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VOLEM SABER LA TEVA OPINIÓ: Quin article t’ha agradat més del número? Què hi trobes a faltar? 
Quins canvis hi faries? Quins temes no toquem i podríem tractar? 

ESCRIU-NOS a directa@directa.cat PARTICIPA! #Directa409

Per primera vegada, la secció d’Audiovisuals de la DIRECTA 
arriba al paper. És un món desconegut per nosaltres, ja que 
acostumem a viure darrere de la càmera i no de les parau-

les. Anem de la mà de les redactores i somriem –a vegades per no 
plorar– quan ens demanen “un vídeo curt, així, pimpam, que no et 
porti molta feina”. Anem justos de material, però, amb una càmera 
reflex i un micro de corbata –dels baratets–, fem miracles. I ens hor-
roritzem quan rebem un vídeo gravat amb el mòbil i en vertical: avís 
per a navegants, graveu sempre els vídeos en horitzontal. Sempre.

Tot i això, creiem en la importància dels audiovisuals. Ho vam 
poder comprovar el 12 d’octubre passat, quan Pedro Chaparro (vice-
president de Democracia Nacional) va amenaçar el fotoperiodista 
Jordi Borràs. O amb les escoltes fetes durant la preparació del repor-
tatge #EstatInfiltrat. A les manifestacions en contra del desallotja-
ment del Banc Expropiat, vam poder enregistrar la brutalitat de les 
càrregues policials. Sovint, les televisions ens demanen reproduir les 
imatges que publiquem. En aquest cas, arran de la seva delicadesa, 
vam decidir no cedir-les a cap mitjà de comunicació.

Però no estem soles fent aquesta tasca. Gràcies a les lectores i les 
subscriptores que confien en nosaltres, ens arriben vídeos imprescin-
dibles, que comprovem i contextualitzem. Va ser el cas de l’enregis-
trament de quatre mossos apallissant un noi al Forat de la vergonya 
o el de les múltiples imatges d’assetjament als manters per part de 
la Guàrdia Urbana de Barcelona. Perquè, a la secció d’Audiovisuals, 
com a la nova cooperativa Directa, vosaltres també sou nosaltres.

Sònia Calvó / Victòria Oliveres
@scalvocarrio / @VictriaVicUna imatge 

val més que 
mil caràcters

/ SÒNIA CALVÓ

Us diran que Lleida és una ciutat morta, una ciutat on mai 
no passa res, on no hi ha res a veure. Sentireu que la boira 
ens altera els sentits i que la calor ens ofega l’ànima. Però 

no és cert: a Ponent, hi tenim vida. I és salvatge, com l’Oest. 
Escrivim aquestes paraules en el context d’una setmana intensa. 
Desenes de persones han ocupat l’edifici del Rectorat de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) per denunciar la presència dels Mossos 
d’Esquadra al recinte. La reacció és ràpida: un parell de trucades 
a la redacció de la DIRECTA a Barcelona, que valora la importàn-
cia del moment com nosaltres, i ja som a la UdL per cobrir una 
de les accions més significatives dels últims mesos a la ciutat. 
I som aquí, salvatges i decidides, perquè entenem la comunica-
ció com una eina de transformació social i ens sumem, des de 
casa nostra, a la feina incansable de totes aquelles persones que, 
dia a dia, fan possible aquest projecte col·lectiu. Vam començar 
al CSA La Maranya i, avui, deu anys més tard, mantenim viu el 
mateix esperit. Ho fem des de Can Ramon, centre neuràlgic de 
batalles i utopies que ens acull els dimecres a quarts de deu. I des 
d’aquí, des del salvatge oest, en un bar entre cerveses i xampús, 
reivindiquem, diàriament i a través del periodisme, el nostre 
espai i les nostres lluites. Exigim superar el desequilibri territo-
rial i intentem donar veu a la gent valenta, a la gent que es mobi-
litza. El nostre fi: engreixar la corresponsalia –encara ens falten 
mans–, nodrir la redacció i atansar-vos les nostres veus. I també 
som aquí per mantenir viu el tòpic: perquè la terra pagesa és 
terra de gent salvatge. Terra de gent indomesticable.

A Ponent, hi 
tenim vida i 
és salvatge 
com l’Oest

Nucli Directa a Lleida
@La_Directa

FE D’ERRADES:
— Al peu de foto de la pàgina 16 del número 408, a l’article “Economies col·laboratives: lucre o suport mutu”, s’atribueixen uns 
beneficis milionaris a l’empresa Wallapop erròniament.

/ DANAE QUIROZ



 A les comarques de Barcelona, un 93% 
dels serveis d’atenció domiciliària són 
gestionats per empreses privades. La 

xifra arriba al 98% a les poblacions de 
la zona amb més de 50.000 habitants

Segons l’observatori BDK, aquestes 
prestacions van generar uns 

ingressos de 1.075 milions d’euros 
per a les companyies del sector de 

la construcció l’any 2014

El servei d’ajuda a domicili dóna cobertura a 183.000 persones als Països Catalans, una 
xifra que augmentarà arran de l’envelliment de la població i l’ampliació de les prestacions 
lligades a la llei de dependència. Les grans empreses han vist aquest sector com una 
finestra d’oportunitat lucrativa per ampliar beneficis, aprofitant el model predominant de 
privatització del servei. Es tracta d’un paradigma que s’aplica a la gestió de molts altres 
àmbits de competència municipal i que cada cop és més qüestionat.

Víctor Yustres
@victoryus3

183.000 persones 
reben serveis socials 
lligats a la llei de de-
pendència als Països 
Catalans

Actualment, a l'Estat espanyol, més de 800.000 perso-
nes són beneficiàries de prestacions socials lligades 
al Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència. 

De totes elles, 183.000 reben el servei als Països Catalans. En 
aquest paquet, en gran part competència de les administraci-
ons municipals o comarcals, s'hi inclouen els serveis (i també 
les prestacions econòmiques) per atendre algunes persones en 
situació de dependència i millorar la seva qualitat de vida. De 
totes aquestes mesures, la més destacada –pel volum d'inversió 
econòmica i pel nombre de persones que la rep– és el servei 
d'ajuda a domicili (SAD).

El SAD és un servei d'atenció personal i ajuda en les tasques 
domèstiques destinat a persones amb falta d'autonomia perso-
nal i dificultats d'integració social. Atén més de 145.000 persones 
a tot l'Estat. Amb el desplegament de la llei de dependència i 
l'envelliment progressiu de la població –la mitjana d'edat de les 
persones que reben el servei és de 80 anys–, la base de gent usuà-
ria d'aquest servei no ha parat de créixer els darrers anys. Alhora, 
l'aixeta pressupostària per finançar aquest tipus de partides soci-

Ajuda a la dependència 
amb ànim de lucre
Diverses empreses multinacionals gestionen suculentes prestacions municipals d’atenció a domicili a 
costa de retallar recursos i vulnerar els drets laborals de les treballadores

als als ajuntaments i les corporacions comarcals s'ha anat tancat. 
En aquesta situació, l'externalització del servei del SAD a empre-
ses privades o associacions s'ha convertit en el model de gestió 
més estès, quasi únic. A les comarques de Barcelona, un 93% 
dels serveis d'atenció domiciliària són gestionats per empreses 
privades. Aquesta xifra arriba pràcticament al 98% a les poblaci-
ons de la zona que tenen més de 50.000 habitants.

La gestió del SAD s'ha convertit en un negoci rendible i amb 
perspectives de creixement de beneficis per a moltes grans mul-
tinacionals de sectors en crisi, com el de la construcció, que els 
darrers anys lluiten per repartir-se el pastís dels serveis socials. 
Gegants del totxo com ACS –a través de la filial Clece–, Sacyr –
amb la marca Valoriza–, Eulen, Ferrovial o OHL han guanyant 
concursos públics gràcies a ofertes de preus mínims –difícils d'as-
sumir per qualsevol petita o mitjana empresa local o associació– i 
a costa d'empitjorar les condicions laborals de les treballadores. 
Segons un informe de l'Observatori DBK, les prestacions del ser-
vei d'ajuda a domicili van generar uns ingressos de 1.075 milions 
d'euros per a les constructores l'any 2014.

El cas de Clece
El cas de Clece és un dels més paradigmàtics. Pertany al Grup 
ACS (Actividades de Construcción y Servicios), la multinacional 
de la construcció de l'IBEX 35 presidida per Florentino Pérez, 
que també n'és el màxim accionista individual. La companyia ha 
obtingut un 6% de beneficis (220 milions d'euros) només durant 
el primer trimestre de 2015. Com a dada destacable, cal recor-
dar que ACS va ser responsable del projecte Castor a través de la 
seva filial Escal UGS. L'empresa es va endur 1.350 milions d'euros 
d'indemnització pública (més interessos), un benefici que mol-
tes associacions de la societat civil han considerat il·legítim i que 
repercutirà en la factura del gas de les consumidores durant els 
propers 30 anys.

Clece va néixer l'any 1992 com a empresa centrada a oferir 
serveis de neteja a les administracions públiques. Actualment, 
també gestiona residències, centres de dia, escoles infantils i 
serveis d'àpats, subministra serveis a aeroports i fa el manteni-
ment de parcs i monuments històrics, entre altres. En el camp 
dels serveis socials, com en la resta, Clece es nodreix majoritàri-
ament de l'obtenció de contractes d'externalitzacions de serveis 
d'ajuntaments i administracions públiques. En el cas concret del 
SAD, Clece ofereix aquesta prestació a municipis amb una gran-
dària important com Sabadell, Gavà, part de Barcelona, Màlaga, 
Sevilla, Valladolid, Almeria i vuit districtes de Madrid. Els serveis 
socials representen un 30% dels ingressos de l'empresa. Segons 
la memòria de 2015 de la corporació, Clece dóna servei d'atenció 
domiciliària a 86.000 persones a tot l'Estat i té més de 21.000 
treballadores contractades.

Paral·lelament al creixement del volum de negoci de la filial de 
la constructora, també han augmentat les demandes i les mani-
festacions que denuncien vulneracions constants dels drets labo-
rals de la plantilla. En el cas del SAD de Sabadell, moltes treba-
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lladores estan en peu de guerra contra l'empresa. “Jo ja he posat 
més de 200 demandes. Als jutjats de Sabadell, ja em coneixen”, 
afirma Rosa Salido, treballadora familiar contractada per Clece. 
L'empresa es va fer amb el servei a tota la ciutat vallesana l'any 
2012, amb un import assignat de catorze milions d'euros. “Des de 
l'arribada de Clece, s'han incomplert les condicions acordades: en 
moltes ocasions, s'han comptat malament els temps dels despla-
çaments entre domicilis, no ens han pagat els tiquets de transport 
o els plusos corresponents, no comptem amb el material adequat 
i acabem fent serveis extres fora de jornada”, afirma Salido.

Una altra de les denúncies és que l'empresa compta una durada 
del servei de 57 minuts a cada llar en lloc d'una hora; d'aquesta 
manera, s'ajusten al mínim de tres minuts de desplaçament entre 
domicilis (un període que, a la pràctica, gairebé mai no és tan curt) 
i poden encabir més serveis en una jornada laboral. Per aquest 
motiu, al llarg de la setmana, les treballadores acaben fent moltes 
hores extres de feina arran dels desplaçaments. Tot i que diverses 
sentències judicials i inspeccions de treball donen la raó a les tre-
balladores, aquestes continuen denunciant l'incompliment dels 
acords per part de Clece. La filial d'ACS, a més, va reduir la plantilla 
de 218 a 180 persones.

Gestió del SAD a la capital
El més d'abril passat, Clece va guanyar un contracte municipal per 
gestionar una de les quatre zones del SAD a Barcelona. En els pocs 
mesos transcorreguts, les treballadores ja han començat a denun-
ciar alguns incompliments del conveni i l'empitjorament de les 
condicions laborals (el servei estava gestionat per l'ONG Associació 
Benestar i Desenvolupament fins fa un parell de mesos). Malgrat 
que, en el plec de condicions del concurs públic, el nou govern 
de Barcelona en Comú havia reforçat el projecte tècnic enfront de 
l'econòmic (80%-20%, davant del 60%-40% anterior) per afavorir 
les entitats i les empreses més socials, dues de les zones del SAD de 
Barcelona (que ofereix un contracte de 66 milions d'euros pel 2016) 

han acabat en mans de dues constructores: Clece i Valoriza. La coo-
perativa Suara ha mantingut la gestió de les altres dues.

Davant d'aquest fet, fonts de l'Ajuntament de Barcelona afirmen 
que l'adjudicació del concurs s'ha fet “amb absoluta transparència 
i a càrrec d'un comitè d'experts independent” i que estaran atentes 
al compliment de les clàusules del servei pel que fa a la qualitat i 
les condicions laborals de les empleades. També afirmen que volen 
estudiar “una escletxa legal, amb l'aplicació d'algunes directives 
europees, que permeti objectivar i mesurar els valors diferenci-
als de les entitats del tercer sector en els processos de concursos 
públics”, fet que actualment no és possible a causa dels obstacles 
que posa la llei de contractació pública.

A l'hora d'avaluar el plec de condicions econòmiques per acon-
seguir aquests contractes, els avantatges de les gran empreses com 
Clece són clars. “Com a administració, necessites una garantia que 
l'empresa que es presenta pot fer front a un volum de contracta-
ció elevat. Pots intentar equilibrar-ho posant barems socials al plec 
de condicions del contracte, però les grans empreses tenen moltes 
més possibilitats en el plec econòmic. Hi ha alguns detalls, com tenir 
certificats ISO o altres segells de garantia econòmica, que donen 
punts i solen ser difícils d'assolir per les empreses petites o les coo-
peratives”, explica Lluís Perarnau, membre de Crida per Sabadell. 
El grup municipal, que governa la ciutat juntament amb Esquerra 
Republicana, es planteja la municipalització d'aquest servei el 2017 
i també un augment de la fiscalització institucional: “El govern 
municipal ha d'efectuar un control més estricte del compliment 
del servei del SAD i del respecte pels drets de les persones que hi 
treballen”. “Estem fent un estudi sobre què suposaria la municipa-
lització i també preparem el plec de condicions per si hem de treure 
el servei a concurs públic l'any vinent. Cal que es tingui present la 
possibilitat que, si no es compleixen les condicions, l'administració 
pugui recuperar el servei, perquè posar una multa a vegades no és 
gaire eficient amb empreses tan grans. També estudiem incloure 
una clàusula que deixi fora dels concursos públics les companyies 
que operen en paradisos fiscals. És una qüestió de voluntat polí-
tica”, remarca el membre de Crida per Sabadell.

>>> Ve de la pàgina anterior

El més d’abril passat, Clece va 
guanyar un contracte municipal 

per gestionar una de les quatre 
zones del servei d’atenció 

domiciliària a Barcelona 

Durant els pocs mesos transcorreguts, 
les treballadores han començat 
a denunciar incompliments del 
conveni i l’empitjorament de les 

condicions laborals

/ HUGO CORNELLES
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La privatització del SAD no ha estat 
sempre el model predominant. De 
fet, és a partir de principis dels anys 
2000 que es comença a justificar la 
idea d’externalitzar aquest servei a 
empreses. Fonts de la CGT de la Di-
putació de Barcelona assenyalen un 
informe encarregat per la institució 
provincial a l’Institut de Direcció i 
Gestió Pública d’ESADE l’any 2003 –
amb el govern del PSC– com el pri-
mer que defensa de manera clara el 
model de privatització del servei, tot i 
que en aquell moment ja s’aplicava a 
l’Ajuntament de Barcelona. “A tot l’in-
forme, es planteja que les administra-
cions públiques no estan preparades 
i tenen debilitats tècniques i organit-
zatives”, afirma una treballadora de 
la CGT vinculada a l’Àrea de Benes-
tar Social de la Diputació de Barce-
lona. Sobre l’acció dels ajuntaments 
i les professionals del treball social, 
l’informe afirma que fan “una gestió 
insuficient” i que “no disposen de la 
capacitat tècnica ni organitzativa ne-
cessària per assegurar la construcció 
d’un sistema estructurat i homogeni 
en l’àmbit dels serveis socials domici-
liaris pel conjunt del món local”.

L’estudi entrevista setze ajunta-
ments de les comarques de Barcelona 
que avalen la privatització i assenyala 
que “la productivitat i l’eficiència in-
crementen”, que es manté la qualitat i 

que es té “més capacitat de produir el 
servei en hores fora de l’horari públic, 
com les nits i els caps de setmana”. 
Finalment, l’estudi d’ESADE recoma-
na que el servei d’ajuda a domicili es 
proporcioni mitjançant “un operador 
extern no públic”, ja que “preserva un 
bon nivell d’especialització tècnica” i 
“descarrega més feina a l’administra-
ció”. A les comarques de Barcelona, 
el 74% de les hores de SAD estaven 
gestionades per empreses privades 
l’any 2007. La xifra va augmentar fins 
al 93% l’any 2013. El percentatge és 
més baix en el cas dels municipis més 
petits (entre 5.000 i 10.000 habitants) 
de la zona, on el SAD externalitzat re-
presenta un 44% del total.

Aquest informe també defensa el 
copagament del servei, una pràc-
tica que actualment ja és habitual. 
A l’informe, es planteja que és un 
sistema “equitatiu”, en què “tothom 
que tingui la mateixa necessitat pot 
trobar la mateixa resposta amb un 
cost ajustat a la seva situació socioe-
conòmica”. Però aquesta manera de 
fer ha estat molt criticada per sindi-
cats com la CGT.

En darrer terme, són les mateixes 
empreses del sector, com Clece o 
Eulen, les que fan una defensa “de la 
col·laboració pública-privada” i ara 
es feliciten pel desplegament de la 
llei de dependència. Un dirigent de 

Clece afirma que “l’entrada en vigor 
de la llei ha coincidit amb un context 
de crisi que ha limitat la seva aplica-
ció”, mentre que Judith Mesa, de la 
Fundació Alares, considera –direc-
tament– que “cal més dotació pres-
supostària i un revulsiu a l’economia 
espanyola farà que el client (sic) pu-
gui pagar un servei adaptat a les se-
ves circumstàncies”.

