser 
gairebé el doble de les emissions de 
països com Bèlgica (114 milions de 
tones) o la meitat de les de França 
(471 milions) durant el mateix any.

Els objectius de l’OTAN ja no són 
els propis de la seguretat militar tra-
dicional, sinó que s’està submergint 
en qüestions que suposaran una mi-
litarització de molts aspectes de les 
nostres vides a tots els nivells. Es po-
den erosionar, de manera flagrant, 
com s’està produint amb les perso-
nes desplaçades per la força, els drets 
humans i la seguretat humana. Des 
de la contracimera considerem que 
necessitem lluitar per construir una 
seguretat humana des de diferents 
espais, per a desmilitaritzar i cons-
truir un altre model de seguretat 
col·lectiva.

Ainhoa Ruiz Benedicto CentreDe-
las és Investigadora del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau.

L’article es publicà en La Directa, el 
22/06/2022
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 >El mapa dels pisos buits. Terrassa, segona ciutat de Catalunya

Un reportatge de Crític mostra on són  
i quins grans propietaris els controlen

Redacció

L aura Aznar, de l’informatiu 
digital Crític, presenta, per 
primer cop, el mapa dels pi-

sos buits a Catalunya en mans de 
grans tenidors. Un treball realitzat 
amb la col·laboració del col·lectiu 
de periodistes de dades StoryDa-
ta per elaborar una cartografia que 
mostrar la distribució, municipi a 
municipi, dels 34.856 habitatges 
dels grans propietaris que fa més 
de dos anys que estan buits.

En el reportatge, publicat el 3 
d’octubre, l’autora s’endinsa a des-
cobrir quines són les empreses, 
fons d’inversió i bancs que acu-
mulen més propietats, l’escorcoll 
de dades obtingudes a través d’una 
petició de transparència mostra 
que el trident bancari conformat 
per CaixaBank, BBVA i Banco 
Santander —juntament amb el 
seu entramat de societats— agluti-
na el 42% d’aquests immobles. En 
paral·lel, al rànquing dels majors 
tenidors amb pisos buits hi tenen 
un lloc destacat els fons voltors 
Blackstone i Cerberus.

Crític ha impulsat aquesta inves-
tigació fruit del compromís adqui-
rit amb els mecenes del Verkami 
#DeQuiSónElsPisos. El mitjà va 
publicar que hi ha 10 empreses 
que concentren 25.000 pisos de 
lloguer. Quan van demanar els 
noms d’aquests grans tenidors, la 
Cambra de la Propietat Urbana, 
una de les entitats que representa 
els propietaris, va oposar-se a que 
la Generalitat els hi facilités, tot i 
que la Comissió de Garantia pel 
Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica (GAIP) i l’Agència de Pro-
tecció de Dades avalaven aquesta 
petició. Per impedir la difusió de la 
informació, la Cambra va presen-
tar un contenciós administratiu 
davant del TSJC.

A Catalunya hi ha 34.856 pisos 
buits o ocupats sense títol habili-
tant propietat de grans tenidors 
d’habitatge, és a dir, aquells que 
tenen, com a mínim, 10 immobles. 
Es tracta principalment d’entitats 
bancàries i de fons d’inversió, però 
també hi ha la Sareb, la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària. El 
trident bancari format pel BBVA, 
per CaixaBank i pel Santander, 
juntament amb els seus respectius 
entramats d’immobiliàries i de 
societats participades, són els tres 
grups amb més immobles buits: 
n’aglutinen més de 14.500. La Sa-
reb, amb una participació majori-
tària de l’Estat en el seu accionariat, 
ocupa el primer lloc del rànquing i 
suma 6.672 immobles buits a tot 
Catalunya, el 19% del total. 

Per a l’accés a les dades territoria-

litzades sobre els pisos buits, Crític 
ha fet una petició de dret d’accés 
a la informació pública davant de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya (AHC). Es considera pis buit 
aquell que és desocupat durant 
més de dos anys. 

La llei preveu que tots els grans 
tenidors amb habitatges que es 
trobin en aquesta situació els han 
d’inscriure en un registre públic de 
la Generalitat. Cal tenir en compte 
que la llista que publica Crític no 
inclou els noms dels grans propie-
taris que tenen immobles en règim 
de lloguer: aquesta és la informació 
que el mitjà va sol·licitar a l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) i que la 
Cambra de la Propietat ha impug-
nat davant del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
per impedir-ne la publicació.

En el mapa interactiu, elaborat 
amb la col·laboració del col·lectiu 
de periodistes de dades StoryData, 
apareix per primer cop com es dis-
tribueixen els habitatges buits de 
grans tenidors municipi a munici-
pi. També consta si el pis és efecti-
vament buit o és ocupat. D’aques-
ta informació es desprèn que la 
major part dels 34.856 immo-
bles –el 77% del total– són buits 
però reuneixen les condicions per 
entrar-hi a viure (11.827), estan 
pendents de rehabilitar (3.639) o 
no es disposa d’informació sobre el 
seu estat (11.493). El 23% restant 
són ocupats sense títol habilitant, 
ja sigui amb el consentiment de la 
propietat o sense aquest vistiplau.

1.264 pisos buits a Terrassa

Les dades més significatives, mi-
rant des del Vallès Occidental, 
són les que mostren que Terrassa 
i Sabadell se situen com a segona i 
tercera poblacions en el llistat, con-
centrant, respectivament, 1.264 
i 968 pisos buits; i això malgrat 
que la seva població no arriba al 
14% del total d’habitants que hi 
ha a la capital. El Vallès Occiden-
tal reuneix 3.640 habitatges buits 
en mans de grans tenidors, mentre 
que al Vallès Oriental n’hi ha 2012; 
són la segona i tercera comarca que 
acumula més pisos.

La major part dels immobles 
buits, però, s’ubiquen a la comarca 
del Barcelonès, que en concentra 
4.311, un 12% del total de pisos 
que consten al registre que ha ob-
tingut Crític. Barcelona és la ciutat 
que més n’acumula (1.956), segui-
da  de l’Hospitalet de Llobregat 
(915) i de Badalona (833). 

Pel que fa a la propietat dels im-
mobles, la llista de l’Agència d’Ha-
bitatge de Catalunya on consten 
els pisos controla cada societat 
permet veure que la majoria dels 

35.000 pisos propietat de societats 
empresarials estan en mans d’un 
grup reduït de companyies: se’ls 
reparteixen entre una quinzena 
d’empreses, principalment bancs i 
fons d’inversió. 

Són tres grans grups bancaris els 
qui controlen el gruix del pastís, 
informa Laura Aznar: el BBVA, 
CaixaBank (que controla actual-
ment la cartera de Bankia) i el San-
tander, tant de forma directa com a 
través de les seves connexions amb 
fons voltor i societats immobiliàri-
es. 

Només aquests tres bancs per 
si sols n’acumulen 7.826, el 22% 
de totes les llars buides propietat 
de grans tenidors: 3.468 estan en 
mans del BBVA; 2.705 són de 
Bankia-CaixaBank, i 1.653, del 
Banc Santander. Tanmateix, se-
gons l’anàlisi feta per Crític, afegint 
els pisos propietat de societats i de 
fons vinculats als tres grups, la xi-
fra total s’elevaria per damunt dels 
14.500 habitatges, o sigui el 42% 
del total. 

L’article signat per la Laura Aznar 
mostra alguns exemples: en el cas 

de l’empresa Divarian, que va néi-
xer fruit d’un acord entre el fons 
voltor Cerberus i el BBVA per cre-
ar una societat conjunta de negoci 
immobiliari. Divarian se situa com 
el tercer major tenidor amb pisos 
buits a Catalunya –en té 3.356–, 
però la propietat d’aquesta compa-
nyia se la reparteixen entre el fons, 
que en té el 80%, i el banc, que en 
té el 20% restant. 