Un model defensat per ESADE

L’any 2003, un informe encarregat 
per la Diputació de Barcelona 
defensava unes privatitzacions 
de serveis que ja s’aplicaven a 
l’ajuntament de la capital

Una fotografia de la 
seu d’ESADE a Sant 

Cugat

/ HUGO CORNELLES
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A Catalunya, les empreses privades gestionen tot tipus 
de serveis públics que són externalitzats per l’adminis-
tració. Amb el temps, aquesta via de gestió, articulada 

a partir dels anys noranta, s'ha consolidat. Actualment, les 
concessions de serveis de necessitat ciutadana a companyies 
privades afecten gairebé tots els espais de l’administració cata-
lana, des de l’àmbit municipal fins als espais dependents del 
govern autonòmic. Molts ajuntaments, diputacions provincials 
o la mateixa Generalitat deriven una bona part de les seves fun-
cions a corporacions. A parer d'Óscar Murciano, membre de la 
Confederació General del Treball (CGT), “les externalitzacions 
són com privatitzacions encobertes”. Segons el sindicalista, “el 
model es basa a destinar prerrogatives públiques a empreses 
privades que extreuen grans beneficis i plusvàlues d’un servei 
que és dels ciutadans”.

L’administració i molts partits polítics han defensat aquest 
traspàs de serveis públics que es va posar en marxa fa dues 
dècades. Segons la seva postura, es tracta d’una manera més 
eficaç i barata de prestar certes competències. Tanmateix, 
des que va esclatar la crisi econòmica fa vuit anys, una part 
de la ciutadania ha posat en qüestió aquest model de gestió 
indirecta. Actualment, hi ha grups polítics, sindicats i diverses 
entitats que lluiten per revertir les externalitzacions des dels 
seus espais. En l’àmbit de les institucions públiques, les candi-
datures ciutadanes d’arrel municipal que van accedir als ajun-
taments el maig passat i diverses organitzacions polítiques com 
la CUP o Barcelona en Comú critiquen la viabilitat del model 
existent des d'òptiques diverses.

Impulsar la municipalització
Actualment, també hi ha gent treballadora que s’ha organitzat 
contra aquest sistema de gestió. L’abril passat, diverses perso-
nes i col·lectius de personal de companyies contractades per 
l’Ajuntament de Barcelona van fundar la plataforma Municipa-
litzem. Després d’haver celebrat diverses assemblees, l’entitat 
integra centenars de treballadores que volen aconseguir que els 
serveis públics externalitzats pel consistori tornin a estar sota 
gestió municipal. L’associació, que també recull les demandes 
del personal interí de l'Ajuntament, vol acabar amb la preca-
rietat i garantir l’estabilitat laboral de tothom qui treballa als 
serveis municipals.

Actualment, a la ciutat comtal, hi ha 15.000 persones que 
treballen als serveis externalitzats del consistori. A escala 
interna, però, també hi ha 3.000 persones empleades per fer 
tasques de l’Ajuntament amb contractes interins. “A Barcelona, 
l’administració és un dels sectors que genera més ocupació, 

Dues dècades d’externalitzacions
Des dels anys noranta, la xarxa de serveis oferts directament pel sector públic s’ha afeblit. Diversos grups, com la 
plataforma Municipalitzem, pressionen per revertir aquest procés, però la probable aprovació del Tractat Transatlàntic 
de Lliure Comerç suposa una amenaça per a la sobirania de les institucions

però la tendència és que externalitzi els serveis que necessita”, 
explica Paco Jiménez, portaveu de la plataforma Municipalit-
zem i treballador de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI).

Segons Jiménez, Barcelona en Comú (BeC) no ha mostrat 
prou clarament la voluntat política de posar fi a les externalitza-
cions després d'un any a l'alcaldia. El servei de premsa del con-
sistori, però, explica que l’equip governamental liderat per Ada 
Colau fa sis mesos que ha iniciat un procés de municipalització 
d'escoles bressol, dels punts d’informació i d’atenció a la dona i 
dels serveis d’atenció, recuperació i acollida de dones víctimes 
de la violència masclista. “L’Ajuntament està fent municipalit-
zacions que són pioneres a l’Estat. Es treballa en un pla que 
es presentarà d’aquí uns mesos, quan s’enllesteixi”, declara el 
gabinet de l’alcaldia.

Barcelona, paradigma externalitzador
Segons Isabel Vallet, jurista i exdiputada de la CUP-AE al Par-
lament de Catalunya, “Barcelona és el màxim paradigma del 
model d’externalitzacions”. Paco Jiménez, portaveu de Muni-
cipalitzem, hi coincideix: “Segurament, hi ha al voltant d’un 
miler d’empreses que se'n beneficien. En aquesta situació, 
conèixer bé tot l’entramat organitzatiu de les externalitzacions 
és molt complex”. Segons el membre de la plataforma partidà-
ria de la municipalització de serveis públics, a la ciutat comtal, 
no hi ha un sol model externalitzador. En moltes ocasions, es fa 
a través d’organismes públics-privats, però també hi ha consor-
cis afectats per la concessió de serveis a empreses privades que 
no només depenen de l’Ajuntament i tenen la titularitat com-
partida amb la Generalitat, la Diputació o altres institucions.

A la capital de Catalunya, “els serveis socials, els organismes 
de gestió cultural i els òrgans encarregats de la informàtica són 
els sectors que pateixen les externalitzacions de manera més 
intensa”, explica Jiménez, que afegeix que, “en tots aquests 
àmbits, els treballadors en plantilla són minoria”. En el cas dels 
serveis culturals, Magma Cultura o la multinacional de treball 
temporal Manpower són dues de les companyies que han acon-
seguit més adjudicacions. D’altra banda, a l’àrea de l’Institut 
Municipal d’Informàtica (IMI), corporacions multinacionals 
com Castinfo, NTT Everis o Mediacloud han estat algunes de 
les principals receptores de contractes.

La tònica general en el món de les externalitzacions és d'in-
estabilitat laboral i sous mínims. “La via de gestió indirecta de 
serveis públics es basa a col·locar un intermediari empresarial 
que fa la tasca pròpia de l’administració i guanya diners d’allò 
que pot retallar en salaris”, critica el portaveu de Municipalit-
zem. “Els empleats que treballen a través d’empreses externes 
cobren menys i tenen unes condicions laborals molt pitjors que 
la gent contractada com a plantilla fixa de les institucions públi-
ques. Es tracta d’una pressió constant cap a la precarització que 
no genera sortides de futur”, afegeix.

Joan Mas  
@jmasautonell

Municipalitzem integra centenars 
de treballadores que volen 

aconseguir que els serveis públics 
externalitzats pel consistori tornin a 

estar sota gestió municipal

 L’associació també recull les 
demandes del personal interí de 

l’Ajuntament de Barcelona, vol acabar 
amb la precarietat i garantir l’estabilitat 

laboral als serveis municipals
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Darrerament, la CUP també ha ini-
ciat dues campanyes per promoure 
la municipalització de recursos i ser-
veis públics. Una de les iniciatives 
està centrada en la gestió directa de 
l’aigua per part dels municipis. “L’em-
presa Sorea controla el mercat de l’ai-
gua a molts pobles del Principat. En 
alguns llocs, la companyia controla la 
concessió dels recursos hídrics des 
de fa 40 anys i, en alguns casos, amb 
contractes caducats”, denuncia Va-
llet, jurista i exdiputada de la CUP-AE.

Més enllà de la qüestió de l’aigua i 
del cas particular de Barcelona, Vallet 
explica que l’externalització de ser-
veis públics és gairebé total a grans 

ciutats catalanes com Badalona, 
l’Hospitalet de Llobregat o Sabadell. 
“Com que aquests processos es van 
iniciar fa més de vint anys, és molt 
difícil trobar llocs on els serveis mu-
nicipals siguin de gaire amplitud. Si 
hi ha localitats on s’han mantingut en 
mans públiques, ha estat per la cons-
ciència del poble”, explica la militant 
de la CUP.

Als municipis on la CUP gestiona 
les alcaldies, l’organització indepen-
dentista ha començat un procés per 
municipalitzar serveis com els equi-
paments esportius, les residències, 
les escoles bressol, el subministra-
ment d’aigua, la neteja viària, la reco-

llida de residus, la neteja dels espais 
públics i el manteniment d’edificis. A 
l’Ajuntament de Ripollet, la CUP ha 
iniciat un procés de municipalització 
de l’aigua, mentre que a Argento-
na s’ha internalitzat el servei de fu-
neràries. “A nivell legal, els processos 
per municipalitzar són més fàcils del 
que sembla. Es tracta d’una prerroga-
tiva que té l’administració i els con-
sistoris la poden tirar endavant quan 
ho creguin oportú, però molts ajunta-
ments no acostumen a rescindir con-
tractes d’externalització en vigor”, 
explica Vallet.

Properament, la probable aprova-
ció del Tractat Transatlàntic de Lliure 

Comerç (TTIP en les seves sigles en 
anglès) pot posar en escac la sobira-
nia de les institucions. “El TTIP inclou 
dues clàusules que afecten directa-
ment la possibilitat de municipalit-
zar serveis. Un cop s’hagi aplicat, hi 
haurà una restricció que impedirà 
el retorn a mans municipals dels 
serveis externalitzats a empreses, 
cosa que farà que sigui molt difícil 
recuperar-los”, denuncia Vallet. Se-
gons l’exdiputada, s’han de fer tan-
tes municipalitzacions com es pugui 
abans que s’aprovi el tractat perquè 
“el TTIP no tindrà capacitat legal per 
revertir les internalitzacions que ja 
s’hagin fet”.

Les municipalitzacions al territori

L’Ajuntament liderat 
per Ada Colau explica 
que està preparant 
un pla de municipalit-
zacions
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Enfrontaments 
entre les manifestants 
i els mossos la nit 
del desallotjament 
/ VICTOR SERRI

Durant la nit del 23 de maig, els 
Mossos van fer molts llançaments 

de munició viscoelàstica, 
concretament dels projectils de 

punta negra, els més lesius

El veïnat denuncia que les bales 
van arribar fins als seus habitatges. 

Des dels balcons, algunes veïnes 
escridassaven les manifestants i altres 

els donaven suport

El Banc Expropiat fa 
rebrotar la Rosa de Foc
El desallotjament del 23 de maig passat ha encès els carrers de Gràcia amb aldarulls i càrregues 
policials que han deixat nombroses persones ferides. El propietari exigeix a l’Ajuntament de 
Barcelona entre 800.000 i 1.000.000 d’euros per traspassar-li la titularitat del local

Complint amb els cicles florals, Barcelona, la Rosa de Foc, 
renaix periòdicament. La poncella es va tornar a obrir el 23 
de maig passat, gairebé el mateix dia que, ara fa dos anys, 

va començar l'#EfecteCanVies i que, ara en fa cinc, es va desallotjar 
l'acampada del 15-M a la plaça Catalunya, amb un balanç de 120 per-
sones ferides. En aquest cas, el detonant ha estat el desallotjament 
del Banc Expropiat, situat al número 181 de la Travessera de Gràcia, 
per part dels Mossos d'Esquadra. L'actuació policial es va allargar 
vuit hores, durant les quals dues activistes van resistir lligades a un 
bidó de ciment dins la caixa forta de l'antiga sucursal de Catalunya 
Caixa: quan van ser alliberades, al voltant de les set de la tarda, un 
grup d'operaris va blindar el local amb planxes de ferro.

Aquests fets van desencadenar les mostres de solidaritat amb 
el projecte dels barris de Barcelona. El vespre del mateix 23 de 
maig, al voltant de 1.800 persones es van aplegar en una mani-
festació. Per a moltes de les assistents, el cas del Banc Expropiat 
era un exemple més d'un model de ciutat que perjudica els inte-
ressos de les classes populars i beneficia les elits. La marxa va 
acabar amb càrregues, barricades, destrosses a entitats bancà-
ries i durs enfrontaments amb la policia fins a la mitjanit. Quinze 
manifestants van resultar ferides, quatre d'elles per l'impacte de 

Maties Lorente
@mtslorente

projectils viscoelàstics (foam) al cap. Durant aquella nit, els Mos-
sos van fer molts llançaments d'aquest tipus de munició, concre-
tament dels projectils de punta negra –els més lesius. En alguns 
carrers, el veïnat denunciava que les bales havien arribat fins als 
seus habitatges. Des dels balcons, algunes veïnes escridassaven 
les manifestants i altres els donaven suport.

Tot i que el dimarts, segon dia de protestes, l'assistència a la 
manifestació va ser menys nombrosa, la xifra de persones ferides 
va augmentar fins a arribar a dinou. Les afectades van ser ateses a 
l'hospital de campanya que es va improvisar en un local del barri. 
En un moment de la marxa, les manifestants van aconseguir 
reobrir el banc, però la reokupació va ser efímera. Les càrregues 
que es van produir a les portes del banc ubicades al carrer Traves-
sera de Gràcia van ser molt dures, especialment la primera.

El tercer dia, 2.400 persones es van concentrar a la plaça de 
la Revolució. Van arribar des de diversos barris de Barcelona, 
on s'havien organitzat columnes de suport. Va ser una nit més 
de protesta i una nit més de càrregues dels Mossos, que, amb 
un fort desplegament que incloïa un helicòpter, no permetien 
el pas cap al Banc Expropiat. Aquella nit, a més de les mani-
festants, els Mossos van ferir sis periodistes, dos d'ells de la 
DIRECTA. Un altre periodista ferit durant les càrregues, vinculat 
a La Vanguardia, no va fer pública l'agressió.

La gestació del conflicte
El 22 d'octubre de 2011, es va ocupar l'antiga oficina de Catalunya 
Caixa de la Travessera, just a tocar del mercat de l'Abaceria Central. 
El projecte estava “obert a totes aquelles persones que volen lluitar 
des de l'autonomia, el suport mutu i l'anticapitalisme per satisfer 
les necessitats amb solucions col·lectives”. Al local del número 181, 
s'hi aplegaven diferents col·lectius del barri, com l'Assemblea de la 
Vila o la Xarxa d'aliments, però també s'hi feien activitats fixes com 
cinefòrums, tallers de costura o classes d'idiomes.

Un any i mig més tard, el maig de 2013, va arribar la demanda 
civil per part de Catalunya Caixa –entitat rescatada amb diners 
públics– per l'okupació del local. Aquesta demanda va quedar 
en suspensió l'estiu del mateix any. L'entitat bancària va reobrir 
el procés uns mesos més tard, però també es va acabar sus-
penent. Finalment, l'entitat financera va vendre l'immoble a 
Manuel Bravo Solano i la seva empresa Antarctic Vintage l'abril 
de 2014. Tres mesos després de la compra, el jutjat de primera 
instància número 57 de Barcelona es va posicionar a favor de 
Bravo Solano i va dictaminar un desallotjament de l'espai que 
no es va fer efectiu. Primer, va ser prorrogat fins al 31 de desem-
bre; després, fins al 31 de gener de 2015. Poc temps després, 
Antarctic Vintage en va demanar la suspensió.

L'1 de gener de 2015, el primer tinent d'alcalde de Xavier 
Trias, Joaquim Forn, assistit pel secretari general de la corpo-
ració municipal, Jordi Cases, es va reunir amb Manuel Bravo 
Solano davant de notari. D'aquesta trobada, en va sortir un 
contracte, al qual la DIRECTA ha tingut accés, en què s'explicita 
textualment: “Davant la impressió certa que el llançament 
forçós dels ocupants del local ocasionarà disturbis i aldarulls 
que poden posar en perill la pau social de l'entorn en què es 



Eloi Latorre
@homestatic

Si existís un rànquing dels contractes més inversemblants, el 
que van signar l’Ajuntament de Barcelona i Antartic Vintage 
SL –la societat propietària de la finca que, fins fa uns dies, 

ocupava el Banc Expropiat– possiblement ocuparia un lloc ben 
merescut al pòdium. El contracte, que la DIRECTA va fer públic fa sis 
mesos, va ser subscrit davant de notari l’1 de gener de 2015. El van 
subscriure l’apoderat de la propietat, Manuel Bravo Solano, i el 
llavors primer tinent d’alcalde de Barcelona, Joaquim Forn (assistit 
pel secretari general de la corporació municipal, Jordi Cases). El 
resultat és tota una filigrana legal plena de clàusules sorprenents.

La raresa comença pel fet que es tracta d’un contracte de llo-
guer en què el suposat llogater (és a dir, l’Ajuntament de Barce-
lona) renuncia a fer qualsevol mena d’ús de l’espai arrendat; és 
més, reconeix que no hi té accés (de fet, ni tan sols tenia la clau de 
l’espai) i ambdues parts posen per escrit que “desconeixen l’estat 
actual del local i les seves instal·lacions”. Tot i així, l’arrendatà-
ria s’obligava, “malgrat això, a restituir-lo al final del contracte en 
bones condicions per al seu manteniment”. Per la seva banda, 
la propietat assumia que l’immoble estava sent utilitzat per unes 
ocupants del tot alienes a qui pagava el lloguer i, anant més enllà, 
es comprometia a suspendre el procés de llançament dels ocu-
pants que ja estava en marxa, per la via judicial, fins i tot abans que 
adquirís el local. El mateix contracte deixa clar, negre sobre blanc, 
que s’acceptava la situació perquè “ el llançament forçós dels ocu-
pants del local ocasionarà disturbis i aldarulls que poden posar en 
perill la pau social de l’entorn on es troben les finques ocupades”.

A canvi de fer-ho, el propietari, Bravo Solano, exigia pràc-
ticament un xec en blanc a l’Ajuntament. A banda de rebre 

un lloguer, pretenia que l’espai no li suposés cap despesa 
mentre durés l’ocupació. L’acord detallava que el consistori 
es faria càrrec de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de la taxa 
d’escombraries, de les despeses de comunitat, dels consums 
de serveis (si n’hi hagués) i de la reparació de tots els des-
perfectes que es detectessin quan finalitzés el contracte. 
Sumant-ho tot, el pagament pujava a 4.000 euros mensuals 
durant el primer any (6.000 el primer mes) i 5.000 a par-
tir del segon en cas que es prorrogués. Fa uns dies, ja amb 
l’espai desallotjat, la fiscalia de Barcelona va anunciar que 
iniciava una investigació sobre l’anterior equip de govern de 
Barcelona, dirigit per Xavier Trias, per la possible comissió 
d’un delicte de malversació de cabals públics pel pagament 
d’aquest estrambòtic lloguer a l’ombra.