Un altre cas: la immobiliària Ali-
seda, controlada en un 49% pel 
Banc Santander i en un 51% per 
Blackstone. Aliseda té 2.151 ha-
bitatges i ocupa el sisè lloc en el 
rànquing dels grans tenidors amb 
pisos buits. 

Pel que fa a la distribució territo-
rial dels immobles, hi ha un total 
de 190 grans tenidors que tenen 
immobles desocupats en tots els 
municipis. Molts d’ells operen de 
manera independent; però, en el 
cas de CaixaBank, els seus vin-
cles amb altres companyies farien 
que disposés d’un volum de pisos 
que superaria els 6.600, fruit de la 
suma dels habitatges que gestiona 
directament l’entitat per mitjà de 

l’absorció dels actius de Bankia; els 
2.831 que té la seva societat Buil-
dingCenter; els 594 de Criteria 
Caixa, que gestiona el patrimoni 
de la Fundació Bancaria la Caixa, 
o els 331 de Servihabitat, la co-
mercialitzadora dels immobles de 
CaixaBank.

El volum de llars buides del 
BBVA podria ascendir a les 
5.700. Formen aquest patrimoni 
els 926 habitatges d’Unnim So-
ciedad para la Gestión de Activos 
Inmobiliarios, de la qual el BBVA 
en posseeix el 100% del capital; 
els 608 pisos d’Anida, que és la 
immobiliària del banc, o els 359 
immobles d’Arrahona, societat 
dependent del grup, entre d’al-
tres. 

El Banc Santander completa el 
trio bancari de majors tenidors, 
amb un total de 1.653 immobles. 
Així i tot, si s’hi afegeixen les 225 
propietats d’Altamira, immobili-
ària propietat del grup, o els 24 
pisos de la societat Inversiones 
Inmobiliarias Gercebio, fusio-
nada amb el banc, entre d’altres, 
l’entitat sumaria quasi 2.300.

 ▪ Mapa de grans tenidors de pisos buits a Catalunya, elaborat per Crític

El mapa dels pisos buits de Catalunya, un reportatge de 
Crític mostra on són i quins grans propietaris els controlen. 
Terrassa és la segona ciutat de Catalunya amb més pisos 
buits. 
CaixaBank, el BBVA i el Santander, amb el seu entramat de 
societats, acumularien més de 14.500 habitatges, el 42% del 
total d’immobles desocupats en mans de grans tenidors.

L a publicació de Crític del 3 d’octubre, ens 
ofereix dades suculentes que permeten veu-
re aquest mapa dels pisos buits al país, en 

moments, des de fa anys, on vivim una greu crisi 
d’habitatge. La informació permet també entendre 
com funciona el dit mercat immobiliari i com tra-
gina amb un bé que és fonamental per a la vida de 
les persones.

Així, mostra com els fons voltor nord-americans 
Blackstone i Cerberus han aconseguit situar-se en 
un lloc privilegiat dins la llista dels principals grans 
tenidors amb pisos buits de Catalunya. De fet, des 
del CIDOB (centre de recerca en relacions interna-
cionals de Barcelona) expliquen que una de les estra-
tègies que despleguen aquests actors consisteix preci-
sament a “desocupar edificis i mantenir-los buits de 
forma permanent amb la finalitat de facilitar la seva 
circulació global com a actius financers”. 

Sumant els habitatges de totes les seves filials –in-
cloent-hi les d’Aliseda, de la qual Blackstone és el 
propietari majoritari, o Budmac Investments, parti-
cipada també per la socimi Albirana–, el fons voltor 
acumularia més de 4.200 pisos. Aquests immobles 
són els que pertanyen a societats com Lanusei Invest-
ments, Teana Investments, Treamen Investments, 
Avir Investments o Patriot Propco, totes lligades a 
Blackstone.

L’altre gran tenidor de pisos buits és Cerberus, amb 
gairebé 3.500 immobles. Aquesta xifra és el resultat 
de la suma dels actius de Divarian Propiedad –con-
trolada en un 80% pel fons–; dels 32 pisos d’Haya 
Real Estate, la companyia de serveis immobiliaris de 
Cerberus, o dels 35 que tenen conjuntament Global 
Pantelaria i Global Licata. Aquestes dues societats 
van ser creades pel Santander, però Cerberus va com-
prar al banc el 80% de les seves accions.

Els fons voltors Blackstone i Cerberus
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Miquel Gordillo

Com us vau capficar en aquest cohousing 
per a gent gran pioner a Catalunya?
 
Josep Maria: El cohabitatge  sènior  per a no-
saltres és l’alternativa a les  residències  pri-
vades i a la solitud no volguda. Quin és l’ha-
bitatge del futur de la gent gran, quedar-te 
a casa tot el dia? La solitud no volguda és el 
gran problema. A Barcelona moren cada set-
mana tres persones al seu pis. 169.000 per-
sones viuen soles a Catalunya, potser espe-
rant una plaça de residència.
Per això, una colla de gent gran l’any 2017, 
vam entendre que no volen ser propietaris 
del lloc on vivim, volem ser usuaris d’on vi-
vim, i que la propietat no s’hagi de vendre. 
A més tenim blindat que els hereus puguin 
entrar, ja que pertany a la cooperativa. 
Volem canviar la manera com vivim la gent 
gran i tenir una alternativa a les residències 
privades mercantils. 
Les persones associades a Walden 21 
tenim unes pensions mitjanament al-
tes, hem cotitzat bé, però veiem que les 
residències són una gàbia d’or, no tries 
amb qui estàs, a més hi ha horaris mar-
cats de quan llevar-te, quan sopar, etc. 

Expliqueu com serà aquest cohabitatge sè-
nior.
Era un hotel de 74 habitacions que convertirem 
en 31 apartaments de 40 m², cuina americana 
amb foc d’inducció, tot totalment adaptable, 
amb portes de 90 cm perquè passi una cadira 
de rodes, ascensor per a lliteres, espai per fer 
fisioteràpia, etc. A banda, farem servir tots 
els serveis públics i sanitaris del poble. El més 
complicat és preveure ser una residència sen-
se ser-ho. L’immoble el vam comprar fa dos 
anys, i ara s’estan concretant els aspectes tèc-
nics de les obres de rehabilitació. La previsió 
és que entrem a viure-hi el 2025, les obres de 
rehabilitació comencen l’abril de 2023. 

Un projecte totalment cooperatiu.
Vam crear cinc comissions i tothom participa 
d’elles: economia, arquitectura, la de cures, 
entesa com el benestar i el fet de cuidar-nos 
entre nosaltres i els conflictes que sorgeixin, 
la comunicació i la governança. Tenim un perí-
ode de dos o tres mesos de coneixença per 
qui entra nou i a partir d’aquí acceptar-ho en 
el grup, es paguen 5.000 euros, retornables 
si marxen, i poden assistir a les assemblees. 
Ara ens falten algunes unitats de convivència 
pendents a cobrir.
A banda, volem estar oberts a la població de 

Sant Feliu, que participin i facin servir les sa-
les, allò és del poble, és l’hotel més gran que 
hi havia, just al centre de Sant Feliu, a 300 
metres de la platja, prop de tots els serveis. 
Valorem molt també la vida cultural que te-
nim al poble. 

Malgrat els avantatges econòmics que su-
posa, és cert que és un projecte per a gent 
que us ho podeu permetre.
Som gent amb uns recursos que ens podem 
permetre afrontar aquest projecte, acaba-
rem en tot cas sent un servei social. Amb la 
quota de cures, ens podem avançar a haver 
de pagar malament persones per fer-nos 
assistència, com ja passa habitualment, o a 
esperar a tenir una plaça en una residència. O 
a esclavitzar els nostres fills, i no volem que 
s’hagin d’encarregar de nosaltres. Podrem 
buscar professionals que estiguin ben pa-
gats. 

“La solitud no volguda 
és el gran problema. A 
Barcelona moren cada 
setmana tres persones 

soles al seu pis”

Així, sou capdavanters en promoure habitatge 
compartit exclusivament entre gent gran.
Ens va engrescar les possibilitats que ofereix 
una cooperativa d’habitatge com és Sostre Cí-
vic, de la qual en som tots socis. Aquí es treballa 
amb banques ètiques o cooperatives, avalem 
amb les nostres propietats i ingressos, i es cal-
culen totes les despeses. Hem de dir que amb la 
mentalitat de propietaris que tenim en la soci-
etat actual es fa complicat, per allò que hem de 
deixar les cases als fills. Per participar en un pro-
jecte com aquest, cal ser persones consciencia-
des, per això hem estat en ONGs, Ampes, coope-
ratives, alguns fins i tot hem viscut en comunes.
Aquest mes d’octubre hem encetat una cam-
panya de captació de títols participatius que 
permeti completar el finançament. Els títols a 
adquirir són de 500€ cadascun, amb una remu-
neració del 2,25% o 2,50% anual, segons el perí-
ode de venciment escollit (a 4 o 6 anys).

I com veieu el futur a mesura que us feu grans? 
Hem establert una quota de cures, de 400 eu-
ros mensuals, per quan arribin les dependèn-
cies, puguem fer-hi front. És com una petita 
mútua de 40 persones. Entre tots pagarem la 
dependència de l’amic que ho necessiti. També 
preveiem que hi haurà gent que morirà a partir 
dels 80 anys, i hem fixat l’edat màxima per en-
trar  als 70 anys.  Igualment  contemplem tenir 
un conserge que portarà la gestió de tot. El que 
tenim clar és que no volem que els nostres fills 
cuidin de nosaltres, volem viure una vellesa au-
togestionada.

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

CONTACTE

685 624 480 /  937 364 722 

www.cuidemnos.info

“No volem que 
els nostres fills 
s’encarreguin de 
nosaltres, volem una 
vellesa autogestionada“

 ▪ Walden XXI és el nom d’aquest col·lectiu de 40 persones que compartiran un cohabitatge sènior  
en un hotel rehabilitat a Sant Feliu de Guíxols

Una altra manera de viure la vellesa, en comunitat, sense propietats 
individuals, i fugint del model de residències per a gent gran. És l’objectiu 
de Walden XXI, un projecte de Sostre Cívic que serà el primer habitatge 
cooperatiu sènior de Catalunya. El formen actualment una quarantena de 
persones que veuran com un hotel rehabilitat de Sant Feliu de Guíxols serà el 
seu habitatge cooperatiu.  
Josep Maria Ricart, president de Walden XXI, i Lucía Basulto, tècnica de 
comunicació de Sostre Cívic, ens expliquen la filosofia i l’estat del projecte.

Sostre Cívic: habitatge per compartir

És una cooperativa d’habitatge que 
aposta pel model de cessió d’ús, un mo-
del cooperatiu i no especulatiu de lloguer 
i compra, basat en la propietat col·lecti-
va. «Els habitatges no són per especular 
ni per guanyar diners», descriu Lucía Ba-
sulto, tècnica de comunicació de Sostre 
Cívic. Van començar com a associació, 
quan a altres llocs d’Europa el cohabitat-
ge era una realitat més avançada. Des de 
2010 són una cooperativa.

«El contracte és de cessió d’ús, pagues una aportació inicial que és retornable, i unes quotes men-
suals», explica Lucia. «S’aconsegueix una estabilitat per quedar-te 75 anys, i la flexibilitat de po-
der marxar i no tenir una hipoteca al darrere. És revolucionari en l’àmbit individual i socialment: en 

ser una propietat col·lectiva (ara més de 1.000 persones sòcies), blindem la propietat col·lectiva i 
ningú es pot lucrar».
Sostre Cívic realitza darrerament «molts convenis amb l’administració pública que ens cedeixen 
sol per construir, això també que baixi el preu del sol». Detalla Lucía que «Com que no hi ha un be-
nefici per a un constructor, el que pagues és el que correspon està per sota preu de mercat. Si un 
pis a Barcelona està a 850 € com a mínim, la nostra quota és de 400 €».

Pròxim cohabitatge a Terrassa
En aquests anys els projectes de cohabitatge reeixits han estat constants. El primer va ser Prin-
cesa 49, al Born, després van venir diversos d’obra nova, com Cirerer, «aquí ja pots fer més coses 
pel que fa a mesures de sostenibilitat». Darrerament, han entrat els de tempteig i retracte: «són un 
tipus de projecte com a entitat social ens permet adquirir patrimonis de fons voltor que van que-
dar buits, per convertir-los en habitatge cooperatiu». Així, «en poc temps hem crescut bastant», 
reconeix, «tenim diversos projectes tant d’obra nova com de rehabilitació, on només en cal una 
rehabilitació petita, i els preus de l’habitatge són més econòmics que en el mercat immobiliari».
Encara més, Lucia ens explica que Sostre Cívic tindrà a Terrassa, per primer cop, «un projecte de 
8 habitatges al barri de Ca n’Anglada, on podran accedir gent de totes les edats». L’únic requisit 
serà ser soci de Sostre Cívic. 



12 MALARRASSA Octubre de 2022CULTURA

 >Catarsi feminista, creació artística i crítica feminista contra la pressió estètica

Per l’alliberament dels cossos dissidents i no normatius

LLuís Costa

 
Les persones amb cossos que 
no s’ajusten als mandats de 
bellesa establerts pateixen 
discriminacions i pressions 
estètiques en tots els àmbits 
de la seva vida. Aquests 
cànons responen a interessos 
econòmics, fixats per la 
publicitat i propaganda, via 
mitjans de comunicació i 
xarxes.  
 
Com diu l’Esther Pineda G.: 
‘Se’ls  ha venut a les dones la 
idea que la bellesa és el mitjà 
que garanteix l’èxit econòmic, 
social i amorós, que al 
transformar el seu cos podran 
ser acceptades, estimades 
i reconegudes pels seus 
familiars, amics i parella’. 
 
La pressió estètica és una 
forma de violència que vol 
disciplinar i controlar els 
cossos feminitzats. Els 
cànons estètics reprodueixen 
i perpetuen estereotips i 
discriminacions de gènere, 
racials i capacitistes. 
 
En resposta a aquesta 
violència, fa anys hem 
començat a sentir parlar 
dels moviments Body 
positive i Body neutrality, 
que promouen l’autoestima 
i l’acceptació corporal tenint 
en compte la diversitat de 
cossos. 

F a mesos que, a Terrassa, 
hem vist convocatòries de 
xerrades i tallers «d’accep-

tació corporal per a dones i perso-
nes no binàries», a càrrec d’Amaia 
Txabarri Badiola, organitzats per 
Catarsi Feminista. Aquests tallers, 
segons explica l’autora, treballen 
«l’acceptació i autoestima corporal, 
la pressió estètica, la grassofòbia i 
els estereotips de gènere.» i s’uti-
litzen «l’autoretrat i el bodypaint 
com a mitjans artístics d’empode-
rament en els tallers vivencials».

L’Amaia és fotògrafa, artista es-
cenògrafa, tècnica en igualtat de 
gènere i, sempre, militant femi-
nista i d’altres moviments socials. 
«Catarsi Feminista és un projecte 
de fotografia artística», informa en 
l’entrevista amb Malarrassa, «per 
treballar la pràctica feminista d’una 
manera crítica».