El contracte tenia una durada inicial d’un any, moment en què 
el consistori es comprometia a trobar una “fórmula per desallot-
jar pacíficament el local”. Però, segons el col·lectiu que gestiona 
el Banc Expropiat, no hi va haver cap mena de contacte amb les 
autoritats municipals i tampoc no sabien res de l’ínclit lloguer, 
que s’havia portat amb tant secretisme que ni tan sols havia pas-
sat pel plenari del districte. No en van saber res fins que, el juny 
passat, la llavors regidora de Gràcia, Maite Fandos –que estava 
a punt d’abandonar el càrrec perquè CiU havia perdut les elec-
cions–, va anar personalment a l’espai autogestionat per revelar 
que l’Ajuntament pagava 4.000 euros perquè poguessin conti-
nuar ocupant-lo. Possiblement, fent-ho públic just en el moment 
de traspàs, Fandos –coneixedora de la filosofia antiautoritària del 
col·lectiu– passava la patata calenta al govern de Barcelona en 
Comú. Amb el secret esvaït, el nou equip municipal es va veure 
obligat a negociar amb les okupes. Les negociacions no van arri-
bar a bon port i es van saldar amb la liquidació del contracte amb 
Antartic Vintage SL el desembre passat.
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Un manifestant 
remulla el cordó 

policial que 
protegeix el Banc 
Expropiat, el diu-
menge 29 / V. S.

El lloguer a 
l’ombra de 

Trias, un xec 
en blanc per 

a la propietat

troben les finques ocupades, l'Ajuntament de Barcelona ha 
sol·licitat a Antartic Vintage, SL la suspensió provisional del 
llançament previst”.

Bravo Solano hi va accedir a canvi que l'Ajuntament es con-
vertís en llogater de les cinc finques cadastrals que conformen 
l'espai del Banc, sota unes condicions molt poc beneficioses pel 
consistori (veure text complementari). Amb el canvi de govern, 
l'equip encapçalat per Ada Colau va rescindir el contracte amb 
Bravo Solano a partir del gener de 2016, una decisió compar-
tida per l'assemblea del Banc Expropiat. El procés judicial es 
va obrir de nou i va culminar amb una ordre de desallotjament 
que es podia executar entre l'1 d'abril i el 15 de juny. Els Mossos 
d'Esquadra van escollir la data del 23 de maig

El 29 de maig, es va viure una intensa jornada de protesta. Pel 
matí, les manifestants van encerclar el perímetre dels Mossos al vol-
tant del Banc pels quatre trams de carrer que hi donen accés. Amb 
pistoles d’aigua i cubells, van ruixar els policies per posteriorment 
cobrir-los amb farina. Els antiavalots, comandats pel sotsinspector 
Jordi Arasa, van respondre amb càrregues que van deixar 15 per-
sones ferides. Per la tarda una manifestació amb 700 persones va 
recórrer els carrers graciencs per acabar a la plaça Rovira. Al vespre,  
representants del propietari es van posar en contacte amb l'Ajunta-
ment de Barcelona, mostrant la disposició de vendre l’immoble i 
traspassar la titularitat a l'administració pública. En una reunió que 
va tenir lloc el dia 30 per la tarda, Bravo Solano va exigir al consis-
tori una quantitat “amb sis zeros” per vendre el local. Segons han 
explicat fonts municipals a la DIRECTA, va afirmar que la xifra per 
traspassar el local estaria entre els 800.000 i 1.000.000 d’euros.

El Banc Expropiat va reafirmar la seva posició en un comu-
nicat publicat el 27 de maig passat: “Diguin el que diguin des de 
l'Ajuntament, això no és un conflicte entre privats, és un conflicte 
entre dues formes de vida: les que volem una vida en comú i rela-
cionar-nos mitjançant xarxes de suport mutu teixides entre iguals i 
aquells que defensen la propietat privada –independentment de l'ús 
que se'n faci– i la supremacia d'uns sobre els altres”. Per fer-ho, no 
dubtaran a tornar als carrers i al Banc Expropiat.

L’acord detallava que el consistori 
es faria càrrec d’impostos i taxes,  

despeses de comunitat, consums de 
serveis i de la reparació de tots els 

desperfectes que es detectessin

Les mobilitzades in-
tenten tornar al Banc 
Expropiat, després de 
les primeres càrre-
gues, el primer dia de 
protestes / V. S.
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#EfecteBancExpropiat: 
set dies de lluita i prop 

d’un centenar de ferides
El nombre de manifestants lesionades durant les mobilitzacions 

en solidaritat amb l’espai okupat ronda el centenar 
de persones. La xifra inclou algunes periodistes i fotògrafes 

que van ser agredides per policies o manifestants mentre 
cobrien les diferents manifestacions

Anna Celma
@Acelmamelero

Feia mesos que es preveia que la resposta popular al 
desallotjament del Banc Expropiat seria similar a la de 
l’Efecte Can Vies, ara fa dos anys, després de l’enderroca-

ment parcial d’aquest espai emblemàtic. També es temia una 
xifra alta d’agressions durant les accions de solidaritat amb el 
Banc i durant els intents de reokupar-lo. Durant aquesta set-
mana de protestes pels carrers de Gràcia, s’ha arribat al cente-
nar de persones lesionades, amb diversos graus de gravetat. La 
primera nit, les ferides per projectils de foam van ser majoria; 
la segona, a causa de cops de porra i d’armes extensibles. A 
més, es van llençar gasos lacrimògens i es van fer càrregues 
massives, també en moments de calma.

El nombre de lesionades durant les dues primeres nits (23 
i 24 de maig) rondava la setantena. Segons les xifres recolli-
des pel Banc Expropiat, 21 persones van ser ferides per l’im-
pacte de projectils de foam i 46 per cops de porra. Tot i que 
el reglament dels Mossos d’Esquadra limita les zones del cos 
on es poden disparar projectils de foam o colpejar per sota de 
la cintura, les múltiples ferides evidencien que aquest regla-
ment s’incompleix de manera sistemàtica: contusions i traus 
al cap, traumatisme cranioencefàlic, ferides per impacte de 
bala de foam al tòrax, un dit amb risc d’amputació, braços i 
costelles trencades… Algunes veïnes del barri expliquen un 
altre incompliment del protocol: van rebre impactes mentre 
miraven les confrontacions entre antidisturbis i manifestants 
des dels balcons de casa seva.

Albert Batlle afirma que no té constància de ferides
Malgrat les greus lesions patides durant les protestes, la 
majoria de les ferides no van acudir a la unitat ORCA del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques (SEM) de l’operatiu policial: el 
dia 29 de maig, aquest servei tan sols havia registrat catorze 
lesionades. En comptes d’això, les manifestants van decidir 
organitzar un hospital de campanya improvisat. Una de les 
raons que els va fer prendre aquesta decisió podria ser el fet 
que l’ORCA actua incrustada dins el dispositiu de l’Àrea de 
Brigada Mòbil (BRIMO).

El 25 de maig, en compareixença a la Comissió d’Interior, 
Albert Batlle, director general de la policia, va afirmar que no 
tenia constància que hi hagués cap manifestant ferida, només 
agents lesionats. Després de dues nits d’intenses càrregues, 
Batlle va afirmar: “al lloc dels fets i per part dels Mossos d’Es-
quadra, no (es) va confirmar l’existència de cap altre ferit 
entre els manifestats. El SEM no té constància que cap dels 
manifestants demanés atenció mèdica”. “Estem parlant d’in-
tervencions de quinze hores o més. En quina professió no es 
produirien disfuncions en aquestes circumstàncies?”, incre-
pava Batlle davant el qüestionament de l’actuació policial de 
la BRIMO durant les càrregues.

En aquests dies de tensió, el dispositiu policial que ha pres 
els carrers de Gràcia ha desplaçat prop de 1.922 agents de la 
BRIMO, les àrees regionals de recursos operatius (ARRO) i segu-
retat ciutadana (Àrea Bàsica Policial de Gràcia), uniformats o 

de paisà. El primer dia, 278 agents; el segon, 478; el tercer, 586, 
i el diumenge 29, 580. El cost d’aquest dispositiu policial per 
desallotjar el local de Manuel Bravo Solano hauria estat d’uns 
480.500 euros en total, tenint en compte que el desplaçament 
d’un agent un dia suposa una despesa de 250 euros. L’Ajun-
tament de Barcelona ha xifrat els desperfectes ocasionats al 
mobiliari urbà en 60.000 euros (que inclourien els conteni-
dors malmesos i el peritatge dels contenidors tombats, sense 
danys). D’altra banda, les asseguradores de les entitats bancà-
ries avaluen les pèrdues –vidres trencats i caixers calcinats– en 
una forquilla d’entre 500 mil i 600 mil euros.

Agressions a la premsa
El balanç de periodistes lesionats també ha aixecat polseguera 
aquests dies. El 25 de maig, dos periodistes de la DIRECTA van ser 
agredits per agents de la BRIMO, juntament amb un fotògraf del 
col·lectiu Fotomovimiento, després d’haver-se identificat com 
a premsa. Aquestes agressions –cops de porra a les cames, les 
mans i l’esquena i un cop d’escut al cap– han estat denunciades 
públicament. Altres professionals han optat per no fer gens de 
soroll, però hi ha testimonis que expliquen que hi ha hagut més 
periodistes agredides per policies i també per algunes mani-
festants. El Sindicat de Periodistes va emetre un comunicat en 
què condemnava la violència d’ambdós bàndols perquè con-
siderava que atemptava “contra el dret a la informació de la 
ciutadania”. El Col·legi de Periodistes també ha emès un breu 
comunicat al respecte, en un sentit similar.

A dalt, manifestant 
ferida al cap per un 

cop de porra. A baix, 
una jove colpejada al 

carrer Mare de Déu 
dels Desemparats

El reglament dels Mossos limita les 
zones del cos on es pot colpejar o 
disparar projectils de foam, però 
les ferides evidencien que això 
s’incompleix de manera sistemàtica

El cost del dispositiu policial per 
desallotjar el local hauria estat 
d’uns 480.500 euros, tenint en 
compte que el desplaçament d’un 
agent suposa 250 euros diaris
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Comprar barat i vendre car. Aquesta frase resumiria en 
poques paraules l’activitat de les set empreses en què par-
ticipa Manuel Bravo Solano, totes elles dedicades a la com-

pra-venda de finques rústiques i urbanes i a la promoció immobili-
ària. A través d’una d’aquestes societats, Antartic Vintage SL, Bravo 
va adquirir un lot de sis oficines bancàries de Catalunya Caixa ubi-
cades a la Vila de Gràcia l’abril de 2014. El preu de compra, molt per 
sota del valor de mercat perquè el venedor era una entitat resca-
tada amb fons públics –un objectiu conegut dels fons voltor–, per-
metria que el nou propietari pogués revendre els locals per separat 
i treure’n un bon profit. Abans de formalitzar la transacció, Bravo ja 
sabia que un dels espais estava okupat i albergava un centre social. 
Va decidir continuar amb la denúncia que ja havia interposat Cata-
lunya Caixa a finals de 2011.

Segons fonts municipals, es calcula que el local on s’ubicava el 
Banc Expropiat hauria costat prop de 80.000 euros al comprador. 
El propietari ja hauria recuperat bona part d’aquesta inversió amb 
el cobrament dels 65.000 euros ingressats per un contracte d’arren-
dament signat per Joaquin Forn en nom de l’Ajuntament liderat per 
Xavier Trias. Cal recordar que l’anterior govern municipal abonava 
el lloguer del local, que el consistori de Barcelona en Comú va dei-
xar de pagar el mes de gener de 2016.

Comprar immobles a preu de saldo no és res nou per a la 
família Bravo Solano. La germana de Manuel –Cristina Bravo 
Solano– i els seus pares –Francisco Bravo Rodríguez i Isabel 
Solano Pallarés– també formen part dels consells d’administra-
ció d’aquest conglomerat d’empreses dedicades a la promoció 
de finques, que segons el registre mercantil sumen un capital 
social de vora set milions d’euros. La seu social de la majoria de 
les societats que el composen està ubicada a la cinquena planta 

Un amo ‘voltor’ en espera del lucre
A través de la societat Antartic Vintage SL, Manuel Bravo Solano és l’actual propietari del local on s’ubica 
el Banc Expropiat i el responsable de la denúncia que ha provocat el desallotjament

de l’edifici Boulevard dels Antiquaris, en ple passeig de Gràcia. 
Per altra banda, Niki Gestion SL –la societat amb més antiguitat 
i més capital social– té la seu al número 25 de l’Avinguda de 
Borbó, al districte de Nou Barris.

Entre 2009 i 2011, Manuel Bravo també figurava com a apode-
rat de l’empresa Bokia Trade SL. Durant aquest període, aquesta 
societat va ser condemnada per la secció tretzena de l’Audiència 
de Barcelona a indemnitzar la societat Piedraland Group SL amb 
121.512,40 euros per uns impagaments durant la construcció d’un 
edifici ubicat a Sant Joan Despí.

Un soci de Bravo, acusat d’estafa immobiliària
Miguel de los Santos Humet, soci de Manuel Bravo a la societat Gra-
mer Development SL entre 2013 i 2015, va ser denunciat per estafa, 
suplantació de personalitat, apropiació indeguda i falsificació de 
document mercantil els anys 2002 i 2012 per part de sis veïnes del 
Masnou. Segons les denunciants, Humet hauria falsificat la seua 
identitat per demanar préstecs hipotecaris per un valor de 27.340 
euros a l’entitat Caixa Penedès. Els immobles en qüestió complien 
el perfil de segones residències, principalment apartaments situats 
en zones d’esquí (Port del Compte i La Coma).

L’agost de l’any 2000, les afectades –la majoria d’elles majors de 
70 anys– van començar a rebre notificacions d’impagament pels 
préstecs sense haver tingut mai cap contacte amb aquesta entitat 
bancària ni mostrar cap intenció de compra sobre els immobles. El 
nexe comú de totes elles era la part venedora, l’empresa Construc-
ciones Ecológicas Rústicas SL, i el seu gestor administratiu, Humet. 
Tot i que les veïnes van decidir denunciar-lo, l’edat i la situació de 
les afectades les va empènyer a acceptar l’acord proposat per Caixa 
Penedès: signar la dació en pagament –tot i que mai no havien dis-
posat dels immobles– per paralitzar els processos judicials oberts 
contra elles. Aquest acord suposava acceptar la legalitat de les 
escriptures de compra i dels préstecs hipotecaris contractats. Actu-
alment, les denúncies presentades contra Humet han prescrit.

Vicent Almela
@La_Directa

Les manifestants 
contràries al desallot-
jament duien caretes 
amb la imatge del 
propietari del local

Bravo va adquirir l’espai dins d’un lot 
de sis oficines bancàries. El preu de 

compra estava molt per sota del valor 
de mercat perquè el venedor era una 

entitat ‘rescatada’ amb fons públics

Segons fonts municipals, es calcula 
que l’oficina on s’ubicava el Banc 
Expropiat hauria costat prop de 

80.000 euros al comprador, que ja 
n’hauria recuperat 65.000
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Creus que es pot parlar de l’existència d’un narco-
govern a Mèxic?
N’estic segura. S’ha evidenciat que el sistema pacta 

secretament amb el narco, amb la delinqüència organitzada. La 
majoria de governadors han estat assenyalats per tenir-hi vincles. 
El fiscal que em va acusar a mi va ser detingut i el van dur a la 
Procuradoria General de la República per la seva vinculació amb 
el crim organitzat; o el mateix exgovernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre. A Guerrero, n’hi ha molts que són a la llista per haver-hi 
participat. Els sistema de justícia mexicà és un fracàs.

Els vincles entre delinqüència i poder polític són estrets?
Et posaré un exemple del meu poble: quan l’alcalde d’Olinalà, 
Eusebio Gonzàlez, va guanyar les eleccions, els grups de delin-
qüència organitzada van començar a tenir màniga ampla. Des-
prés de la seva victòria, es van apoderar dels carrers. Patrulla-
ven armats amb armes llargues i disparaven quan volien. La 
policia els podia sentir i veure, però no feia res. Després, vam 
descobrir que havien pagat la campanya de l’alcalde, que hi 
tenia tractes, i per això els deixava fer i desfer.

Com és el procés de construcció de la relació entre la po-
blació i el crim organitzat?
Primer de tot, la delinqüència organitzada clava les arrels. 
Comença a introduir-se a la societat a poc a poc, a través de 

les xicotes i els amics; després, a través de l’economia i els 
negocis. La gent va caient en aquest vici. Suposem que un 
quilo de carn normal et costa 100 pesos en una carnisseria 
i que ells te’l venen per 80. El que passa és que la gent va a 
buscar la carn de 80 pesos. A Olinalà, per exemple, el germà 
de l’alcalde té la botiga més gran del poble i se sap que com-
pra tota la mercaderia robada dels camions que assalten. I el 
mateix alcalde ven peces de cotxe robades. Aquesta situació 
fa que, quan volem posar-hi fre, no tothom hi estigui d’acord 
perquè afecta els interessos de molta gent, no solament els 
dels delinqüents.

Aleshores, com és que Olinalà es va plantar contra el 
crim organitzat?
Inicialment, era un poble conformista, apàtic davant el dolor 
dels altres. Van començar a arribar-hi delinqüents que ate-
morien el poble. Va arribar un moment en què Olinalà estava 
sumida en el terror. La gent va reaccionar arran de la desa-
parició d’un taxista el 27 d’octubre 2012. Ja s’havien produït 
segrestos, robatoris a les llars i robatoris de bestiar i de vehicles. 
També segrestaven les nenes i les prostituïen i violaven nens. 
Davant la inacció de les autoritats, fins i tot extorsionaven les 
dones que venien al mercat i subornaven la gent que tenia boti-
gues. La desaparició del taxista només va ser la gota que va fer 
vessar el got.

I el poble va començar a organitzar-se?
La gent es va organitzar per buscar el taxista, perquè havien 
trobat el seu taxi abandonat a la vora del poble. Al cap d’uns 

Sílvia Abadia
@antoniacanuta

Nestora Salgado, líder indígena

“La majoria de governadors 
mexicans han estat assenyalats per 

tenir vincles amb el ‘narco’”

Guerrero, l’Estat amb l’índex de violència 
més elevat de Mèxic, també és el primer 
productor d’opi a escala mundial junta-
ment amb l’Afganistan. El crim organitzat, 
la violència sistemàtica i la ja unió indisso-
ciable entre el narcotràfic i les institucions 
polítiques de govern han provocat l’alça-
ment dels pobles. El municipi d’Olinalà es 
va sublevar contra el crim organitzat i el 
govern municipal i va crear la seva pròpia 
policia comunitària, l’any 2012, adherida 
a la Coordinadora Regional d’Autoritats 
Comunitàries. Ens en parla Nestora Salga-
do, excomandanta de la Policia Comuni-
tària (PC) d’Olinalà, empresonada durant 
quasi tres anys i perseguida políticament 
i judicialment pel govern estatal, acusada 
de segrest, homicidi i robatori. La comis-
sió especial de l’ONU per a Detencions 
Arbitràries va recalmar la seva posada en 
llibertat immediata i va qualificar el pro-
cessament d’”injust”, “arbitrari i il·legal”. 
Tres jutges locals de Guerrero han decre-
tat la seva llibertat per no poder demos-
trar les acusacions, però el fiscal ha apel-
lat i el cas continua obert.



dies, van trobar el cos, ja en descomposició. Quan l’estaven 
sepultant, va arribar la informació que s’havien endut un altre 
taxista. Aquells moments es vivien amb dolor i desesperança. 
La gent va decidir fer sonar les campanes d’Olinalà per reu-
nir-se i anar a buscar els responsables. Va ser aleshores quan 
vaig arribar, per saber què passava, per què estaven sonant 
les campanes. Tots els homes estaven emprenyats. Duien gar-
rafons de benzina perquè volien trobar els delinqüents i cre-
mar-los. A mi em preocupaven les conseqüència de tot allò i 
els problemes legals que se’n podien derivar. Així doncs, vaig 
animar-los a calmar-se i a fer bé les coses. Ens vam organitzar i 
vam anar juntes, simultàniament, a buscar-los.

Què vau fer amb els delinqüents?
A les seves cases, s’hi van trobar carnets de conduir de diferents 
estats i diverses identificacions per a les mateixes persones com 
a marines, militars, policies federals i pilots d’avió. També hi 
havia armes i armilles antibales. Vam trobar un noi i el vam 
entregar a la policia municipal, però encara no ens n’havíem 
anat que ja l’havien deixat lliure. Quan ho vam saber, ens vam 
emprenyar molt perquè la gent s’havia arriscat. Es va reclamar 
més seguretat a l’alcalde, però, finalment, vam ser nosaltres qui 
va prendre el control.

Davant la connivència del govern, us vau autoorganitzar?
Ens vam coordinar per tancar el poble perquè no hi entrés 

ningú, perquè teníem por que els delinqüents que s’havien 
escapat tornessin per matar-nos. Vam començar a muntar trin-
xeres a les entrades del poble. Mentrestant, jo estava pendent 
que hi hagués benzina per a les fogueres i el cafè. Les dones 
grans i els ancians ploraven de por, es vivia una situació abso-
lutament nova... Feia vuitanta anys que no sonaven les campa-
nes, que serveixen per anunciar un perill.

Alguns paisans teus afirmen que vas liderar el desarma-
ment de la policia d’Olinalà. Com és possible que seguis-
sin una dona com a líder?
Em vaig guanyar la confiança de la gent quan vaig comen-
çar a fer labors socials a la meva comunitat. Més que aixe-
cant-se en armes o desarmant la policia [al voltant de 700 
habitants de Olinalà van prendre l’Ajuntament i van desar-
mar setze policies municipals el 2012], el respecte es gua-
nya treballant a favor de la gent i de la vida. Allò es va fer 
sense pensar, no ho vaig planejar, va succeir per necessitat. 
No actuava ningú, ni els que tenien l’obligació de fer-ho, 
com el govern. Així doncs, vam actuar per defensar-nos. La 
nostra iniciativa d’autodefensa responia al terror, a la por 
que sentíem.

Com us constituïu com a policia comunitària?
A Olinalà, ja havia existit la policia comunitària, però es 
deia la Ronda. Després, la van eliminar i van posar la policia 

A Olinalà, ja havia existit la policia 
comunitària. Després, la van 
eliminar i van posar-hi la policia 
municipal. Al principi, eren agents 
locals, però, després, eren de fora

Em vaig guanyar la confiança de 
la gent quan vaig començar a fer 
labors socials a la meva comunitat: el 
respecte es guanya treballant a favor 
de les persones i de la vida

“

”
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municipal. Al principi, eren agents d’Olinalà, però, després, 
van començar a dur-los de fora. Durant l’aixecament del 27 
d’octubre, ens va visitar la Comissió de Drets Humans de 
Tlachinola, representants de la casa matriu de la Coordina-
dora Regional d’Autoritats Comunitàries (CRAC), per veure 
què estava passant, ajudar-nos i oferir-nos l’adhesió a la 
coordinadora.

Quins requisits cal complir per crear una policia comu-
nitària?
La policia comunitària es basa en els usos i els costums. La 
justícia comunitària està avalada per les assemblees. S’ha 
d’aconseguir, com a mínim, el 51% de signatures de la pobla-
ció. Vam començar a fer les assemblees per barris i a com-
pilar les firmes. Cada barri proposa el seu policia i sempre 
és un pare de família, un jove de bon caràcter, que no sigui 
un criminal ni una persona amb mala reputació. El procedi-
ment va durar nou mesos.

El 2013, quan Ángel Aguirre era governador de Guerre-
ro, us va regalar dues camionetes patrulla...
Sí, ens van donar tot el seu suport. Em van proposar ser part de 
la policia rural, però no ho vam acceptar. Llavors, tot anava bé: 
quan fèiem una detenció, havíem acordat que ho comunicàvem 
a la fiscalia. I la fiscalia avisava els familiars.

L’any 2014, la Coordinadora Regional d’Autoritats Comu-
nitàries (CRAC) va rebre molts diners. Quins riscos creus 
que pot tenir que una policia comunitària rebi finança-
ment públic?
Depèn de qui la dirigeixi. A mi em van oferir una partida de 
diners de l’Estat, però crèiem que ens voldrien manipular si 
els acceptàvem. Per tant, els vam rebutjar i vam optar per l’au-
togestió. Les persones que formem part de la Policia Comuni-
tària d’Olinalà no tenim un sou. Els grups van rotant i a cada 
membre li toca fer guàrdia cada vuit o deu dies. Es necessiten 
recursos, però a nosaltres ens sosté el poble.

Poc temps després d’haver-vos adherit a les CRAC, vas 
ser detinguda i van fer una operació contra la policia co-
munitària. Qui hi ha darrere d’aquestes detencions?
Sincerament, mai no vaig sentir que les coses anessin mala-
ment, mai no vaig pensar que acabaria a la presó. Estava con-
vençuda que em mataria la delinqüència organitzada, que em 
torturarien fins a la mort perquè estàvem interferint en els 
seus interessos. Però el cas és que el primer afectat per la nos-
tra tasca i el nostre primer opositor va ser l’alcalde Eusebio 
González. La policia comunitària va començar a funcionar i 
va assumir totes les competències de les policies municipals, 
també les denúncies. I vam ser el primer obstacle a què es va 
haver d’enfrontar.

La repressió es va estendre?
Va ser contundent, dirigida contra totes les policies comu-
nitàries i contra el conjunt del poble. Militaritzen les comu-
nitats per espantar-les i controlar-les. És una repressió que 
Guerrero ha patit durant molts anys perquè sempre ha estat 
reprimida militarment. Quan el poble es va aixecar en armes 
contra el crim organitzat, l’Estat mexicà va enviar l’exèrcit i 
la Marina. Pensàvem que era per garantir-nos seguretat, però 
ens vam adonar que era per reprimir la policia comunitària i 
el mateix poble. Ens volien desarmar. A l’inici, dels 250 poli-
cies, només em van detenir a mi. Finalment, van detenir nou 
persones, les més representatives i conegudes, perquè ens 
tenien por, veien que estàvem organitzant molts pobles. En 

aquell moment, jo era la veu, la cara visible, la que denunci-
ava la situació públicament.

Vas passar per la presó. La policia comunitària rebutja 
aquests espais i opta per les cases de reeducació. Què 
les diferencia?
Ho hauria donat tot per estar en una casa de reeducació en 
lloc d’estar en una presó de màxima seguretat. Una casa de 
reeducació et dóna l’oportunitat que la teva mentalitat canviï, 
que no cometis els mateixos errors o que t’adonis dels que 
vas cometre. En canvi, una presó federal o estatal et porta 
a aprendre com delinquir, com matar, com fer desaparèixer 
cossos... No t’ajuda, ben al contrari. A les cases de reeducació, 
la conversa amb els ancians, les sortides a fer treball social i 
a conèixer les necessitats de les comunitats són una constant. 
S’aprèn a apreciar el menjar i a guanyar-se’l. Les persones que 
no volen fer el servei a la comunitat no surten a treballar i es 
queden tancades. Hi ha maneres de fer les coses amb cons-
tància perquè els condemnats s’allunyin d’aquests vicis. A la 
presó, en canvi, tots els drets que pot tenir un ésser humà són 
paper mullat. Per a mi, aquella estada va ser una tortura psi-
cològica terrible. Des de fora, la gent em donava molta força, 
això sí. I m’encoratjava que el meu poble pogués dormir en 
pau perquè s’havia aturat la massacre.

El teu procés penal continua i una filla teva també està 
sent atacada i amenaçada. Tens por de tornar a Mèxic?
Tinc por que facin alguna cosa a la meva família. Només tinc 
por del govern. Qualsevol cosa que li passi a la meva família 
haurà estat planejada pel govern, és obvi, perquè no tinc ene-
mics entre la gent del poble. Quan em van atribuir un delicte de 
delinqüència organitzada amb finalitat de segrest, ja va quedar 
molt clar què volien fer amb mi. El mateix jutge va dir que no 
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Les persones que formem part de la 
Policia Comunitària d’Olinalà no tenim 
un sou. Els grups van rotant i als seus 
membres els toca fer guàrdia cada 
vuit o deu dies

Quan el poble es va aixecar contra 
el crim organitzat, l’Estat mexicà va 
enviar l’exèrcit i la Marina. Pensàvem 
que era per garantir-nos la seguretat, 
però era per reprimir-nos

“

”
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existia delicte i va reconèixer la policia comunitària com a sis-
tema de seguretat. Em va donar l’acta de llibertat... però no em 
van alliberar, sinó que em van tornar a jutjar.

Denuncies la repressió sistemàtica contra les preses po-
lítiques. Què és la fabricació de delicte?
És el que van fer amb mi. A banda d’acusar-me de segrest, també 
em van acusar d’assassinat. Fins i tot van arribar a fer un croquis 
de com havia matat la gent en què jo apareixia dreta amb un rifle. 
Mitjançant un pèrit, vaig poder demostrar que jo estava a quatre 
hores del lloc del crim quan va passar. Així és com fabriquen 
culpables. Pel que fa a les acusacions de segrest, amb la policia 
comunitària vam detenir gent, però no la vam segrestar perquè 
no som un grup de delinqüents organitzats, sinó un poble orga-
nitzat. Hi ha un munt de mestres, periodistes i lluitadors socials 
presos a Mèxic. És casualitat que els atribueixin la delinqüència 
organitzada i els imputin segrestos a tots? El govern ha d’elaborar 
estadístiques per demostrar que el seu sistema de justícia funci-
ona i, amb aquesta finalitat, omple la presó de gent innocent.

Què esperes de la teva visita a Europa?
Vinc a denunciar aquest sistema fallit de Mèxic. Demanem que els 
governs dels Estats Units i d’Europa aturin l’ajuda armamentística 
que donen al país. Que els EUA aturin el Pla Mérida, perquè la 
milionada que hi aboquen (teòricament adreçada a combatre el 
tràfic de drogues) només serveix perquè el crim organitzat s’en-
treni, ens mati, ens esquarteri i ens desaparegui. Els EUA posen 
les armes, però Mèxic posa la sang i els morts. Aquests diners fan 
que uns quants siguin milionaris i la resta continuem fotuts. Els 
nostres territoris continuen saquejats i els pobles continuen aban-
donats. Sóc aquí per denunciar-ho i per desemmascarar el govern 
mexicà i el seu hàbit de crear delictes i culpables.

Però, al cap i a la fi, la UE és un gran soci comercial...
Les institucions podrien contribuir a canviar la situació, però és 
cert que mantenen molts negocis. Llancen critiques cap a Vene-
çuela o Cuba i, en canvi, aplaudeixen el president de Mèxic. Al 
nostre país, hi ha molts més de 43 joves desapareguts. Els govern 
europeus han fet alguna crítica, han proposat alguna mesura 
o sanció? No volen trencar els llaços perquè Mèxic els ho està 
entregant tot. Per exemple, el nostre petroli. Som un país ric, 
però els recursos no repercuteixen en el benestar de la població, 
sinó que van a parar a mans dels inversionistes europeus, dels 
gringos. On es refugien els lladres? En aquests països europeus. I 
no vull dir més... per no posar-me en un embolic...

No pots parlar?
Troben armes del Pla Mérida en mans de delinqüents. Per tant, 
els Estats Units estan armant qui mata la nostra gent, la desa-
pareix i l’espedaça.

Guerrero és un Estat marcat per la violència i el narco, 
però el cultiu d’opi proveeix moltes famílies.
El que provoca el narco són moltes morts entre els camperols i 
moltes famílies destruïdes. La riquesa que genera el cultiu se’n va 
cap als Estats Units i els països europeus. Mentrestant, la nostra 
gent està cada vegada més fotuda. Si t’endinses a la muntanya, 
les persones no tenen sabates ni menjar. A vegades, s’han de con-
formar amb la mort dels seus familiars perquè no tenen manera 
de saber què els passa o de dur-los al metge. A mi, aquesta situ-
ació em va fer reaccionar, em va encoratjar i em va donar forces 
per escridassar el govern i preguntar-li per què havia abandonat 
el poble. Em va fer néixer la ràbia contra un sistema en què uns 
quants s’enriqueixen amb la riquesa de totes. Mèxic és nostre, les 
originàries de la regió en som les mestresses.

Vinc a denunciar aquest sistema 
fallit de Mèxic. Demanem 

que els governs dels Estats 
Units i d’Europa aturin l’ajuda 

armamentística que donen al país 

Les institucions llancen crítiques 
cap a Veneçuela o Cuba i, en canvi, 
aplaudeixen el president de Mèxic; 
i, al nostre país, hi ha molts més de 

43 joves desapareguts

“

”
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El part encapçala la llista de motius d’ingrés hospitalari 
a l’Estat espanyol. Segons les darreres dades publicades 
pel Ministeri de Sanitat, una de cada quatre dones és sot-

mesa a una operació de cirurgia major –cesària– durant aquest 
procés. Aquest percentatge s’amplia si tenim en compte altres 
intervencions invasives, com l’episiotomia –incisió al perineu–, 
el part instrumentalitzat –utilitzant fòrceps, espàtules o ven-
toses– i la inducció o programació del part sense evidència de 
necessitat mèdica.

L’hospital escollit per donar a llum i la comunitat autò-
noma on es produeixi condicionarà la prevalença d’aquestes 
pràctiques: el País Basc és la regió amb menys cesàries, amb 
un 15,1%, mentre que el País Valencià dobla aquesta xifra, amb 
un 30,1%. Aquesta proporció és molt superior a la de les reco-
manacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que 
considera que una taxa de cesàries acceptable no hauria de 
superar mai el 15%.

Tot i l’opacitat de les dades oferides pels centres privats, un 
informe publicat pel Sistema d’Informació d’Atenció Especia-
litzada (SIAE) mostra que les intervencions durant el part són 
molt més elevades a la sanitat privada que a la pública. L’epi-
siotomia, una de les practiques més qüestionades per aquests 
organismes, va arribar a taxes del 72% en centres privats del 
País Valencià durant l’any 2012.

Aquestes intervencions no només afecten la salut de les 
dones, sinó que també repercuteixen en les butxaques de les 
famílies: com més intervencions es produeixen, més costós és 
el procediment. Tanmateix, néixer a tall de bisturí és una ten-
dència a la baixa, així ho demostra la creixent demanda que, 
en els parts de natges –tradicionalment sotmesos a cesàries–, 
s’intervengui per via vaginal i sense cirurgia.

Altres pràctiques qüestionades, com l’ús d’oxitocina sintè-
tica durant un procés de dilatació normal, la maniobra de Kris-
teller –aplicació de pressió sobre l’úter de la mare– o la posició 
de litotomia –de panxa enlaire– durant tot el procés expulsiu, 
són tècniques molt utilitzades als centres hospitalaris públics i 
privats de l’Estat espanyol. Aquest intervencionisme, sobretot 
en comparació amb el d’altres països europeus, no comporta 
una reducció de la mortalitat perinatal o neonatal. Les xifres 
són més baixes en altres estats menys intervencionistes, espe-
cialment als països nòrdics. La falta de confiança en aquestes 

El part com a 
procés natural

L’intervencionisme i la medicalització de l’infantament a 
l’Estat espanyol està provocant que cada vegada hi hagi més 

famílies que busquin alternatives

pràctiques ha fet que cada vegada hi hagi més dones que es 
plantegin maneres menys invasives de donar a llum, com els 
parts naturals i els parts a casa.

Gestió cooperativa de l’acompanyament al part
La casa de parts Migjorn, situada als peus de Montserrat, fa 
setze anys que ofereix acompanyament a l’embaràs, el part i 
el postpart sota la fórmula cooperativa. “Migjorn té la voluntat 
de ser un centre de salut familiar basat en el respecte i l’auto-
gestió de la salut”, afirma Anna Moreno, llevadora i membre de 
l’equip des de 2008.

En aquest espai, s’aborden les diverses etapes de la salut 
sexual i reproductiva de les dones, s’ofereix un lloc de tro-
bada per a grups de preparació per la maternitat i la paternitat 
i grups de criança i també es fan tasques de sensibilització a 
escoles i instituts amb tallers sobre els processos de néixer. “El 
nostre acompanyament tracta de posar èmfasi en el respecte, 
no forçar els ritmes fisiològics i donar temps, ja que es confia en 
la naturalesa de les persones. Volem generar coneixement per-
què cadascuna pugui decidir amb llibertat”, explica Moreno.

“Entenem el part com una funció més del nostre cos que, en 
condicions de salut, es pot dur a terme sense cap ajuda externa”, 
clarifica la llevadora, que afegeix: “La posició i el moviment 
lliure de la dona són la clau perquè el nadó pugui travessar el 
canal correctament”. Moreno també destaca la importància dels 
moments que segueixen el part: “Si no alterem el procés, la tro-
bada entre la mare i el nadó es produeix immediatament, aquest 
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L’equip de Migjorn, 
configurat per dife-
rents especialistes, 

a la casa de parts 
ubicada a Sant 

Vicenç de Castellet 
/ MIGJORN

Elena Fernández Barriga, infermera 
especialista en obstetrícia i gineco-
logia, antropòloga i col·laboradora 
a Migjorn, explica que, en l’atenció 
convencional al part, hi predomina 
una relació vertical entre les es-
pecialistes i les dones: les dones 
perden capacitat de decisió i són 
les professionals qui dirigeix tot 
el procés. A parer de Fernández, 
“aquestes actituds paternalistes, 
pròpies del model biomèdic, gene-
ren carències en l’assistència que 
fan que els parts i els naixements 
siguin un procés fred i impersonal 
on no es contempla la dimensió 
emocional”.