La seva feina es comparteix a les 
xarxes socials, Instagram, princi-
palment, Twitter i Facebook, on 
mostra les fotografies i també al-
guns vídeos. «De cop, des de les 
xarxes socials em van començar a 
arribar missatges amb propostes 
i sol·licituds de tallers i xerrades», 
declara l’artista: «No m’havia plan-
tejat res així al projecte, però vaig 
decidir que era una molt bona ma-
nera de fer arribar el meu missatge 
a més gent i vaig començar a crear 
els tallers i les xerrades que a dia 
d’avui  imparteixo».

Com a resposta a una demanda 
creixent, l’Amaia recreà el projecte 
original tot i que el tema no era 
nou, ja que tenia espai dins del 
projecte artístic i de crítica feminis-
ta. «Com que lxs protagonistes del 
projecte sortien a fotos i sortien els 

seus cossos, la temàtica de la pres-
sió estètica de dones i cossos dissi-
dents ha esdevingut una temàtica 
destacada». 

Insisteix que els objectius de les 
xerrades i els tallers «són generar 
espais segurs on compartir les ex-
periències comunes, sentir més 
veus, propostes, idees, continguts, 
anàlisis teòriques, compartir vi-
vències i treballar l’autoestima». 
Un dels fets importants dels tallers 
on es fan fotos, és que ellxs, a poc a 
poc utilitzin les fotos quan tinguin 
ganes de mirar-les, que les mirin, 
«és molt important mirar els nos-
tres cossos en el procés de la recon-
ciliació corporal» puntualitza.

Aquesta novetat imprevista no 
ha disminuït el projecte artístic, 
ans, l’ha ampliat. L’Amaia està molt 
contenta: «M’ha agradat que em 
vinguessin a preguntar i que m’ha-
gin tingut en compte; perquè, de 
vegades els projectes que surten 
tant de la norma no són els més 
buscats o còmodes. Potser, per fi 
és el que busquen, un projecte que 
surti dels estàndards establerts i 
que transmet, per un costat, la for-
ça dels colors usats en el projecte, 
que és el primer que impacta; i se-
gon, les temàtiques i les persones 
que surten, dones i persones de 
gènere i cossos dissidents».

Èxit a les xarxes socials
Efectivament, el tema interessava 

a molta gent i feia que les persones 
que ho seguien a les xarxes soci-
als se sentissin interpel·lades per 
les imatges i escenes que proposa 
i comparteix l’Amaia; de manera 
que, ens explica, «moltes persones 
em contacten per xarxes per expli-
car les seves experiències o opini-
ons».

No es planteja, de cap manera, 
convertir-se en cap mena de «Se-
nyora Francis radical» (antic pro-
grama consultori sentimental), i 
riu sonorament davant la broma 
de l’entrevistador. «Clar que, si en 
algun moment, he pogut ajudar 
a algú», destaca, «em sembla me-
ravellós. A mi també m’ajuda. Al 
final, el que surt és un reflex meu 
també».

Hem demanat a l’artista i militant 
feminista si pensa portar a terme 
exposicions públiques per recollir 
i presentar aquest treball. Declara 
que, per ara, s’estan fent les fotos, 
«però sí, hi ha propostes que pro-
perament es faran públiques», acla-
reix i subratlla Txabarri, «el projec-
te de Catarsi va endavant, i crear 
exposicions on es puguin veure i 
viure en persona les fotografies que 
fem és un objectiu important que 
trobo molt interessant».

És important destacar que el pro-
jecte va donar un gir important 
quan va fer les sessions de fotos a 
Euskal Herria. Allà, van participar 
dones basques prou conegudes, 
entre elles, Irantzu Varela, popular 
periodista feminista, col·laboradora 
de Píkara Magazine, i Itziar Ituño, 
actriu que s’ha fet mundialment 
coneguda amb la sèrie La casa de 
papel. «Ha estat meravellós que to-
tes aquestes dones referents s’hagin 
animat a participar amb el projecte. 
Els hi estaré sempre molt agraïda. 
L’aparició de totes elles en el perfil 
feminista va ser un esclat que es va 
notar molt al compte», ens comen-
ta contenta l’Amaia.

Li hem preguntat si pensa a pro-
moure grups o crear xarxes d’acti-
visme entorn d’aquesta temàtica: 
«No m’ho he plantejat. Per mi, el 
que he fet fins ara és una manera 
d’obrir debats, visibilitzar els temes, 
reflexionar; perquè són qüestions 
de les quals normalment no es par-
la obertament, públicament. Fer-
ho per xarxes pot ser bona idea, jo 
també plasmo la meva perspectiva 
sobre les temàtiques que es plante-
gen. De moment, el cert és que la 
gent parla molt en privat amb mi 
i em comparteix les seves experi-
ències i maneres d’entendre el que 
treballem».

Amaia: “S’ha de 
tenir en compte com 

n’és de difícil, per 
a les persones que 
s’allunyen de tenir 
cossos normatius, 

ensenyar els seus en 
aquest context de 
pressió estètica”

En general, la majoria de les vega-
des, fer-se fotos amb Catarsi és un 
repte personal per lxs models que, 
de vegades, es fa des de l’empode-
rament, però, altres, també com a 
repte, des de la «incomoditat», ma-
tisa, «de no acceptar del tot els seus 
cossos, però voler ser part d’una 
reivindicació en la qual es veuen 
reflectides, representades i identi-
ficades». 

Es pot tenir ganes de participar, 
des de la militància, amb ganes de 
fer transformació personal o col-
lectiva, «no obstant això, de vega-

des, em diuen que és difícil per elles 
enfrontar-se a l’exposició pública. 
Sé què treballo també des d’aques-
ta incomoditat i que s’ha de tenir 
en compte com n’és de difícil, per a 
les persones que s’allunyen de tenir 
cossos normatius, ensenyar els seus 
en aquest context de pressió estèti-
ca que patim en el dia a dia». 

Dones empoderades! «Sí, sens 
dubte», reflexiona l’artista, «però 
no sempre és fàcil ni còmode, hi 
ha sentiments, incomoditats, dub-
tes, pors, culpa,... No és tan simple. 
Aquesta societat és molt agressiva 
envers els cossos no normatius 
i dissidents. Per això, a Catarsi, 
és molt important tot el procés 
d’acompanyament i no només el 
resultat de les fotos. Ens hem de 
cuidar molt, per mi està sent tot un 
aprenentatge». 

Defensa l’Amaia que amb el crei-
xement de la lluita feminista, «vam 
aprendre que ens podíem empode-
rar, que col·lectivitzant les nostres 
lluites i organitzant la ràbia podíem 
fer-ho tot, però potser és més com-
plicat del que sembla i no podem 
simplificar tant quan es tracta de 
poder generar processos que ci-
catritzin les nostres ferides. No és 
fàcil exposar-te i ensenyar el teu cos 
a tothom».

De tot el projecte, reflexiona, «jo 
em quedo amb el bon ambient que 
es genera en tots els espais, tant a 

les sessions de fotos com als tallers 
i les xerrades. El poder generar es-
pais segurs on parlar i compartir 
amb tranquil·litat els sentiments, 
l’energia que es crea entre nosaltres. 
Això em genera la sensació de estar 
on vull estar i de estar fent una cosa 
que m’omple i que omple també a 
altres, crec». Finalitza: «estic molt 
agraïda a totes les persones que 
han estat a l’equip de les sessions 
de fotos i a lxs models que han anat 
participant. Ha estat un gran plaer 
i una sort trobar-me amb cadas-
cunx d’ellxs».

 ▪ Ana Goitia i Onintza Enbeita

 ▪ CarmenCelia i Bello Vello
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INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
22 i 23 d’octubre: Puigsacalm

ALTA MUNTANYA
FEMAlpí
8 i 9 d’octubre: Picos de la Forqueta

EMCET
5 i 9 d’octubre: Tastet · Iniciació a la progressió en crestes
13 i 16 d’octubre: Tastet · Iniciació a l’escalada esportiva
19, 22 i 23 d’octubre: Cursos · Progressió en crestes nivell I
26, 29 i 30 d’octubre: Cursos · Escalada esportiva nivell I

BICI DE TEMPORADA
8 d’octubre: Pedalant per la Cerdanya

SENDERISME
Passejades pel Parc
12 d’octubre: La Foradada de la Barranca

Travessades familiars
23 d’octubre: L’Esquei de Morou

Horitzons
8 d’octubre: Salt del Mir i Santuari de Bellmunt

Senders
16 d’octubre: Camí dels Bons Homes. Bagà – Bellver de 
Cerdanya

MARXA NÒRDICA
Les sortides dels divendres
30 de setembre i 2 d’octubre: Curs d’iniciació a la Marxa 
nòrdica
15 d’octubre: Priorat · Poboleda

> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Fotografiar els colors 
de la tardor
S’ha acabat l’estiu. Enguany el canvi 
de temperatura ha vingut puntual i ha 
coincidit amb el pas de l’equinocci. Des 
de les 3 h i 3 min del 23 de setembre el 
sol passa més hores amagat rere l’horitzó 
que no pas lluint amb força en el cel i  
menys hores també vol dir més fred.

Moltes plantes, molts arbres, en aquest procés de despullar-se canvien 
el color de les seves fulles i els boscos es tornen grocs, daurats o de color 
de sang, segons quines siguin les espècies que els formen. És el moment 
de treure la càmera fotogràfica i perdre’s pel bosc. Cercar aquells indrets 
on hi hagi més diversitat d’espècies, perquè també és on trobarem les 
millors combinacions de colors i esperar que la bonica llum de la tardor els 
il·lumini per endur-nos imatges que mai podrem oblidar.

No oblideu el filtre polaritzador, per ressaltar més encara aquest colors 
tan vius. Ni les targetes de recanvi ni les bateries, perquè la natura ens farà 
tants regals que les necessitarem!

La proposta
Un dels boscos més bonics de Catalunya, pel que fa als colors de la tardor, 
és a la Coma de Burg, al Pallars Sobirà. Es tracta d’una vall ampla i oberta, 
formada pels barrancs de Mallolís de la coma Ferrada, quan s’ajunten 
per formar el riu de Glorieta i situada entre els petits nuclis de Burg i 
Montesclado. La composició del bosc, format per cirerers, pollancres (aquí els 
anomenen clops), trèmols, bedolls o roures presenta una simfonia de colors 
difícil de trobar en altres indrets.

Us proposem pujar amb cotxe fins a Ferrera i allà anar a peu fins a Santa 
Eulàlia d’Alendo, continuar cap a la Mare de Déu de la Serra i tornar a Ferrera. 
Pujant amb cotxe ja haureu de parar a la carretera a fer algunes fotografies. 
Vigileu que és molt estreta i hi ha poc punt on es pugui parar.

El camí cap a Alendo i Santa Eulàlia és un passeig agradable entre arbres de 
mil colors, amb el bonic poble de Ferrera o l’ermita de Santa Eulàlia al fons. 
Des de l’ermita tindrem vistes espectaculars de tota la Coma de Burg. La 
baixada cap a la Mare de Déu de la Serra ens endinsarà cap al bosc. Cal parar 
compte, que el camí és perdedor i la tornada a Ferrera la farem per una carena 
que domina el bosc a banda i banda.

Les activitats d’octubre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

ESPELEOLOGIA
9 d’octubre: Taller d’autorescat en espeleologia
del 12 al 16 d’octubre: Exploració espeleològica del massís 
d’Arbas

Espeleokinder
22 i 23 d’octubre: Santa Maria d’Escales

CIÈNCIES NATURALS
Botànica
9 d’octubre: Serra de la Portadora

Ornitologia:
15 d’octubre: Anella Verda de Terrassa

FOTOGRAFIA
del 3 d’octubre al 4 de novembre: LXXXII Concurs foto-
gràfic
del 29 d’octubre a l’1 de novembre: Sortida de la Castan-
yada

EXPOSICIONS
fins al 4 de novembre: Fotografies de flors d’Àngel Arcega

CULTURA
18 i 25 d’octubre i 8 i 15 de novembre: Taller d’Iniciació a 
la Glosa

MUNTANYA INCLUSIVA
8 d’octubre: Llacs de la Pepa i la Lola
13 d’octubre: Pins cargolats de l’Era dels Enrics
27 d’octubre: Puig de Balandrau

ACTES CET
2 d’octubre: DIADA DE GERMANOR del CET

Som en temps de transició i tot, a la 
natura, es preparara pels mesos freds, 
quan la vida és més difícil. Hi ha animals 
que hivernen, d’altres migren cap al 
sud. Les plantes, que no poden marxar 
despleguen altres estratègies. Algunes 
aguantaran estoicament el fred de 
l’hivern, però d’altres perdran les parts 
més sensibles, les fulles, i adormiran tota 
la seva activitat vital fins que el sol no 
torni a escalfar amb força. 

PROGRAMA
8.30 h Sortida dels autocars, des de l’estació del Nord, 
9.00 h Esmorzar a can Mimó
de 9.30 a 13.30 h:
• Senders: caminada curta: 4,53 km · 176 m · fàcil
• Senders: caminada llarga: 8,97 km · 410 m · moderada   
• Infantil, juvenil i famílies: caminada 8,97 km · 310 m · fàcil
• Botànica: ruta botànica al Pla del Fideuer
• Ornitologia: ruta ornitològica a l’entorn de mas Mimó
• Espeleologia: exploració de la cova dels Lladres
13.30 h Inici dels preparatius per al dinar de Germanor
14.00 h Arrossada popular
15.00 h Inici de les activitats de la tarda i fotografia de grup 
dels participants a la diada
16.30 a 17.00 h Sortida dels autocars a Terrassa
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 → LLIBRES

Pep Valenzuela

V ivim, com a societat, un 
intens i profund procés de 
digitalització del conjunt 

d’àmbits i espais de vida. Suposa-
dament «inevitable», d’acord amb 
el discurs imperant. Tanmateix, en 
contra de la propaganda «molt ac-
tiva i eficient», destacà Ricard Ruiz 
de Querol a l’inici de la presentació 
del seu llibre No es inevitable (20 
setembre, Amics de les Arts), «dir 
que és inevitable, em grinyola. Per-
què tot és conseqüència de decisi-
ons personals o col·lectives, i tot el 
digital és artificial, és creat a partir 
d’aquestes decisions». Res a veure, 
per tant, amb cap mena de destí in-
exorable per a la humanitat. Podria 
ser d’una altra manera, «hi ha fu-
turs digitals alternatius», assegurà.

Ni destí ni casualitat, afegí l’autor, 
referint el fet que no ens trobem 
davant l’impacte d’un agent aliè al 
Planeta que ens arriba des de fora. 
Tampoc es pot parlar «d’evolució 
natural», aliena en aquest cas a la 
capacitat de decisió de les perso-
nes. «El desenvolupament tecno-
lògic i digital es produeix dintre 
de la societat, a partir de decisions 
econòmiques i polítiques».

D’altra banda, pel que fa a alguns 
dels efectes de la digitalització de 
la societat, De Querol afirmà que 
aquesta produeix una percepció 
«reduïda de la realitat», al mateix 
temps que «fragmentada», i amb 
això una «reducció de l’espai pú-
blic, on es discuteixen les coses». 
Conseqüències contràries a les 
tantes i tan celebrades previsions 
de democràcia digital sense límits. 
«No tenim una societat de la in-

formació i el coneixement, més 
aviat al contrari».