La infermera també assenyala 
que la protocol·lització i la tendèn-
cia a l’intervencionisme compor-
ta més complicacions mèdiques: 
“Com que el risc d’intervencions in-
necessàries és més alt, les compli-
cacions que se’n poden derivar són 
més probables”. 

A més, Fernández parla de l’ano-
menada cascada d’intervencions: 
dur-ne a terme una augmenta la 
probabilitat d’intervencions pos-
teriors. També adverteix que, “als 
hospitals públics, continuen exis-

tint rutines obstètriques que posen 
les dones i els nadons en risc de 
iatrogènia –dany a la salut provocat 
per una acció mèdica– i, als hospi-
tals privats, els índexs d’intervenció 
més elevats augmenten el risc”.

L’antropòloga destaca que 
aquestes pràctiques poden tenir 
conseqüències en la salut física i 
psicològica de les dones, en el des-
envolupament emocional i físic de 
les criatures i en el vincle que s’es-
tableix entre ambdues. 

Fernández també denuncia que, 
als hospitals, hi ha professionals que 
exerceixen la violència obstètrica, 
un fenomen que s’està començant 
a denunciar oficialment. Posterior-
ment, les denunciants estan obte-
nint sentències indemnitzatòries. 
“Quan una professional no respecta 
l’autonomia i la capacitat de decidir 
de la dona, abusa de la seva posició 
de poder i, quan no informa o inter-
vé sense consentiment, transmet 
pors innecessàries, tracta la dona 
de manera paternalista o despecti-
va i patologitza el procés fisiològic 
del part i el naixement, està exercint 
violència obstètrica i perinatal”, ex-
plica la infermera.

s’adapta correctament al món exterior, no hi ha hemorràgies 
postpart, les lactàncies es produeixen amb èxit i el vincle entre 
ambdós es produeix amb molta més facilitat”. La infermera sosté 
que les probabilitats que alguna cosa vagi malament en un part 
respectat són poques. Tanmateix, assegura que compten amb el 
coneixement i l’equip per solucionar la majoria de les complica-
cions que puguin sorgir in situ. També tenen prevista la possibi-
litat d’anar a l’hospital en un període de temps segur.

“Com a acompanyants, donem el protagonisme a les mares i 
els nadons i ens mantenim en un segon pla”, comenta Moreno, 
que considera que, en l’acompanyament respectuós, s’inver-
teix l’ordre habitual i les professionals es posen a disposició 
de les dones que pareixen. També destaca que aconseguei-
xen establir una relació de confiança amb les famílies: “Quan 
s’acompanya des del respecte i la coresponsabilitat, es generen 
uns vincles molt forts”.

La llevadora afirma que “cada vegada hi ha més dones que 
s’informen i volen decidir sobre els seus cossos i els dels seus 
nadons” i assenyala dos reptes de futur: “Que el part a casa 
esdevingui una opció coberta per la sanitat pública per garantir 
una verdadera llibertat d’elecció i que la cura de la maternitat 
es converteixi en una prioritat política per tenir una societat 
més sana físicament i emocionalment”.

El part com a experiència vital transformadora
L’Alba i el Dani es van decidir per un infantament natural a casa 
després d’informar-se sobre les opcions que minimitzaven el 
risc de viure un part intervingut. Consideraven que dur-ho a 
terme en un hospital suposava quedar a mercè de les professi-
onals que tinguessin torn en el moment del part.

“L’aspecte més important a l’hora de decidir on parir és el 
lloc on et sentiràs més segura. Hi ha qui se sent més segura 
en un ambient hospitalari i hi ha qui necessita més intimitat”, 
argumenta l’Alba. De la seva experiència, n’extreu que no s’ha 
d’ensenyar a parir les dones: “Ja en sabem, és la nostra natu-
ralesa”. Gràcies a l’acompanyament amb Migjorn, la parella 
considera que va “arribar a un coneixement i un enteniment 
fisiològic de la gestació” que li va fer “viure tot el procés d’una 
manera més conscient”.

Riscos físics de la medicina 
invasiva i limitació de 
l’autonomia de les dones

El part a casa de 
la Teia i el Toni 
/ XÈNIA SOLÀ
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Des de mitjan 2010, l’eurozona està experimentant una 
crisi estructural pròpia d’un disseny original defectuós 
de la Unió Econòmica i Monetària (UEM). Ara per ara, la 

integritat de l’àrea monetària es manté amb el desplegament de 
mesures comunitàries excepcionals. Per una banda, s’ha creat 
el Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) i el Fons Europeu 
d’Estabilitat Financera (FEEF). Per l’altra, s’han reforçat les 
parets mestres del Tractat de Maastricht (1992) i el Pacte d’Es-
tabilitat i Creixement (1997) amb l’anomenat Pacte Fiscal Euro-
peu (2012). En termes generals, es revaliden institucionalment 
les polítiques de consolidació fiscal.

Tot i que l’evidència empírica ha indicat en nombroses 
ocasions el potencial destructiu de l’austeritat expansiva, el 
directori europeu ha assenyalat la necessitat de ser estrictes 
amb els objectius de dèficit. S’argumenta que el dèficit és la 
raó principal del retard en el creixement de la zona euro i de la 
debilitat de certes economies perifèriques. Aquesta ortodòxia 
està fent que, davant la llosa deflacionista i el risc de fallida 
d’algunes economies estatals, el Banc Central Europeu (BCE) 
hagi de dir i fer coses poc habituals.

Com és obvi, aquest marc d’imposició d’ajust macroeconò-
mic, combinat amb la lliure circulació de capitals i la moneda 
única, dificulta objectivament l’aplicació de polítiques contrací-
cliques. En conseqüència, diversos països han patit grans con-
traccions del PIB i altes taxes de desocupació. Aquesta espiral 
contractora, la nefasta gestió política de la crisi del deute i el 
cost de la reestructuració del sistema financer han comportat 
que molts estats hagin contret grans obligacions financeres.

Tecnocràcia sense alternativa?
L’elevat cost social d’aquestes polítiques ha accelerat el procés 
de redefinició del contracte social a diferents països. En ocasi-
ons, això ha derivat en crisis institucionals. I la presa de poder 

Albert Medina 
Membre de l’Espai Marx

d’alguns governs tecnocràtics no fa més que reafirmar el relat 
de l’excepcionalitat democràtica en què es mou la Unió Euro-
pea Monetària. Des d’aquesta perspectiva, l’esquerra ha plan-
tejat repetidament la necessitat de construir artefactes polítics 
capaços d’assolir els governs nacionals per iniciar processos 
de democratització.

Quedant-nos en l’àmbit econòmic, cal recordar com es 
poden evitar les polítiques d’ajustament fiscal. Bàsicament, hi 
ha quatre vies: la creació de diner, la venda d’actius, el creixe-
ment econòmic i la reestructuració o l’impagament del deute. 
És en el marc d’aquest principi de realitat que l’esquerra polí-
tica ha fet algunes consideracions, canviants i poc clares, al vol-
tant de la qüestió del deute.

Un exemple paradigmàtic és el cas de Syriza, que ha modi-
ficat els seus posicionaments sobre el deute grec a mesura 
que s’apropava a la victòria electoral. Aquesta modificació 
es podria resumir en una progressiva relaxació dels supòsits 
d’unilateralitat sobre el pagament del deute i l’aposta cap a 
supòsits de resolució multilateral. El posicionament inicial, 
executar una moratòria i una auditoria del deute vinculant, 
va derivar en l’organització d’una Conferència Europea del 
Deute inspirada en l’Acord de Londres de 1953, que van supo-
sar un quitament superior al 50% del deute extern de la Repú-
blica Federal d’Alemanya (RFA).

El mite dels acords de Londres
Curiosament, aquest episodi de la segona postguerra ha estat 
citat en diverses ocasions per diferents organitzacions d’es-
querres, tant en aparicions als mitjans de comunicació com en 
missatges més formals. És el cas de la Declaració de Barcelona 
difosa en el marc del I Fòrum del Sud d’Europa, que es va 
celebrar el gener de 2015.

La història de l’Alemanya Occidental de postguerra és, sens 
dubte, una història d’èxit. La RFA, que no representava més 
del 40% del territori de l’Alemanya del Tercer Reich, va dur a 
terme una reconstrucció econòmica excepcional que ha estat 
definida com el miracle econòmic alemany. No obstant això, 
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Europea Monetària

 L’esquerra política ha fet algunes 
consideracions canviants al voltant 

del deute: Syriza ha modificat els 
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L’autor qüestiona la proposta de certa esquerra d’impulsar una Conferència Europea del Deute, inspi-
rada en l’acord que va aconseguir un quitament per la RFA als anys cinquanta. Analitza les diferències 
estructurals entre l’Alemanya Occidental de la postguerra i la situació actual de països com Grècia



tot i que l’alliberament d’obligacions financeres va donar oxi-
gen a l’administració de Konrad Adenauer, és un mite conside-
rar que aquest fos el factor determinant de la recuperació. Per 
començar, el país ja presentava símptomes d’una recuperació 
espectacular prèvia al quitament: el 1949, ja va superar la jove 
república italiana en PIB per càpita. I va generar unes ràtios en 
formació de capital domèstic respecte a l’ajuda nord-americana 
del Pla Marshall constantment superiors als seus competidors 
entre 1948 i 1951. Aquells mateixos anys, la capacitat exporta-
dora germànica a l’Europa Occidental es va multiplicar per més 
de sis i va triplicar a bastament les xifres de França. Aquesta 
tendència també es confirma amb el primer instrument euro-
peu de coordinació monetària, la Unió Europea de Pagaments 
(UEP): durant l’exercici de 1951-1952, Alemanya ja acumulava 
un superàvit de 584 milions de dòlars, que contrastava amb els 
dèficits francès (602 milions) i britànic (1.476 milions).

El factor determinant del miracle es troba en la modifica-
ció de la política dels guanyadors de la Segona Guerra Mun-
dial envers Alemanya. En resum, es passa d’una certa política 
de contenció a una col·laboració pragmàtica. Segons el llibre 
de Josep Fontana Por el bien del Imperio, a principis de 1947, 
l’Europa Occidental es trobava a divuit mesos de suspendre 
pagaments amb els Estats Units. La causa d’aquesta situació era 
l’afebliment de les divises nacionals, derivat de la dependència 
comercial de l’àrea dòlar. Tant els Estats Units com les seves 
potències aliades a Europa van entendre la situació: França 
era incapaç de substituir la centralitat econòmica alemanya, 
s’iniciava la guerra freda i s’havia produït una alarmant crisi 
d’abastiment durant el dur hivern de 1946. Per tots aquests 
motius, resultava políticament arriscat i econòmicament poc 
realista prescindir del potencial econòmic alemany. En aquest 
punt, la política exercida entre 1944 i 1947, orientada a un cert 
càstig polític i econòmic a Alemanya, es va transformar en una 
reticent però necessària col·laboració.

Per tant, l’inici de l’èxit alemany es va basar en la neces-
sitat de les potències aliades d’aprofitar-se d’un abastiment 

/ PEP SERRA 
(MÈNSULA STUDIO)

regular d’exportacions alemanyes que reduís el risc sistèmic 
d’una crisi derivada de l’excessiva dependència dels Estats 
Units. També entrava en joc la necessitat de dotar l’Europa 
Occidental de l’estabilitat política necessària perquè fos útil a 
l’estratègia inicial de contenció de la Unió Soviètica. La mul-
tilateralitat de l’Acord de Londres de 1953 va ser una conse-
qüència lògica del paper que havia de jugar la RFA dins el nou 
ordre econòmic internacional.

Un precedent que no serveix
És a dir, resulta difícil entendre per què certs sectors de l’es-
querra situen el cas alemany com a referència pels països 
perifèrics. Alemanya va poder negociar el deute gràcies a un 
suport internacional dels Estats Units i a una demanda real 
dels seus productes d’exportació que la feien imprescindible 
dins d’una conjuntura excepcional. En el cas de l’Europa peri-
fèrica, és exactament el contrari: aquests països tendeixen a 
tenir una balança de pagaments negativa, fet que els dóna un 
poder de negociació realment escàs i una dependència exte-
rior pràcticament estructural.

En essència, la conjuntura internacional i les composi-
cions orgàniques de les economies són clau per una com-
prensió integral dels acords de Londres. I representen una 
bona lliçó per als que, avui, volen comprendre millor el fun-
cionament d’Europa i les complexitats dels canvis polítics 
de profunditat. El trist cas de Syriza, en conclusió, és un 
avís als navegants: l’anàlisi de les esquerres és esbiaixada 
i l’evidència empírica ho demostra. Resultarà complicat 
bastir una alternativa raonable a les polítiques d’austeritat 
sense dimensionar la situació i el paper dels nostres països 
al projecte europeu i sense tenir preparades alternatives 
unilaterals en cas que fracassi, per exemple, la Conferència 
Europea del Deute. Si no es modifica la línia política de sub-
missió a la multilateralitat, es correrà el greu risc d’haver 
d’entonar, com part de l’esquerra grega, un lema conegut: 
no hi ha alternativa.
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L’Alemanya Occidental de postguerra 
va poder negociar el deute gràcies 
a una demanda real dels seus 
productes que la feien imprescindible 
en una conjuntura excepcional

En el cas de l’Europa perifèrica, 
és exactament el contrari: aquests 
països tendeixen a tenir una balança 
de pagaments negativa, fet que els 
dóna un poder de negociació escàs
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La política comunitària ja és sinònim 
de deteriorament de les condicions 
de vida i de gestions autocràtiques

24
Les mobilitzacións de la plantilla d’’El 
Mundo’ han aconseguit una millora de 
l’Expedient de Regulació que l’afecta

La foto del president del Partit dels Treballadors del Kurdistan 
(PKK), Abdullah Öcalan, ocupa un lloc destacat al menjador, 
entre els retrats d'altres membres de la localitat vinculats a la 

formació. La llum, provinent d'una bombeta freda, il·lumina pre-
càriament els escassos mobles que es troben a l'àmplia sala: un 
televisor, tres sofàs i una petita taula on reposen diverses tasses de 
cafè. Al voltant, s'hi asseuen sis joves i un home vestit amb uniforme 
verd. Són a Kalar, una ciutat de 60.000 habitants situada al sud del 
Kurdistan iraquià. Amb l'excepció del senyor de verd, tots ells estan 
per sota de la trentena i formen part d'una organització juvenil vin-
culada al PKK. La formació independentista i socialista, fundada 
i liderada per Öcalan, està ben assentada al Kurdistan turc, però 
ha tingut una presència molt marginal a la regió kurda iraquiana. 
Des de la guerra de 1991, dues famílies i els seus respectius partits 
s'han repartit el control d'aquesta zona, on han consolidat espesses 
xarxes clientelistes i de corrupció basades en el repartiment dels 
ingressos provinents del petroli.

Tanmateix, la situació ha canviat els darrers anys. La populari-
tat del PKK entre la població kurda iraquiana ha anat en augment, 
segons asseguren fonts de la formació. Entre els factors d'aquest 
auge, hi hauria la valentia i els èxits de les seves combatents en la 
lluita contra Estat Islàmic i també el plantejament d'un model social 
més just i democràtic, que esdevé atractiu en un moment de forta 
crisi política i econòmica. Amb un bigoti incipient que busca dissi-
mular una cara encara de nen, l'Alind –nom fictici, a petició seva–, 
de dinou anys, estudia informàtica a la vegada que forma part del 
grup. “La gent veu el PKK com una alternativa als partits tradici-
onals kurds. No tenen esperança que, amb ells, es pugui canviar 
el sistema”, afirma. “La nostra activitat és principalment política. 
La nostra lluita és contra el capitalisme i a favor de la humanitat”, 
explica. Tot i que no és una prioritat per ell, es declara preparat per 
unir-se a la guerrilla. La ruptura de la treva entre el PKK i el govern 
turc, que ha estat assetjant i atacant ciutats i pobles kurds i bombar-
dejant camps de la guerrilla a les muntanyes del Qandil, al Kurdistan 
iraquià, no els ha minvat la convicció.

L'escena política a la zona ha estat dominada per dos grans 
partits, el Partit Democràtic del Kurdistan (PDK), encapçalat per 

Oriol Andrés Gallart
@oriolandres
Erbil

El PKK, una 
esperança de 

canvi pel jovent 
kurd iraquià

El Partit dels Treballadors del Kurdistan, fins ara marginal a la zona 
kurda de l’Iraq, guanya popularitat gràcies a la seva lluita contra 

Estat Islàmic i com a alternativa a un model econòmic en crisi

Masoud Barzani –actual president de la regió–, i la Unió Patriòtica 
del Kurdistan (UPK), liderada per Jalal Talabani, president de l'Iraq 
de 2005 a 2014. “Ni Barzani ni Talabani tenen ideologia, han creat 
un sistema feudal”, assegura Abdul Aziz, el senyor vestit de verd 
que acompanya els joves en la seva formació. Durant la dècada dels 
noranta, ambdós partits es van enfrontar en una sagnant guerra 
fratricida que va acabar amb una divisió de facto del territori en 
dues zones d'influència. Posteriorment, amb la invasió de l'Iraq per 
part dels EUA el 2003, van conformar un govern d'unitat nacional. 
Recentment, les disputes han ressorgit i provoquen noves tensions 
polítiques i socials.

Una dècada de miratge econòmic
La regió del Kurdistan iraquià va viure un boom econòmic 
posterior al 2003, basat en les seves reserves de gas i petroli 
–el 2014, aquestes últimes es van estimar en 45.000 milions de 
barrils. A més, durant gairebé una dècada, va rebre molt capital 
estranger gràcies a una llei d'atracció d'inversions molt bene-
ficiosa per a les empreses estrangeres. També hi va influir la 
seguretat que es respirava a la zona enmig d'un context regional 
convuls i violent.