Els mateixos dispositius tècnics, 
eines dites intel·ligents, que ajuda-
ren a impulsar la victòria de Barak 
Obama als Estats Units, van servir 
poc després per portar Trump a la 
Casa Blanca. La tècnica, subratllà 
De Querol, es pot fer servir d’una 
manera ètica, respectuosa amb els 
drets de les persones, o al contrari. 
Vegeu, en l’extrem, el cas de l’ex-
termini nazi, amb tota la tècnica i 
racionalitat més avançada de l’èpo-
ca al servei de la destrucció. «El 
progrés tècnic no és forçosament 
positiu», emfasitzà.

Organitzada, la presentació, pels 
mitjans de comunicació Malar-
rassa i Alternativas económicas, 
en col·laboració amb Amics de les 
Arts, Ruiz de Querol (doctor Ph. 
D. in Physics, MIT, investigador 
social Ph. D. en Societat de la In-
formació UOC, líder creatiu en 
Kaospilot i facilitador en Coperfi-
eld per Social Good) cridà l’atenció 
sobre l’ús de les noves tecnologies 
digitals en el món de la comunica-
ció i la informació, tot saludant, en 
primer lloc, iniciatives com les dels 
mitjans organitzadors, cooperatius 
i compromesos amb el periodisme 
crític.

«El Google que havia d’organit-
zar tota la informació del món i 
fer-la accessible a la xarxa, en la 
seva presentació pública, es dedica 
a vendre publicitat amb les dades 
que li oferim nosaltres mateixos en 
fer servir el cercador». I sentencià 
De Querol: «No és casual ni era 
inevitable, però ha passat. I ara ja 
s’anuncia una nova onada d’inter-
net, de la qual ben poc sabem». 

Lògicament, creix la preocupació 
davant el «capitalisme de vigilàn-
cia» i «el control ciutadà» que pa-
tim. Tanmateix, la fascinació que 
produeixen els nous desenvolu-
paments tècnics, d’una banda, i la 
seva implantació, sense prèvia con-
sulta ni demanar permís (banca, 
administracions públiques i priva-
des...), ens obliguen a utilitzar-los 
i incrementar, així, la producció 
de dades i informació, mentre la 
majoria pensa que ens alliberen i 
treuen treball de sobre.

La dita «societat de la informa-
ció», afirmà De Querol, «ja era un 
projecte molt capitalista, no sortia 
de l’impuls comunitari; la pràctica 

i mecanismes que la fan són opacs, 
és un projecte privat per aconseguir 
el màxim de beneficis econòmics 
possibles». El triomf del «mercat», 
es diu i publica constantment i de 
forma acrítica i obscura a la gran 
majoria d’informatius, periòdics, 
telenotícies i altres mitjans. Un 
deus ex machina de qui no sabem 
res i al qual s’han d’oferir diària-
ment tots els sacrificis que demani, 
perquè el suposat progrés que re-
presenta no pot parar.

El capitalisme va convertir en 
mercaderies, objectes de venda i 
compra, la natura («res de menys 
antinatural»), el treball («que és 
posar en el mercat les persones») 

i els diners (nascut només com 
a mitjà d’intercanvi), recordà en 
Ruiz de Querol; i ara s’apropia 
de la nostra «capacitat d’atenció 
per produir anuncis i publicitat». 
Aquesta capacitat d’atenció, ar-
gumentà, «és d’allò que més ens 
caracteritza com a humans», i sen-
tencià, «si la perdem faran de no-
saltres el que voldran».

Molta gent ja pateix la síndrome 
FOMO, o sigui por d’estar per-
dent-se alguna cosa important, de 
forma compulsiva, i no pot deixar 
de mirar el mòbil o portàtil, «una 
amenaça gran a la salut mental i la 
salut pública».

Què podem fer?

Aquest escenari planteja molts i 
crítics riscos que, tanmateix, com 
assenyalava De Querol a l’inici, 
«no són insuperables». Tot reco-
neixent que «canviar el món és 
molt complicat, car ningú aïllada-
ment pot fer-ho i, col·lectivament, 
demana posar-s’hi d’acord sobre 
que és el món i quin canvi volem, 
tasca gens fàcil»; proposà, per 
començar, per plantejar la «resis-
tència íntima, contra la tirania de 
la immediatesa, per preservar la 
capacitat de pensar, d’entendre, de 
processar els nostres sentiments».

En segon lloc, proposà la «crea-
ció d’illes de sanitat, per preservar 
la salut democràtica i mental, de 
cooperació i diàleg». En aquest 
punt, una reflexió sobre «les ex-
periències fallides del 15M», con-
sidera De Querol, «la indignació 
sola no porta res, cal ser més hà-
bils creant organitzacions. Aquí, 
les xarxes ofereixen més possibili-
tats de crear alternatives, però són 
només eines».

Pel que fa a la resistència ínti-
ma, quelcom per començar, per 
exemple, no fer servir el Facebo-
ok, utilitzar cercadors alternatius 
a Google, com el Duckduckgo! 
«Davant de cada instrument de 
seducció digital hi ha la capacitat 
de res».

 >No es inevitable es va presentar als Amics de les Arts el passat 20 de setembre

‘Resistència íntima’, i ‘acció col·lectiva’ contra  
la tirania digital”

Rachid El Younoussi: El movimento yihadista global, 
una perspectiva “no occidental” del fenomen

Redacció

L’aportació de Rachid El 
Younoussi, amb aquest assaig, asse-
gura Ana Belén Soage (professora a 
Suffolk University i l’EAE Busines 
School, prologuista del llibre), a la 
divulgació i coneixement sobre el 
jihadisme «resultarà d’interès a tot 
aquell que vulgui aprendre més del 
tema, i en particular a estudiants, 
periodistes i treballadors socials».

Una aportació important, desta-
ca Amparo Huertas, de la UAB, 
també prologuista del text, perquè 
proporciona una visió allunyada 
de la perspectiva occidental i que 
permet comprendre millor aquest 
fenomen que ha centrat l’agenda 
geopolítica mundial durant les dar-
reres dècades. 

El treball d’El Younoussi ofereix 
una visió de conjunt del «terroris-
me jihadista», començant pels seus 
orígens a  l’Afganistan en les dè-
cades dels anys setanta i vuitanta, 
analitzant aspectes decisius, com 
són el paper dels països occidentals, 
la vinculació del jihadisme amb la 
persecució del comunisme per part 

dels estats capitalistes o en algunes 
potències islàmiques. «Aquesta és 
la sement de la qual brota el jiha-
disme com a violència de teologia 
islamista exercida en nom de la 
jihad (guerra santa)».

Un altre aspecte central del mo-
viment que analitza l’autor són les 
importants estratègies de comuni-
cació, fonamentades en missatges 
i propaganda difosa per Internet, 
capaç de generar una narrativa au-
diovisual pròpia orientada al crei-
xement de la pràctica terrorista de 
naturalesa islamista en l’àmbit glo-
bal. 

Una aportació important, que 
proporciona una visió allunyada 
de la perspectiva occidental i 
que permet comprendre millor 
aquest fenomen

Certament, ha estat aquesta capa-
citat comunicativa del moviment 
una de les seves grans novetats, 
especialment cridaneres i, aparent-
ment, contradictòries, pel fet de 
posar les més noves tecnologies i 
eines digitals al servei d’una causa 
que reivindica la reconstrucció de 

FITXA 

El movimiento yihadista global
Narrativa y contranarrativa
 
Rachid El Younoussi

Aliar Ediciones, Granada, 2022 

123 pàgines

 ▪ Ricard Ruiz de Querol (dreta) en un moment de la presentació

califats i imperis de segles enrere.
Una estratègia comunicativa que 

ha produït una contraofensiva, 
«contra-narrativa», que l’autor ana-
litza. «Dividir el món entre bons 
i dolents, entre musulmans i no 
musulmans, entre occidentals i la 
resta, és una pràctica que utilitzen 
els grups jihadistes i que els països 
occidentals han criticat», afirma 
Rachid El Younoussi. Tanmateix, 
afegeix, «aquests últims també han 
adoptat aquestes formes a l’hora de 
construir el seu contra-discurs». 
Una forma maniquea i reduccio-
nista de mirar la realitat que, però, 
sembla haver donat fruit a les dues 
parts.

Una part molt important i signifi-
cativa del treball d’El Younoussi ha 
estat la incorporació de testimonis 
d’algunes de les persones que han 
viscut peripècies dels diferents 
conflictes. «Històries, entrevistes i 
notícies que aporten valuoses da-
des que mostren la importància de 
què la lluita contra la narrativa del 
jihadisme recaigui sobre la societat 
civil, l’activisme i l’àmbit acadèmic, 
com a sectors que poden generar 
una contra-narrativa eficaç».

MIQUEL GORDILLO
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Violència alcohòlica i decisions 
equivocades a l’Outback australià

 
Jordi Sellarès

La literatura australiana ha estat força oblidada a 
casa nostra —per no dir negligida— ben bé fins a 
la revifalla que va suposar la traducció al català 

de les excel·lents novel·les de Richard Flanagan (pu-
blicades per Raig Verd). Dins del món de les lletres 
anglosaxones les australianes sempre ens han quedat 
molt més lluny. Així mateix passa amb la cultura en 
general (més enllà dels AC/DC o Kylie Minogue). Però 
ara, els amics de Males Herbes han contribuït a apai-
vagar aquest greuge amb la publicació de Despertar a 
l’infern (Wake in fright, obra publicada originalment el 
1961) de Kenneth Cook (1929-1987).    

Cook ens situa a la petita vil·la fictícia de Tiboonda, 
al vell mig del llunyà oest australià, on Grant, un pro-
fessor de l’única escola del poble encara les molt de-
sitjades vacances per poder fugir cap a Sidney, on el 
mar i l’aire fresc li faran oblidar per unes setmanes el 
cul de món tòrrid i polsegós on treballa i d’on es sent 
presoner. La tasca sembla fàcil: un tren fins a la ciutat 
de Bundayabba i d’allà, gastar el xec de la paga escolar 
en un bitllet d’avió i de cap a les vacances... però sense 
saber ben bé com, tot es comença a tòrcer. 

Són les males companyies? Uns habitants que repre-
senten el mal o la perversió en sí mateix? Llegint al-
gunes sinopsis i veient la polseguera que va aixecar la 
novel·la (i la pel·lícula) entre els habitants de la regió 
que es van donar per al·ludits ens podríem imaginar 
una espècie de The hills have eyes versió down under. 
Res més lluny de la veritat. Si bé és cert que els ha-
bitants de l’Outback australià (perquè així és com es 
coneix popularment la regió interior i àrida del con-
tinent) deixen entreveure certa tosquedat i maneres 
crues, no és menys cert que no els hi falta hospitalitat.

El leitmotiv real de Despertar a l’infern és, sobretot, 
la capacitat superlativa del protagonista de fotre’s en 
embolics cada cop més grans, cagada rere cagada, i 
nosaltres patim amb ell quan veiem que està a punt 
de cometre la següent equivocació. I tot per no saber 
dir que no, per no saber parar a temps. I l’alcohol, les 
riuades d’alcohol de pèssima qualitat que s’escolaran 
gorja avall com a catalitzador de les següents caga-
des. Els errors i un estat gairebé perpetu d’estupor 
alcohòlic es barregen amb un escenari inclement i 
una societat poc escrupolosa. D’aquest combo no en 
podia sortir res d’agradable (que els hi preguntin als 
cangurs de la regió, protagonistes d’algunes escenes 
repulsives que poden recordar a les escenes de caça 

obsessiva que vam trobar a Butcher’s Crossing o a El 
llop de mar o a Meridià de sang, encara que aquí força 
més gratuïtes i passades de voltes).

Despertar a l’infern és una obra crua, violenta i polse-
gosa com els paratges inclements i brutals que des-
criu. Un periple amb tocs noir i un xic malaltissos que 
ens mostren situacions on no ens hi voldríem trobar 
mai. Si per ventura tenim la mala sort de passar els 
tràngols del pobre Grant (per bé que de fet s’hi fot ell 
solet), tan sols podem esperar escollir millor que ell. 

 → LLIBRES

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Isler i Maeder, Basilea 1968, és aquesta posició 
en què el blanc va aprofitar el torn de joc per atacar de forma con-
vincent al rei negre. Com ho va aconseguir?

Nivell: mig

Solució:1.Th6!,gxh6 2.Tg1+,Ag7 3.Txg7+,Rxg7 4.Ax-
h6+,Rh7 5.Ag5+,Rg7         
6.Dh6+,Rg8 7.Axd8  guanyant  
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«Recordo sempre la porta d’Utopia quan anàvem a sopar», un vespre amb Víctor 
Alba, història viva d’un segle, «ens han derrotat, però que es fotin, a mi em queden 
aquests moments!». Parla l’Anna Bitrià, tota emoció i sentiments. Parafrasejant 
Els amants, de Vicent Andrés Estellés, ella, la vida, no l’entén...  
«com un costum amable/ com un costum pacífic de compliment i teles (...) 
Es desperta, de sobte, com un vell huracà,/ i ens tomba en terra els dos, ens 
ajunta, ens empeny. (...) / El nostre amor és un amor brusc i salvatge, 
d’anar a rebolcons entre esos i arraps./ Què voleu que hi faça! (...) 
Després, tombats en terra de qualsevol manera, / comprenem que som bàrbars, i 
que això no deu ser, / que no estem en d’edat, i tot i això i allò.» 
És un torrent apassionat: «estic encantada d’haver-me conegut, però no 
seran l’individualisme ni el narcisisme els meus pecats», avança abans de 
començar a rememorar, per Malarrassa, l’inici de la seva vida d’activista, 
al centre Moisès (al barri de Sant Llorenç), «que ja ningú sap què és, el que 
van fer aquests nanos, allà vaig començar amb el teatre, hi havia tots els 
grups polítics a la recerca de militants, feien xerrades, et convidaven; a mi 
em deien revolucionària de cafè perquè m’interessava més el teatre».

• Parles dels primers anys 70...
Teatre i militància política, i amor. Em vaig 
ajuntar amb en Joan, ens vam organitzar a 
la Lliga Comunista Revolucionària (LCR). 
Vam haver de viure clandestins durant uns 
sis mesos, per haver participat en una acció 
contra les últimes penes de mort signades 
pel Dictador, per la qual van ser detinguts 
la resta de camarades. Després, tot de seguit 
vam reprendre amb el teatre i vam represen-
tar la Muerte accidental de un anarquista, 
de l’italià Dario Fo, amb gent de centres so-
cials. Va ser un èxit total a tots els barris de 
Terrassa, primer a les Arenes. 
Allò era la nostra vida. En Joan sempre em 
deia que el més interessant és viure en els 
marges. Estic totalment d’acord, m’agrada el 
teatre com a mitjà d’expressió, i jo, sempre, 
als marges.

• Aquesta experiència teatral era total-
ment d’aficionats, d’amants d’aquest art?