Però, el 2014, les circumstàncies van canviar i la bombolla va 
començar a desinflar-se. D'entrada, el govern de Bagdad va tallar 
els fons destinats al Kurdistan, arran d'una disputa sobre l'expor-
tació del petroli kurd. A més, el preu del cru va baixar. I finalment, 
va entrar en escena l'autoproclamat Estat Islàmic, que va arribar a 
estar a una trentena de quilòmetres d'Erbil, la capital kurda. Des de 
llavors, la inversió estrangera i el turisme van començar a disminuir, 
explica l'analista Abdul Salam Medeni, que assegura: “Tot això ha 
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L’escena política 
a la zona ha estat 

dominada per dos 
grans partits, el 

Partit Democràtic del 
Kurdistan (PDK) i la 

Unió Patriòtica del 
Kurdistan (UPK)

Durant una dècada, 
aquesta regió va 
viure un ‘boom’ 

econòmic que va 
començar a desinflar-

se l’any 2014, més 
encara amb l’aparició 

d’Estat Islàmic 

Una panoràmica 
de la ciutat d’Erbil
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afectat molt els joves, sobretot pel que fa a les possibilitats laborals. 
El govern no pot contractar massa gent i, dins el sector privat, tam-
poc no hi ha massa oportunitats”.

La migració com a resposta
A parer de Medeni, hi ha una profunda decepció i depressió entre 
el jovent. El millor indicador d'aquest fenomen és la migració: dese-
nes de milers de persones kurdes iraquianes van emprendre el camí 
cap a Europa durant l'any passat. Segons assegurava recentment 
Soran Omar, cap del Comitè de Drets Humans del parlament regi-
onal kurd, res no apunta que l'èxode hagi de disminuir a la regió.

“Barzani sap que la revolució la fa la gent pobra, per això la deixa 
marxar”, argumenta Amez –també nom fictici–, que treballa com 
a policia municipal. Karzan, un jove veí de Kalar, explica que es 
va plantejar l'emigració, fart del clientelisme imperant: “Si no ets 
membre d'un dels partits, si ets una persona lliure, no trobaràs mai 
feina. A la vegada, molta gent rep un salari del govern sense treba-
llar, però és una quantitat que només et permet sobreviure”. Aquest 
és el seu cas. Fa dos anys, va perdre la feina en una empresa de 
construcció estrangera i no n'ha trobat una altra. Ja tenia la bossa 
apunt per marxar, però va desistir de fer-ho per raons familiars. 
Simpatitza amb els joves del PKK, però no es planteja unir-s'hi.

Fermesa contra Estat Islàmic
La popularitat del PKK, que està inclòs a la llista d'organitzacions 
terroristes de Turquia, la UE i els EUA, ha augmentat des de l'agost 
de 2014. Aleshores, juntament amb les seves guerrilles germanes al 
Kurdistan sirià, les YPG/YPJ, van salvar la vida de milers de persones 
iazidites que havien quedat atrapades al Mont Sinjar, assetjades per 

Estat Islàmic. Les tropes peixmergues del PDK, que suposadament 
havien de protegir la zona del Sinjar, van fugir davant l'ofensiva del 
grup fonamentalista i van deixar indefensa la població civil. Quan 
van sonar les alarmes, ja era massa tard: milers de iazidites van ser 
assassinades pels gihadistes, milers de dones i nenes van ser preses 
com a esclaves i desenes de milers de persones es van refugiar al 
Mont Sinjar. Només la intervenció del PKK i les YPG/YPJ, que van 
trencar el setge i van establir un passadís de seguretat cap a Síria, 
va permetre que poguessin fugir i retornar a l'Iraq. “És prioritari 
destruir Estat Islàmic”, proclama Alind. Amez afegeix que deixaria 
ara mateix la seva feina de policia per unir-se a la lluita contra els 
fonamentalistes. En les seves paraules, s'uniria a “la revolució”.

Viyan Azadi, natural d'Erbil i membre de Komalen Ciwan, l'or-
ganització juvenil del PKK, defensa que la major part de la pobla-
ció no veu que el sistema actual tingui futur, però que “l'actitud no 
democràtica del govern fa que prefereixi mantenir-se en silenci o 
abandonar la regió”. “A altres parts del Kurdistan, el PKK va tenir 
molt èxit. Però, aquí, l'esperit revolucionari va ser esclafat perquè ja 
hi havia un moviment revolucionari en clau nacionalista, liderat per 
persones ancianes”, explica. Tanmateix, Azadi confia en un triomf 
proper: “Actualment, hi ha moltes protestes contra el govern. Hi 
ha pressió externa perquè la situació no exploti, però jo crec que, 
d'aquí un parell d'anys, succeirà. Hem de convertir aquesta explosió 
en una revolució real”. Aquest és un dels motius pels quals, fa un 
any i mig, va tornar a Erbil després de passar cinc anys a les munta-
nyes del Qandil. “Allà, la paraula llibertat va cobrar sentit per mi”, 
assegura. Segons afirma, l'any passat, prop de mil persones joves 
kurdes iraquianes es van unir a la guerrilla a les muntanyes.

Abdul Salam Medeni no considera que es pugui parlar de feno-
men i assegura que l'augment del reclutament del PKK a la regió 
no preocupa el govern. Tanmateix, sí que preocuparia la perma-
nència de les seves forces al Sinjar, ja que el PDK tem perdre la seva 
influència en una zona que considera pròpia. El govern de Barzani, 
que manté bones relacions amb el president turc, Tayyip Erdo an, 
ha començat a pressionar les comunitats iazidites locals perquè es 
posicionin en contra del PKK. Un membre del seu grup parlamen-
tari va catalogar el partit de força d'ocupació.

No obstant això, de moment, no sembla que el rol del PKK 
resulti prou amenaçador, encara, per centrar l'atenció d'un execu-
tiu al qual se li acumulen els problemes. Però joves com Azadi, que 
creuen que la democratització del Kurdistan iraquià beneficiaria tot 
l'Orient Mitjà, ho tenen clar: “Me n'aniria avui mateix de nou a les 
muntanyes. Però, si vaig tornar a Erbil, va ser precisament per por-
tar les muntanyes a la ciutat”.

Unitat de milicia-
nes descansant a 

la localitat de Sinja

L’analista Abdul Salam Medeni no 
considera que es pugui parlar de 
fenomen i assegura que l’augment 
del reclutament del PKK no 
alarma el govern

Tanmateix, preocuparia la 
permanència de les seves forces 
al Sinjar, ja que el partit de l’actual 
president de la regió tem perdre la 
seva influència en aquella zona
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Què és l’europeisme? Òbviament, ja no és el que deien els 
euròcrates. Per al sentit comú de la gent normal, Europa 
ja és sinònim de deterioració de les condicions de vida 

(retallades de l’estat social i precarietat) i d’impotència derivada 
de l’absència de sobirania nacional. Si vols canviar les coses, és 
inútil actuar al teu país perquè les decisions vénen d’Europa, una 
instància inapel·lable i situada més enllà de tot vot i sobirania.

La primacia del dret comunitari sobre el dret nacional és 
una presó curiosa. “No pot haver-hi opció democràtica con-
tra els tractats europeus”, va dir l’any passat Jean-Claude Jun-
cker, president de la Comissió Europea. És una construcció 
legal, però no legítima perquè va ser establerta pel mateix dret 
europeu. És un cop de mà autocràtic, teixit al llarg de dècades 
davant la indiferència general del públic. S’imposa sobre edifi-
cis nacionals que, amb totes les seves imperfeccions són resul-
tat d’aquest joc institucional que anomenem democràtic i que 
es basa en la divisió de poders, l’elecció, etcètera.

Avui, tota la construcció europea és una casa de bojos. Ningú 
–ni a l’esquerra ni a la dreta– no sap com sortir de l’atzucac de 
l’euro, com sortir de l’austeritat que, en el millor dels casos, con-
dueix a un estancament deflacionista a la japonesa. Així doncs, 
es continua amb el mateix. Hi ha una lògica en aquesta irraciona-
litat: maximitzar el benefici, supeditar allò polític a allò financer. 
Però és obvi que la situació no és sostenible. És una lògica boja.

L’analogia amb l’URSS dels anys setanta, quan es van assen-
tar les bases de l’autodesintegració del superestat de matriu 
russa, és directa. Per més que l’eurocràcia no somiï en secret 
amb cap socialisme, com era el cas d’aquella podrida estato-
cràcia soviètica que somiava a privatitzar els seus dominis i 
fer-se amb patrimonis heretables, la qüestió de la sostenibilitat 
de tot l’assumpte és manifesta. Com s’ha pogut arribar a això? 
Excepte explicades excepcions, dues generacions de periodis-
tes i experts de Brussel·les han estat incapaços d’explicar-ho.

La Nuit Debout
Tot això ve al cas de l’actual revolta contra el projecte 
de reforma laboral que el govern francès vol imposar per 

Rafael Poch-de-Feliu
París
@La_Directa

Ningú –ni a l’esquerra ni a la dreta– 
no sap com sortir de l’atzucac de 

l’euro, com sortir de l’austeritat que, 
en el millor dels casos, condueix a 

un estancament deflacionista

Segons l’exministre grec Yanis 
Varoufakis, el seu país ha servit de 

laboratori de proves: “Tot el que 
s’ha experimentat amb Grècia té 

França al punt de mira”

ANÀLISI

La construcció 
europea és una 
casa de sonats 

La política comunitària ja és sinònim de deteriorament de les 
condicions de vida i de gestions autocràtiques que 

menyspreen la democràcia i les sobiranies nacionals

decret, sense majoria social ni parlamentària. El 12 de 
setembre de l’any passat, Grècia acabava d’empassar-se 
unes mesures molt pitjors que les rebutjades al seu gallard 
referèndum. Aleshores, l’exministre grec Yanis Varoufakis 
va afirmar a la festa de l’Humanité: “Grècia és un labora-
tori de l’austeritat on s’ha posat a prova el memoràndum 
abans de ser exportat. En realitat, tot el que s’ha experi-
mentat amb Grècia té França al punt de mira. L’estratègia 
del govern alemany és aconseguir el domini suprem sobre 
el pressupost francès”, va dir.

El contingut de la reforma laboral francesa és treballar 
més, cobrar menys, precaritzar, donar més poder a les 
empreses i afeblir els sindicats. La indignació es dirigeix 
contra el govern francès, però François Hollande i Manuel 
Valls només apliquen la lògica de l’europeisme, la lògica 
boja dels tractats europeus, de l’anomenada “estratègia 
de Lisboa” i de l’euro. Tot el que conté la reforma laboral 
francesa es desprèn, literalment, de directives europees, 
com ha explicat Coralie Delaume en un bloc de Le Figaro. 
Hi ha altres documents de la Comissió que marquen el camí 
a l’Estat francès de 2016: excés dels costos salarials (tot i 
que, en termes reals, a la sanitat i l’ensenyament, es guanya 
menys que a l’Estat espanyol) i de les cotitzacions patro-
nals, excés del salari mínim, necessitat de reduir les “rigi-
deses” del mercat de treball, etcètera. “La reforma del dret 
laboral desitjada i imposada pel govern de Valls és el mínim 
que cal fer”, diu ara Juncker.

Així ho imposa el dret il·legítim dels tractats europeus, el 
mandat dels quals ha estat rebutjat tres vegades a les urnes: 
a França i Holanda el 2005, a Grècia el juliol de 2015. A l’ac-
tual protesta francesa, li falta posar l’accent en una cosa a la 
qual les franceses són, segurament, les més sensibles d’Eu-
ropa: la reivindicació de la sobirania nacional robada, un 
dels ingredients principals del latent malestar francès. Sola-
ment recuperant les diverses sobiranies nacionals es podria 
replantejar el projecte europeu sobre bases ciutadanes, en 
cas que valgui la pena, en cas que pugui aportar alguna cosa 
als reptes del segle. Sigui quin sigui el resultat de l’actual 
contestació francesa, les arrels estatals-nacionals de la lli-
bertat i la democràcia, particularment fortes a França, fan 
molt difícil que el robatori de sobirania que practica l’euro-
peisme no tingui conseqüències rebels.

El president francès, 
François Hollande, 
amb el president de 
la Comissió Europea, 
Jean-Claude Juncker 
/ EUROPEAN CONCIL
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La imatge d’un cotxe 
de policia en flames 
ha estat àmpliament 
utilitzada pels mitjans 
francesos

La informació de masses capta l’atenció de l’espectador 
més susceptible de manipulació. Aquests últims dies, el 
missatge és clar a l’Estat francès. Per al govern, només hi 

ha una manera d’afrontar la lluita: ensenyant imatges d’enfron-
taments, declinades en rodes de premsa, telenotícies, tertúlies 
i altres suports, formats i tons. Com se sol dir, “les barricades 
només tenen dues bandes” i ja sabíem a quina banda es posen 
les càmeres de televisió. Fa més de dos mesos que França es 
mobilitza contra la llei del treball i el seu món amb nombroses 
vagues, accions i assemblees que s’estenen per tot el país.

18 de maig. A París i a diverses ciutats, la policia manifes-
tava el seu descontentament davant l’“odi antipolis” que patei-
xen des de fa mesos. És difícil negar que tinguin raó, tenint en 
compte que, des del mes de març, l’eslògan Tothom detesta la 
policia ha estat una constant a les accions i les manifestacions. 
Cal recordar l’evidència, sempre obviada pels grans mitjans: 
si la policia és tan detestada és perquè és el braç armat d’un 
govern que pilota el seu vaixell a cop de fuet, polítiques racistes 
i estats d’emergència o amb la recent aprovació de la reforma 

Raoul Lyon
París
@El_Diagonal

ANÀLISI

El que tots detesten 
de la policia francesa
Entre estats d’emergència i lleis que susciten el rebuig popular, creix el nombre 
de persones disposades a enfrontar-se al braç armat de l’administració

laboral –coneguda com la llei El Khomri– per decret. La policia 
és sempre l’última vitrina que protegeix físicament el govern. 
Ho han entès bé els manifestants no sindicats que, els darrers 
mesos, encapçalen les manifestacions una vegada i una altra 
per intentar desbordar els dispositius policials i dirigir-se direc-
tament al govern.

Aquell dia, al voltant d’una plaça de la República en què 
policies indignats es van manifestar al costat de diputats del 
Front Nacional, diversos centenars d’activistes es van citar per 
“envoltar la policia”. Volien denunciar la llagrimeta d’aquells 
que accepten gasejar, donar cops de porra, batzegades, empen-
tes i cops, gravar, fitxar i, de tant en tant, fins i tot matar en 
nom de l’actual estat de les coses. Aquell dimecres, a les deu del 
matí, la Prefectura va prohibir que les persones que pretenien 
denunciar la mascarada policial es manifestessin. Després de 
dispersar els centenars de manifestants amb gasos, una part 
dels assistents va decidir llançar-se en una manifestació sal-
vatge. A la riba del canal Saint-Martin, atrapat en un embús, hi 
havia el cotxe de policia de què tant s’ha parlat. És el cotxe que 
va acabar cremant.

Escenes violentes
He vist les imatges dels que trenquen la finestra del cotxe i, 
llançant-hi una bengala dins, provoquen la sortida del policia 
que el conduïa i el seu enfrontament fugaç amb un manifes-
tant. L’escena és violenta, és evident. És una imatge forta pre-
cisament perquè el policia és colpejat per allò que representa. 
Aquesta imatge mostra el que està passant a França des de fa 
més de dos mesos, una ofensiva contra el govern i els seus fona-
ments. S’obre una bretxa difícil de tancar en aquests moments 
tan tibants que vivim.

No podem oblidar que, per poder emergir, l’Estat modern 
primer va haver de liquidar la qüestió de la violència, fer-se 
amb el seu monopoli. Dit d’una altra manera, l’Estat s’afirma 
poderós des que l’única violència legítima és la seva. Les altres 
formes de violència van ser vençudes i, cada vegada que n’emer-
geix una de nova, l’Estat només pot declarar-li la guerra perquè 
amenaça directament la seva existència. Només així s’explica la 
falsa acusació d’intent d’homicidi amb premeditació que recau 
contra els assaltants. En realitat, el que va començar amb el 
Renaixement, la constitució de la violència com a monopoli de 
l’Estat, ha trigat segles a esdevenir una evidència. Com es pot 
entendre el plebiscit de l’estat d’emergència des dels cafès o els 
carrers de tot França?

L’antiterrorisme erigit en tècnica i moneda corrent del 
govern només és suportable pels qui ja han acceptat tota la 
resta, començant per ser cossos desarmats i permanentment 
controlats. Però el que hem vist a França els dos últims mesos 
és el contrari: que el nombre i la determinació de les persones 
disposades a oposar-se a aquest món no para d’augmentar. Es 
creen noves solidaritats i conviuen diferents formes de manifes-
tar-se, la por canvia de bàndol.

Article publicat a Diagonal

Les forces de seguretat són l’última 
vitrina que protegeix el govern: ho 
han entès bé les manifestants que, 

els darrers mesos, han intentat 
desbordar els dispositius policials

L’antiterrorisme erigit en tècnica 
del govern només és suportable 

pels qui ja han acceptat tota la resta, 
començant per ser cossos desarmats, 

permanentment controlats
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El 21 d’abril passat, la cúpula directiva d'Unidad Edito-
rial va presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació 
(ERO) als representants sindicals de l’empresa que impli-

cava l’acomiadament d’un total de 224 treballadores arreu 
de l’Estat. La xifra constitueix més del 25% de la plantilla de 
l'empresa a l'Estat. Unidad Editorial és l’empresa propietària, 
entre d’altres, d'El Mundo, Marca –el diari més llegit de l’Estat 
espanyol–, Expansión o la revista Yo Dona. En última instàn-
cia, el 96% del grup editorial pertany a RCS Mediagroup, un 
gegant de la comunicació italià que també és propietari del 
diari transalpí Corriere della Sera.

Gestió expansiva
Durant la primera dècada del segle XXI, El Mundo va mantenir 
una estratègia empresarial expansionista. el trasllat de l’antiga 
seu del carrer Pradillo a una nova ubicació molt més gran, el 
desembre del 2007, s'emmarca en aquesta lògica, així com la 
incorporació d'Unidad Editorial a RCS Mediagrup. El diari va 
passar de tenir 250 treballadores, l’any 1993, a tenir-ne prop 
de 900 quan van fer el trasllat. Aquell desembre de 2007, el 
diari va tancar amb les xifres de difusió més altes de la seva 
història, 335.747 exemplars.

Però el creixement no va ser infinit: la crisi econòmica, jun-
tament amb la crisi específica dels mitjans de comunicació, 
sobretot en suport paper, va colpejar durament Unidad Edito-
rial. Només dos anys després del trasllat, les treballadores van 
començar a patir-ne les conseqüències.

“Des de 2009, hi ha hagut dos expedients de regulació d'ocu-
pació, a més de retallades salarials; per tant, estem guanyant 
menys del que guanyàvem fa set anys. És un negoci rodó, com és 
habitual en una estructura capitalista”, assegura Ángel Fernán-
dez, president del comitè d’empresa d'El Mundo a Madrid 
en representació de la Federació de Sindicats de Periodistes 
(FeSP). “Els acomiadaments responen a una qüestió econò-
mica, no estructural. RCS Mediagrup ha dit que calia estalviar 
quinze milions d’euros. Però, amb aquests acomiadaments, és 
impossible continuar fent periodisme de qualitat”, afegeix.

Una vaga anunciada
Sindicats i plantilla van consensuar que el darrer ERO era inac-
ceptable: “El mateix matí del 21 d’abril, ja vam acordar convo-
car tres dies de vaga”, explica Fernández. Les vagues es van 
calendaritzar pels tres primers dimarts del mes de maig. L'ho-
ritzó era el d'una possible vaga indefinida si el dissabte 21, la 

Sergi Frau
@sfraualis
Madrid

La plantilla d’’El Mundo’ es planta 
contra els acomiadaments
El pols de les treballadores aconsegueix millorar les condicions de l’ERO impulsat per l’empresa propietària de la capçalera

data en què finalitzava el termini per negociar, no s'havia assolit 
un acord entre la directiva i les treballadores.

“El 4 de maig va ser la primera vegada que El Mundo no 
va sortir als quioscs en els seus 26 anys d’història. Ho vam 
valorar com un èxit”, assegura Fernández. Però la convoca-
tòria següent va ser diferent. Presidit per una cita de Ferran 
d'Habsburg (“que es faci justícia encara que el món pereixi”), 
el número 9.636 d'El Mundo va veure la llum el dia després de 
la segona jornada de vaga. Segons Fernández, la vaga del dia 
10 va tornar a ser un èxit, però els directius del diari no la van 
secundar i van aconseguir posar a la venda un número reduït 
de 36 pàgines. “És un insult a la professió del periodisme i un 
engany pel comprador”, es lamenta Fernández. Malgrat tot, es 
respirava un ambient més positiu a la redacció. Els rumor de 
passadissos i cafès apuntaven que l’empresa estaria predispo-
sada a arribar a un acord digne per les treballadores. Per aquest 
motiu, el personal reunit en assemblea va decidir desconvocar 
la vaga del dia 17 de maig.

Millora de les condicions
Aleshores, va començar una sèrie de nits maratonianes de 
negociacions, que van culminar la nit del divendres al dis-
sabte 21, quan la reunió negociadora s’allargà durant 12 
hores. Finalment, es va aconseguir un preacord que reduïa 

Unitat Editorial, 
part de RCS Me-
diagrup, és l’em-
presa propietària 
de la capçalera 
/ SERGI FRAU

la xifra d'acomiadaments de 224 a 160 i en millorava les con-
dicions. A més, prop de 50 persones acomiadades podrien 
mantenir el lloc de treball si s’aconsegueixen vendre algunes 
sectorials de l’empresa.

Les redaccions més afectades seran la de Madrid, amb 
prop de 40 acomiadaments en una plantilla de 230 persones, 
i la del País Basc, que probablement es tancarà. Malgrat tot, 
la plantilla i els sindicats valoren la lluita i els seus resultats 
de manera relativament positiva, ja que s’han millorat les 
condicions de l’acomiadament i el nombre d’acomiadades 
s’ha reduït força. Hi ha hagut derrota de les treballadores, 
però amb el cap alt i amb dignitat.

“Des de 2009, hi ha hagut dos ERO i 
retallades salarials. Estem guanyant 
menys del que guanyàvem fa set 
anys”, explica Ángel Fernández, del 
comitè d’empresa del diari
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28-29
Un fotògraf i activista documenta 
els diversos espais d’explotació 
animal al projecte Tras Los Muros

30
“D’obrer a obrer, discriminació entre 
iguals”, un nou text dels Relats reals 
impulsats per SOS Racisme

Encara hui, resulta difícil per la societat occidental acceptar 
que una creació artística tinga com a instrument el propi 
cos. La civilització judeocristiana i la tradició dualista de 

dividir cos i ment són alguns dels obstacles que han dificultat 
l'emancipació de la dansa de la resta dels arts. També l'ha difi-
cultada la difusió d'una concepció predominat: que l'art és un 
procés mental que es transmet a través d'un mitjà, ja siga un ins-
trument, una ploma o un pinzell.

En un article publicat l'any 1982, On the Question: Why the Phi-
losophers Neglect the Asthetics of the Dance? (Sobre la pregunta: 
per què els filòsofs descuiden l'estètica de la dansa?), el filòsof Fran-
cis Sparshott explica que la societat puritana del segle XIX va negar 
que la dansa tingués espai en qualsevol àmbit de les arts escèniques 
i de la societat: es considerava que promovia pensaments lascius i 

Marta Santacatalina García
@La_Directa

desviava l'atenció del treball. Aquest menyspreu ha estat perdura-
ble i influent. De fet, durant molts anys, a les biblioteques, els llibres 
de dansa s'han ubicat a l'àrea d'espectacle o  entrenament físic.

La dansa, elitista?
Tot i això, hem de tenir en compte que la dansa com a art és una 
part de la dansa en general i que tampoc no es pot desvincular 
del seu context. La possibilitat d'abordar temàtiques socials es pot 
exemplificar amb La Sylphide, un arquetípic ballet romàntic que 
mostrava la dona idealitzada sotmesa al desig de l'home. Com es 
mostrava aquesta idea en el moviment? Amb línies harmòniques, 
gracilitat i, per descomptat, sabatilles de puntes. Amb el moviment 
i la mateixa presència del cos, prim i delicat, es perpetuava l'amor 
romàntic i la construcció patriarcal.

Els artistes no sols es veuen afectats pel seu entorn a l'hora de 
crear: també reben una influència directa dels poders. Però no 
tota la dansa perpetua el discurs hegemònic, el mite que la dansa 
és elitista posa sobre la taula el fet que la societat encara no l'ha 
assimilada com un art.

Ideologia cos i moviment
La dansa moderna busca l'expressivitat del cos sense límits i es 
deprèn de qualsevol cosa que ho puga obstaculitzar. Acomiadar 
les sabatilles de punta de la dansa clàssica es va considerar un 
alliberament de la dona. Helen Tamiris, ballarina i coreògrafa 
americana, ho expressava clarament: “Ballar de puntes? Per què 
no ballar sobre els palmells de les mans?”.

El nombre de persones que participen en una coreografia ja 
ens parla del context en què s'emmarca. Un ball individual mostra 
l'individualisme i la potencialitat de l'expressió personal per sobre 
de les qüestions socials. Contràriament, un ball col·lectiu situa la 
societat per sobre de l'individu.

La gestualitat està condicionada pel sistema que marca les 
rutines i també els estereotips. La dansa és una experimentació 
de totes les possibilitats que ens dóna el cos: saltar, lluitar, treba-
llar, transportar pes, dormir… Però els cossos i la seua gestualitat 
no només transmeten un missatge, sinó que afirmen presència 
escènica que dóna suport al significat.

Ted Shawn, un dels pilars bàsics de la dansa moderna, que va 
incorporar el tractament d'allò masculí a través de la dansa i va 
contribuir a l'aparició dels homes en escena, considerava que un 
típic moviment masculí és aquell en què el braç es prolonga en el 
moviment de tot el cos, com el d'un guerrer amb la seua llança. Els 
típics moviments femenins serien més intimistes, localitzats a les 
mans, com el gest de cosir.

La dansa moderna i la Guerra Civil
Filosofar des del cos no significa caure en una passivitat bur-
gesa. Ho expliquen Amparo Écija e Isabel de Naverán, llicenci-
ades en Història de l'Art i Belles Arts, respectivament. A parer 
seu, escriure i ballar és dibuixar una història. Depenent de qui 
la coreografie, transmetrà una mirada compromesa del món o, 
simplement, en perpetuarà una imatge determinada. Alguns 
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La dansa compromesa: 
moviment que fa moure
La crítica i la reflexió sobre temes socials des del moviment trenca amb els tòpics del ball com un art elitista

‘Immediate tragedy’  
és una obra de Mar-
tha Graham sobre la 
dignitat de les dones 
durant la Guerra Civil

 El filòsof Francis Sparshott explica que 
la societat puritana del segle XIX va 

negar que la dansa tingués espais: es 
considerava que promovia pensaments 

lascius i desviava l’atenció del treball



La rebel·lió contra l’elitisme de 
la ballarina Isadora Duncan es 
coordinava a la perfecció amb 
els moviments revolucionaris de 
principis del segle XX

Durant la Guerra Civil, la dansa 
moderna experimenta amb el seu 
vessant socialment compromès, 
sorgeixen cossos de dones lliures 
d’estereotips patriarcals
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dels exemples contemporanis de dansa compromesa vénen de 
la mà de la coreògrafa i ballarina alcoiana Sol Picó; per exem-
ple, a l'obra Només són dones, de Carmen Domingo i dirigida 
per Carme Portaceli. En aquest espectacle multidisciplinari, on 
compta amb l'actriu Míriam Iscla i la cantant i compositora Maika 
Makovski, Picó es proposa ballar la història que s'ha intentat 
esborrar: la lluita de les dones contra el feixisme i les conseqüèn-
cies que va tenir aquesta batalla durant la Guerra Civil.

Precisament durant la Guerra Civil, la dansa moderna experi-
menta amb el seu vessant socialment compromès. Al segle XX, sor-
geixen cossos rebels enfront dels dòcils, cossos de dones lliures 
dels estereotips patriarcals. La dansa moderna es gesta durant 
el període d'entreguerres als EUA, des de l'any 1918 fins al 1939. 
El final de la Primera Guerra Mundial, la Revolució Soviètica, els 
feliços anys vint dels EUA i la posterior gran depressió, l'auge del 
nazisme, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola no 
podien deixar indiferent la dansa. I això va influir en el desenvolu-
pament de diferents tècniques trencadores.

Entre les moltes obres compromeses amb la Guerra Civil, tro-
bem Immediate Tragedy, de Marta Graham, ballarina i coreògrafa 
estatunidenca. Amb la música de Henry Cowell de fons, l'obra nar-
rava la història de la dignitat de les dones que patien la guerra. La 
seva presència heroica construïa “una imatge de fortalesa”, com 
descrivia John Martin al diari The New York Times.

Segons Isadora Duncan –considerada com la creadora de la 
dansa moderna per molta gent–, la dansa era “ballar la vida”. I 
Duncan l'havia de ballar mostrant totes les seues cares, coor-
dinant-se amb un públic marcat pel context polític. La rebel·lió 

contra l'elitisme del seu art es coordinava a la perfecció amb els 
moviments revolucionaris del moment.

El moviment per la transformació social
Ja estava clar que l'immobilisme no podia portar enlloc, però, amb 
la dansa, aquesta idea es fa tangible. Entre algunes de les reivin-
dicacions que han ballat recentment a Barcelona, trobem la veu 
feminista a We women, una altra obra de Sol Picó. Es tracta d'un 
projecte col·laboratiu que construeix una mirada intercultural mit-
jançant diverses maneres de ballar que combinen tècniques dife-
rents i troben un fil comunicatiu, el cos, per preguntar-se sobre el 
paper i la situació de les dones contemporànies al món.

Els textos de Noam Chomsky també poden servir com a font 
d'inspiració creativa. A les seues obres Fractus i Fractus V, el core-
ògraf Sidi Larbi Cherkaou aprofundeix en la propaganda política i la 
manipulació de la informació. El llenguatge coreogràfic es basa en 
l'intercanvi de diferents tècniques, fet que permet que els intèrprets 
de vuit nacionalitats i identitats diferents dialoguin.

També trobem futures generacions de ballarins que ja entenen 
la dansa com una eina de transformació social. Pere Seda i Anna 
Cirera, alumnes de l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / 
Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, són els 
joves creadors de Terra. L'obra intenta reflectir el drama de les refu-
giades en tres parts. Ens expliquen que la finalitat del seu treball no 
és estètica i que els elements corporals que presenten són naturals 
i humans. La música: el so del mar, una bomba a punt d'esclatar, la 
veu d'un xiquet que demana menjar i, finalment, la cançó “Go Down 
Muses”, de Louis Amstrong. L'escenari també pot ser testimoni.

‘We women’ es 
pregunta sobre la 
situació de les dones 
arreu del món
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ENTREVISTA A L’IMPULSOR DE TRAS LOS MUROS

“Cal que els nuclis més 
combatius de la societat es 
formin en l’antiespecisme”

Quan sorgeix la idea del projecte Tras Los Muros?
En un moment de crisi, quan els meus posicionaments 
deixen de veure’s representats en els projectes en què 

estava involucrat. Després d’un període d’anàlisi i treball, dono 
a conèixer el projecte amb una sèrie de fotografies llançades 
a la plaça de toros d’Iruña, durant les festes de San Fermín de 
l’any 2014. El nom escollit fa referència als murs que hem eri-
git entre nosaltres, els humans, i la resta d’animals que discri-
minem i oprimim. Alguns són murs físics rere els quals explo-
tem i massacrem milions d’éssers vius: murs d’escorxadors, 
granges, laboratoris, vivers, aquaris o zoològics, on els animals 
són sotmesos a una violència programada i brutal. Altres són 
murs mentals que no són tan evidents: són els prejudicis i les 
excuses rere les quals justifiquem l’opressió. El nom identifica 
el projecte, però també és la manera de signar el meu treball: 
si no el fes de manera anònima, em seria impossible accedir a 
molts llocs amb una càmera.

Et consideres fotoperiodista?
En relació amb la meva feina, em considero fotògraf i 
militant. I conjugo les dues coses per informar per agitar. 
Orwell deia que “periodisme és publicar el que algú no 
vol que publiquis” i això és el que fem les activistes que 

Cristina Castaño
@CristinaCGo

documentem i investiguem la indústria de l’explotació ani-
mal. Busquem informar per conscienciar i conscienciar per 
transformar.

Com selecciones els llocs que fotografies i com t’hi 
submergeixes?
Pel que fa al vessant de denúncia del projecte, primer cal pro-
duir un arxiu d’imatges dels diferents àmbits d’explotació. Hi 
ha llocs on permeten que tothom usi càmera, altres només 
en deixen dur a professionals i alguns altres són d’accés molt 
difícil. És fàcil poder fotografiar el que es veu públicament en 
una plaça de toros, però no és tan fàcil retratar el seu escor-
xador. I, si no et coneixen, encara menys. Però sempre hi ha 
una porta de darrere. La indústria és molt hermètica i sem-
pre hi ha la sospita que siguis un infiltrat. Potser per posar-te 
a prova, solen preguntar-te si ets defensor dels animals. Per 
tant, és important tenir una coartada per establir un context 
de confiança que et faciliti l’accés.

Normalment, quan es parla d’explotació animal, la 
gent no ho relaciona amb els escorxadors o els pro-
ductes alimentaris.
L’anomenat benestar animal considera moralment accepta-
ble que els animals siguin propietats i no individus lliures. 
Totes les lleis que regulen l’explotació animal estan basades 
en aquest principi i legitimen la seva opressió fent-la més 
amable. Mentre els animals no siguin considerats subjectes de 

Un fotògraf i activista documenta els 
diversos espais d’explotació animal 
a través del projecte d’art i denúncia 
Tras Los Muros. El seu impulsor s’in-
filtra dins la indústria alimentària; per 
això manté l’anonimat. Ara ja fa gai-
rebé dos anys que va posar en marxa 
aquest projecte fotogràfic. En aquest 
lapse de temps, s’han documentat vora 
cent-cinquanta centres d’explotació 
animal en tots els àmbits: circs, zoolò-
gics, granges, vivers, escorxadors, 
aquaris o places de toros. També s’han 
fotografiat llocs que ofereixen una vida 
lliure d’opressió als animals, com els 
santuaris antiespecistes.
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dret sinó propietats, la legislació només serà una reforma de 
l’esclavitud. La gestació forçada ininterrompuda, l’amuntega-
ment, la mutilació de la cua, el tall d’ullals, la castració, el tall 
de bec o la separació primerenca de les cries de la mare són 
pràctiques recollides a la normativa de la indústria i no fets 
aïllats de maltractament. També els problemes respiratoris i 
cardíacs o les cremades produïdes pel contacte amb l’amoníac 
dels seus propis excrements. A més, trobem comportaments 
psicològics fruit de l’amuntegament, com l’estrès social o el 
comportament caníbal.

I quina és la situació a l’Estat espanyol?
Els animals són explotats com a qualsevol altre lloc. Se’ls con-
fina en granges i vivers, se’ls s’executa en escorxadors, se’ls 
secciona vius en laboratoris, se’ls dispara en boscos, se’ls 
reclou en zoològics i se’ls sotmet a tota mena d’agressions. 
La gent s’indigna amb les curses de braus, però, a la vegada, 
defensa que membres d’aquesta mateixa espècie (com toros, 
vaques i vedells) siguin confinats en granges i siguin execu-
tats en escorxadors amb tan sols uns mesos de vida. Això és 
el que cal canviar. Llevat de les reformes legals que aconse-
gueixen l’abolició de determinats àmbits d’explotació animal 
o aquelles que acaben amb les subvencions a determinades 
pràctiques d’aquest tipus, la resta de canvis que s’han fet al 
Codi Penal... els veig problemàtics. Estan orientats a fer més 
digerible l’explotació perpetuant la seva existència en lloc 
d’acabar amb ella.

Com entens la lluita antiespecista? Creus que n’hi ha 
prou amb el veganisme, és a dir, el boicot als productes 
d’origen animal?
A parer meu, el veganisme és la lluita més urgent, ja que el 
nombre d’individus oprimits i la intensitat d’aquesta opressió 
és immensa. És difícil imaginar un ésser humà en una situació 
pitjor que la que viu un pollastre en una granja industrial o un 
gos en un laboratori de vivisecció. I si partim de la considera-
ció que són els nostres iguals, perquè ho són objectivament, 
les urgències i les prioritats semblen clares. El moviment d’alli-
berament animal defensa la idea que l’expansió del veganisme 
acabarà amb la discriminació especista. Tot i que la seva expan-
sió és necessària, el poder estratègic que se li atorga em sembla 
desencertat. Necessitem intervenir en l’estructura sobre la qual 
es construeix l’especisme i, per fer-ho, és imprescindible dotar 
el moviment d’un poder de transformació política i social. En 

aquest procés, cal que els nuclis més combatius de la societat 
es formin en l’antiespecisme i s’hi acostin.