Sí, però també vaig anar a l’Institut del Te-
atre, que es va obrir per aquells temps, hi 
vaig estudiar tres cursos. Llavors vaig fer un 
Doctor Fausto, de Thomas Mann, en forma 
de monòleg, presentat al Centre Cultural i 
a barris. Em vaig enamorar del personatge, 
que acabava boix. En aquell temps treballà-
vem amb en Pau Monterde i Feliu Formosa.

• Quina velocitat, tot plegat!
Vivíem intensament, sens dubte. Recordo 
el més important del pas per l’Institut, va 
ser conèixer la Carme Dencàs i Auret. Vam 
tenir una fletxada total, i des de llavors no 
ens hem separat. Escriu molt bé. Hem fet 
moltes coses juntes, a més de treballar juntes 
a l’Hospital de Terrassa (al laboratori). Per 
cert, aquí i per tres o quatre anys, vam fer, 
amb companyes de feina, uns pastorets que 
denunciaven l’estat de la sanitat i l’hospital.

• Una vida de teatre i militància, la teva!
Sí, ja t’ho deia, és la meva manera de viure, 
d’entendre el món. Com la Carme. Amb ella 
i gent de l’Institut vam fer l’Yvonne, princesa 
de Borgonya, text de Witold Gombrowicz, 
estrenada al Casino del Comerç [carrer Sant 
Pere, tancat fa anys] genial! Hem tocat tot. 
Sempre molt vinculades als moviments 

culturals i socials i les lluites. En resposta a 
la intervenció dels EUA i aliats en el Golf, 
vam presentar l’obra Armas de construcción 
massiva. També en aquell temps vaig co-
mençar a treballar amb companys migrants, 
recitant texts i poesia de diferents autors i en 
diferents llengües: francès, marroquí, basc, 
català, amazic. Ens vam presentar al carrer, 
a cafès i bars, també una vegada a la presó 
de dones de Barcelona, una experiència molt 
impactant. 

• Havies referit el cas d’un company que 
va salvar el lloc de treball per una poesia!

Alguns joves no tenien «papers», una merda 
tot això, però..., ja en parlarem! Un d’ells va 
memoritzar un poema de l’escriptor Tahar 
Ben Jelloun, per a un recital, deia quelcom 
com: «Ya no siento la vida, me he queda-
do huérfano, mi cuarto es un baúl donde 
guardo més pertenencias.» Després d’uns 
anys sense veure’ns me’l vaig trobar pel car-
rer i ens va explicar que treballava amb un 
petit empresari a la construcció, al principi 
sense assegurar ni res, i el dia que li va dir 
que l’acomiadaria, ell, sense saber què fer, va 
començar a recitar el poema. El senyor va 
quedar tan impressionat que no l’acomiadà 
i el va assegurar. El company no va oblidar 
mai el poema.

• Deies que heu fet molt teatre amb la 
Carme Dencàs

Teatre i vida! Essent molt petita la meva fi-
lla, vam estrenar Nocturno, text nostre, com 
la majoria, al Centre Cultural i, després, el 
presentàrem en una gira per Andalusia i 
Melilla. La meva germana es va fer càrrec de 
la filla. Vam escriure també Papers de diari, 
un text sobre la societat malalta de depressió 
i narcotitzada a base ansiolítics.

• Com és aquest procés creatiu?
Escrivim conjuntament. Anem, per exem-
ple, a un bar o cafeteria, i xerrem, prenem 
apunts i anem imaginant i materialitzant. 
Ella té una capacitat fantàstica per crear 
situacions i diàlegs. Després d’aquest Pa-
pers..., vam parir Adivina quien viene a so-
par esta noche, una història amb una família 
«catalaníssima», la filla de la qual s’ajunta 

amb un «andalús andalús», un escenari per 
trencar estereotips i tòpics. La vam repre-
sentar a Terrassa i a pobles de Lleida. I vam 
fer una mena de segona part, La doble cade-
na humana, en aquest cas amb un enamorat 
marroquí, nous temps, noves migracions! 
La vam estrenar a l’ateneu Candela.

• Pots dir més sobre el procés creatiu i el 
sentit del vostre teatre

Per nosaltres, el teatre és una forma d’acti-
visme, per transformar la societat. Potser és 
molt pedant això, perquè no transformarem 
res, però hi anem. Creiem que la cultura és 
una expressió de la vida, i que els ciutadans 
han de ser actors de la seva vida, no volem 
cultura de consum, sinó de processos relaci-
onals, creatius, per generar interrogants amb 
la gent. Tot plegat, potser, ni es pot dir que jo 
hagi fet teatre. Això, però, ho deixo en mans 
de la crítica, no és el meu problema.

• Hi ha un personatge amb qui t’identifi-
ques especialment?

La Rosa Luxemburg. Vaig fer un text sobre 
ella, m’ho vaig passar meravellosament bé. 
Un monòleg que vaig crear amb els llibres, 
sobretot les cartes de la presó. Per cert, vaig 
buscar aquest llibre a moltes llibreries i ni 
sabien qui era la Luxemburg. El llibre el vaig 
trobar, finalment, en una llibreria de Rubí. 
Durant la lectura, vaig embogir de la Rosa, 
m’ho he passat molt bé. Apassionant la re-
lació amb el Leo Jogiches, la Clara Zetkin.
La vaig estrenar en un local utilitzat, llavors, 
per la cooperativa Teixidors, amb els telers 
antics al taller. També a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona o UAB, a Barcelona, a 
la universitat d’estiu de Revolta Global. Ha 
estat l´única vegada que he sortir a El País.

• M’hauràs de disculpar, estic sorprès 
amb aquesta carrera teva, no coneixia...

Va com va, Pep, cap problema. A més, hi 
ha moments de tot. Després d’això, vam 

escriure el Cuento del capi-patriarcado, de 
nou amb la Carme Dencàs. Però feia temps 
que no sabia de teatre, estava desinflada. Va 
buscar-me la Mercè Gómez, del Casal de la 
Dona, em va dir que hi havia gent que volia 
fer teatre. Em vaig comprometre i en co-
mençar em vaig anar animant.
Deixa’m que torni al procés de creació: la 
lectura és fonamental, la literatura va amb 
el teatre, aquest dona vida al que està escrit, 
que, de vegada, es perd. Però si ho poses 
dret, si ho muntes, és un altaveu, s’expandeix, 
es desplaça i desenvolupa, guanya una força 
tremenda. Quan dic teatre dic també recitals 
de textos, poesia, n’he fet molts, d’aquests.

• El vau fer pel Casal de la Dona, el Cuen-
to?

No. El vam fer amb dones del Casal i es va re-
presentar al teatre de les Arenes, i pels barris 
de Terrassa, també al Teatre Alegria, que vam 
omplir, molta gent que repetia.

• Heu tingut suport de l’Ajuntament?
La Mercè del Casal ens va concertar una tro-
bada amb la regidora de Cultura. Vam anar i 
explicar el que som i volem, dones activistes 
de diferents llocs. Creiem que la cultura és 
una expressió de la vida, que la ciutadania ha 
de ser protagonista de la seva vida. No volem 
cultura de consum, sinó fruit de processos re-
lacionals, creatius, feministes; una manera de 
generar interrogants amb la gent. No volem 
que sigui allò comprar una entrada, consu-
mir, marxar i punt. Vam fer algunes propos-
tes. I ja!

• Per acabar, alguna peça més al teler?
Amb la Carme, i el grup del Casal de la 
Dona, hem fet Alecciona-me-mi, sàtira sobre 
les eleccions, brutal! Per cert, el grup és una 
meravella, es diu Fem teatre fem. L’obra s’estre-
narà l’octubre, ja té data, un dia de dones.

 ▪ L’Anna Bitrià al costat del cartell anunciant la seva ‘Rosa Luxemburgo’

‘Per mi el teatre 
és activisme per 
transformar la societat’

Pep Valenzuela
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