La dimensió política del moviment animalista sol ser 
menyspreada dins els moviments socials, en espais i pro-
jectes teòricament alliberadors. Quins motius hi veus?
Una de les raons és que aquests col·lectius ens solen percebre 
com una lluita allunyada de les militàncies més clàssiques, de 
tot l’entorn combatiu en general. I jo crec que aquí tenim una 
responsabilitat mútua: la responsabilitat dels diferents fronts de 
lluita d’entendre la dimensió política de l’animalisme i la respon-
sabilitat del nostre moviment de formar-nos en aquest aspecte. 
El veganisme està sent absorbit per les estratègies del mercat i 
aquestes dinàmiques estan condicionant el moviment. Cal can-
viar això, sobretot si abans no ens hem consolidat com a movi-
ment polític. Per descomptat, és millor que les grans cadenes 
d’alimentació comercialitzin més aliments d’origen vegetal. Però 
això no és un moviment, sinó la reacció capitalista als nostres 
resultats. Tanmateix, la falta de formació política impedeix una 
visió revolucionària de l’animalisme. Una altra de les raons és 
que l’assumpció de l’antiespecisme, a més de portar-nos a revi-
sar els nostres privilegis i els nostres prejudicis, també ens porta 
a revisar les nostres lluites. I hi ha persones que no estan dispo-
sades a passar per una crisi d’aquesta envergadura.

Les imatges que ens mostres són dures. Hi ha un debat 
periodístic etern sobre la necessitat de mostrar imatges 
tan crues i reals. S’addueix el perill de caure en el sen-
sacionalisme i en la normalització de la violència. Què 
creus que ha de fer el fotoperiodista?
Si retrates una injustícia, has de respectar aquell qui és oprimit. I 
aquest respecte determina el teu enfocament. A partir d’aquí, tot 
és molt personal. De vegades, la força es troba en una mirada. En 
altres ocasions, prové d’una situació prèvia a l’acte que et convida 
a imaginar o de la violència explícita. Depèn de les teves habili-
tats, d’on emmarquis la teva feina i de com t’identifiquis amb les 
històries. Les imatges obtingudes per les activistes que s’infiltren a 
les indústries d’explotació animal retraten la violència de manera 
explícita i, lluny de normalitzar-la, provoquen un canvi. El seu 
impacte en la societat és tan gran que les activistes som persegui-
des i criminalitzades. Als Estats Units, on el moviment d’allibera-
ment animal té molt més recorregut, s’estan implementant lleis 
promogudes per les mateixes indústries, unes lleis mordassa que 
prohibeixen filmar i documentar el que passa als seus espais.

“Si retrates una injustícia, has de 
respectar aquell qui és oprimit. I 
aquest respecte determina el teu 
enfocament. A partir d’aquí, tot és 
molt personal”

“Als Estats Units s’estan aplicant 
lleis mordassa promogudes per les 
indústries d’explotació animal que 
prohibeixen filmar i documentar el 
que passa als seus espais”
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Aquest text forma part de #RELATSREALS, una iniciativa de SOS Racisme que la Directa acull en la seva edició de 
paper. El seu objectiu és informar i sensibilitzar a través de la difusió de casos atesos pel Servei d’Atenció i Denúncies 
de SOS Racisme Catalunya. S’utilitzen noms falsos per mantenir l’anonimat de la persona agredida, però és l’única 
dada fictícia. Tots els fets que s’hi narren són reals. Més informació a www.sosracisme.org i al twitter @SOSRacis

En Jordi es lleva a toc de despertador 
cada matí, quan el cel encara man-
dreja. Arriba sempre puntual a la 

feina i procura no cridar mai l’atenció, ni 
per excés ni per defecte. Ja fa més de dos 
anys que treballa a la cadena de muntatge 
d’una empresa de fi xacions industrials, a 
prop de Cornellà.

Els viatges en metro de casa a la feina i de 
la feina a casa són el millor moment del dia 
per fer balanç. Se sent satisfet amb tot el que 
ha aconseguit a Catalunya des que va arri-
bar de Bolívia, però nota un calfred nerviós 
cada matí en pensar que el seu excompany 
de feina, el Manel, el pot estar esperant a 
l’entrada de la fàbrica... Fins quan haurà de 
conviure amb aquest neguit?

Fa dos anys, sota el sol de juliol, en Jordi 
treballava dur, xop de suor. Entre peça i 
peça, aprofi tava per fer un glop d’aigua. La 
calor rai, però hi havia altres patiments real-
ment insuportables...

—Els estrangers no saben treballar. Però, 
mira, si no serveixen per a res! Vénen aquí 
sense estudis ni papers a robar-nos la feina, 
quina vergonya! Haurien d’anar-se’n tots al 
seu país.

Era en Manel, un dia més amb la mateixa 
cançoneta. La vomitava cada matí, ben 
alt, xerrant amb un o altre company, asse-
gurant-se que en Jordi era prou a prop per 
escoltar-la. Però mai no s’havia adreçat 
directament a ell amb el discurs de l’odi. 
Aquell dia, a la pausa de l’esmorzar, en Manel 
va acostar-se al Jordi i, mentre li ensenyava 
unes fotografi es del mòbil, li xiuxiuejà:

—Has vist quines armes tinc a casa? El 
meu fi ll és militar. Jo també utilitzo armes.

En Jordi es va quedar amb els ulls com 
plats. Per què li ensenyava, a ell, aquelles 

D’obrer a obrer, 
discriminació entre iguals
Mònica López Mas
@nuvoldestiu

fotografi es d’armes de foc? Què prete-
nia? Intimidar-lo, amenaçar-lo? Per quin 
motiu?

Unes setmanes més tard, va arribar el 
divendres més divendres de tots. En Jordi 
estava content: era l’últim dia abans d’unes 
modestes vacances d’estiu i anava amb els 
companys de la feina a dinar. Llàstima d’en 
Manel, que, després de dues copes, ja esco-
pia insults cap als immigrants. En Jordi no 
tenia ganes de sentir-lo durant l’àpat... Va 
provar de parar-li els peus:

—Manel, no entenc per què dius totes 
aquestes barbaritats. Si, de fet, estàs casat 
amb una dona paraguaiana...

—Calla! Els tallaré el coll, a tots els estran-
gers!

En Manel, molt irritat pel comentari d’en 
Jordi, va agafar una botella de vi de sobre 
la taula amb la intenció de llançar-la-hi pel 
cap. Per sort, els companys de feina van 
poder evitar-ho i van treure en Manel fora 
del local.

—Ens veiem a fora!
En Jordi mai no havia explicat res als 

companys. Tenia por. Era nou i no volia 
perdre la feina. Però, en aquella ocasió, va 
decidir denunciar el que havia passat. Va 
explicar l’escena del dinar, però també va 
aprofi tar per constatar tots els comentaris 
racistes que havia suportat des del dia que 
va arribar a l’empresa. Conscient que els 
seus drets havien estat amenaçats, va deci-
dir posar-se en mans del Servei d’Atenció i 
Denúncia (SAiD) de SOS Racisme perquè li 
portessin el cas.

El primer dilluns després de les vacan-
ces, quan estava a punt de sortir per la 
porta, va rebre una trucada. Era el cap de 
recursos humans. Li demanava que entrés 
més tard a treballar. No hi havia cap pro-
blema amb ell, però, a primera hora del 
matí, acomiadarien en Manel i no volia que 
coincidissin. En Jordi va respirar alleugerit. 

Semblava que la por començava a canviar 
de bàndol...

El judici va anar molt bé. Un company 
de feina va testifi car a favor seu. Va explicar 
l’intent d’agressió durant el dinar d’empresa 
i, amb informacions de primera mà, va 
assegurar que en Manel havia estat acomi-
adat arran d’aquells fets. A més, va deixar 
constància que en Jordi no era la primera 
víctima d’en Manel, sinó que anteriorment 
ja hi havia hagut altres treballadors que l’ha-
vien patit.

En Manel va ser condemnat a pagar 200 
euros de multa per una falta d’amenaces 
amb un agreujant de racisme. Era la pri-
mera vegada que passava això i, en part, 
va ser gràcies al ferm posicionament de la 
jutgessa, que va considerar que hi havia una 
clara motivació racista en les accions de 
l’agressor.

En Jordi estava content: 
era l’últim dia abans 
d’unes modestes 
vacances d’estiu i se 
n’anava a dinar amb 
els companys de feina. 
Llàstima d’en Manel, 
que, després de dues 
copes, ja escopia insults 
cap als immigrants

/ SOS RACISME
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L’historiador Giaime Pala acaba de publicar Cultura clan-
destina. Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, 
un estudi dels intel·lectuals comunistes i de la seua pràc-

tica durant els anys de la clandestinitat. El llibre aporta elements 
d’alt valor historiogràfi c en la reconstrucció de l’antifranquisme 
català, des del paper que jugaren els membres més destacats del 
PSUC a les relacions que aquest partit va mantenir amb altres 
forces polítiques que lluitaven per la democràcia. És d’especial 
interés l’anàlisi sobre el debat intel·lectual, que parteix de revis-
tes com Quaderns de cultura catalana o –sobretot– Horitzons i la 
seva etapa posterior, Nous Horitzons. Aquestes publicacions són 
analitzades fent un interessant exercici de cirurgia acadèmica 
que s’aproxima als debats centrals d’aquells anys. Les lectores 
també podran capbussar-se en les discussions internes del PSUC 
i la seua relació amb el PCE a través de la correspondència i els 
documents guardats als arxius dels respectius partits.

Quin és l’atractiu del llibre per a un públic no especia-
litzat? No m’agrada comparar processos històrics perquè, 

Antoni Rico i Garcia
@ToniRicoGarcia

La curta distància entre la política 
clandestina i la permesa

Els darrers anys, el thriller violentíssim és el rostre més visi-
ble del cinema sud-coreà. Films com Oldboy o The chaser 
exemplifi quen aquest gust per la representació de situaci-

ons extremes i venjances terribles. El jove Lee Su-jin va escollir un 
camí diferent pel seu primer llargmetratge: s’inspirà en un cas real 
que podria haver abordat en forma de thriller, però al qual dóna 
forma de drama contingut. Princesa tracta d’esdeveniments trau-
màtics que s’exposen de manera el·líptica, amb una sensibilitat 
que potencia la duresa d’algunes escenes. S’hi explica la història 
de Han Gong-ju, una adolescent que és traslladada d’institut per 
motius que l’audiència desconeix. Podríem estar davant d’un relat 
d’iniciació a la vida adulta, de tendreses i inseguretats viscudes als 
passadissos d’un centre formatiu, però la conducta fugissera de la 
noia evidencia que ha viscut una experiència dolorosa.

L’autor decideix presentar paral·lelament el present i el pas-
sat de Gong-ju, dosifi ca la informació. Aquesta decisió narra-
tiva, a més de generar una certa intriga, facilita que el públic 

Retrat tendre amb denúncia continguda
Ignasi Franch
@ignasifranch

RESSENYES

sovint, es tendeix a la descontextualització. La lectura 
d’aquest assaig, però, deixa la sensació que la praxi de l’es-
querra actual no és gaire diferent de la dels anys seixanta i 
setanta. La comparativa no ha de partir d’una anàlisi cen-
trada en el context històric del moment, que hi té poc a 
veure, sinó en els moviments interns dels partits, les rela-
cions existents entre els seus militants, la capacitat de les 
bases de prendre decisions davant d’unes direccions espe-
cialitzades que fan i desfan com volen, o com bonament 
poden, entre d’altres. El resultat final pot interessar tant 
un públic acadèmic atret pel tema com una audiència polí-
ticament militant: persones de tots dos perfils hi trobaran 
elements que ajuden a entendre el passat i també les cultu-
res polítiques actuals. Perquè entendre la història, moltes 
voltes, ajuda a saber interpretar el present.

LLIBRE

Cultura clandestina. Los intelectuales 
del PSUC bajo el franquismo
Autor: Giaime Pala
Editorial: Comares Historia
Pàgines: 184

senti una empatia més complexa envers la noia. Lee proposa 
un viatge al dolor estranyament bell, un tendre retrat humà 
que s’embelleix a través d’un preciosisme visual moderat. 
No li calen grans estridències estilístiques per endinsar-se en 
les esquerdes ètiques de la societat, per denunciar –sense ira 
explícita, però amb molta convicció– el desemparament d’una 
jove assetjada. Un rere l’altre, tots els referents possibles de 
Gong-ju acaben desapareixent. Aquesta successió desoladora 
es retrata amb una certa naturalitat fatalista: els personatges 
fan càlculs sense contrapesos ètics... i acaben considerant que 
viurien millor lluny de la protagonista. Si part del cinema ori-
ental contemporani ha representat les solituds a les grans urbs 
des d’un punt de vista existencial, a Princesa, se suggereix una 
explicació de caire social: aquesta solitud no és casual, sinó el 
producte d’un sistema de valors.

BLU-RAY / DVD

Princesa
Director i guionista: Lee Su-jin
Durada: 112 minuts
Editora: Mediatres - Cameo
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Com vius l’impacte del futbol en la societat?
Hi penso des de petit. Qualsevol que s’inquieti per l’exis-
tència, l’ésser humà i la seva relació amb el món veurà que 

es tracta d’un fenomen molt interessant. A mi, m’ha permès enten-
dre que futbol, fi losofi a i vida es retroalimenten constantment.

T’ha influenciat algun pensador en particular?
Considero que les infl uències externes en el camp de la psique 
i la fi losofi a, sobretot si es tornen autoritàries, obstrueixen la 
mirada pròpia. He preferit descobrir les coses per mi mateix, a 
través de l’experiència, l’observació i la refl exió profunda. Cada 
persona alberga un oceà de saviesa i l’habilitat de pensar lliure-
ment, malgrat que la societat actual s’esforça a arrabassar-nos 
aquestes capacitats des que naixem.

Fins a quin punt l’anomenat futbol modern no ens porta 
a la trivialitat?
Si el reduïm al mer entreteniment de pa i circ, és tan absurd com 
qualsevol altre joc i, davant la nostra inconsciència, pot ser utilitzat 
com una arma de manipulació massiva. No sols això: pot ser una 
manera de mantenir-nos enfrontats, dividits, enganyats i ignorants. 
En canvi, si creiem que pot fomentar el seu valor educatiu, el creixe-
ment personal i de desenvolupament social, té tot el sentit del món.

Tal com està concebut, però, sembla un espectacle en què 
es prima la competitivitat i prou?
Refl ecteix el món on vivim. Per això hem d’interrogar-nos en 
quins valors ens eduquem. Si responem aquesta pregunta, 
probablement, trobarem la solució per canviar aquesta riva-
litat insana i deshumanitzada, que també existeix en altres 
esferes de la societat.

Hi ha pocs esportistes que s’impliquin socialment. Temen 
que perilli la seva carrera esportiva?
En general, existeix una falta d’implicació en tots els àmbits, no sols 
en el futbol. Tampoc veig empresaris, periodistes o metges que alcin 
la veu contra les injustícies. Cal abordar-ho de manera holística. Per 
mi, qualsevol argument que legitimi la falta de sensibilitat és una 

excusa que no pot justifi car la nostra despreocupació per les coses. 
Sigui quina sigui la nostra professió o classe social, hem de prendre 
consciència que primer som éssers humans que coexistim en un 
mateix espai. Això ens ha de fer responsables del que hi passa.

El Nadal passat, vas conviure uns dies amb les persones 
refugiades a Gevgelija, al sud-est de Macedònia. Què 
en recordes?
Va ser una de les experiències més transformadores que mai he vis-
cut. Podria escriure’n un llibre, perquè em va confi rmar que ajudar 
els altres, sense que importi el seu origen, creences o aspecte físic, 
eixampla l’ànima com cap altra cosa. T’adones que pots contribuir 
a fer que no perdin l’esperança, que pensin que hi ha persones 
disposades a lluitar per una realitat més assenyada i no tan mons-
truosa. Això és el que vaig sentir principalment, a banda de veure 
que l’actitud d’Europa amb els refugiats és depravada i inhumana.

En el futbol, quines experiències destacaries pel seu com-
promís social?
Hi ha clubs com el Sant Pauli d’Hamburg o la Fundació Esportiva 
L’Hospitalet Atlètic, a Catalunya, que aporten el seu gra de sorra 
en la tasca de rescatar els valors humans. Però, és clar, general-
ment, difondre i parlar d’això no interessa. Ven més la polèmica 
de les jugades i omplir els diaris d’estupideses.

Els dirigents i les estrelles dels clubs s’han d’adonar del 
poder que tenen?
Per descomptat. I també els periodistes, que són els que creen la 
informació que arriba a la gent. Tots tenim responsabilitat. I això 
ens ha d’obligar a preguntar-nos quin és el nostre rol com a perso-
natges infl uents en la societat.

Tens l’esperança que tothom prengui consciència 
d’aquests actes?
Hi ha moltes maneres de fer-ho, començant per l’educació que 
reben els nens. Des de petits, són programats per ser competitius, 
mirar el seu propi melic i actuar de manera egoista i insensible. 
Si aconseguim transformar l’educació, haurem avançat molt.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“L’actitud d’Europa amb 
els refugiats és inhumana”

/ MARKO METLAS

inDirecta

David Babunski
Futbolista, exjugador 
del Barça B

“Sortir del Barça no és cap 
drama. Sortir del teu país obli-
gat per la constant amenaça de 
bombes, flames i trets... això sí 
que és terrible”. Amb aquesta 
carta, publicada el 28 de gener 
passat, David Babunski s’aco-
miadava del Futbol Club Bar-
celona després d’una dècada 
enrolat als seus equips inferiors. 
Amb 21 anys, anunciava el seu 
fitxatge per l’Estrella Roja de 
Belgrad assegurant que l’esport 
“mai no pot ser més important 
que les polítiques que provo-
quen la fam, la injustícia i les 
desigualtats arreu del món”. 
D’aquesta manera, el jove mace-
doni desdramatitzava el seu co-
miat del club català i, alhora, es 
reafirmava en la seva idea que el 
futbol pot contribuir a generar 
una societat més justa i soli-
dària. Conscient d’això, fa poc, 
va instar el defensa del Barça 
Gerard Piqué i l’exjugador del 
Reial Madrid Álvaro Arbeloa a 
posar fi a les seves picabaralles 
per Twitter. Babunski els deia: 
“Pareu, si us plau. Milions de 
nens observen. Teniu el poder 
de suscitar impactes i missatges 
més constructius”. Una decla-
ració de principis que inspira 
el seu projecte Skyself (skyself.
com) o les iniciatives que em-
prèn amb el seu germà Dorian i 
el seu excompany d’equip Joan 
Àngel Román, en què el futbol 
esdevé una eina per a la trans-
formació i el canvi social.


