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Barris invisibles
Les polítiques socials al País Valencià han degenerat,
en alguns casos, en barris segregats amb manca
d’inversió pública i estigmatització social

/ LUCAS GUERRA

El barri de la Coma (Paterna), en primer pla. Al fons, la urbanització de luxe Campolivar
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PACO FREIRE | Durant la manifestació en suport al vaixell humanitari Open Arms, celebrada
el 13 de juliol a Barcelona, activistes van portar dins d’una embarcació inflable dos ninots de
Matteo Salvini i Pedro Sánchez, a qui van fer responsables de no permetre les actuacions de
rescat de migrants de les organitzacions no governamentals a la mar Mediterrània.

Més que mil paraules

Comunitat

L’espina

Essencials
Redacció Directa | @La_Directa

E

ntrevistes, reportatges, articles d’opinió, fotografies, audiovisuals, il·lustracions... A
la publicació quinzenal i al web trobareu centenars de continguts, tots
amb la seva signatura. Darrere de cada peça: un nom i un cognom, o un
nom artístic. Però no tothom qui fa
possible la Directa és visible. Abans
d’arribar a les pàgines del paper o a
la pantalla del vostre dispositiu informàtic, els continguts transiten per
un complex camí, ple de mans i caps
més anònims i invisibles. En paral·lel
a la tasca remunerada de les sòcies
de treball, a la Directa es manté una
estructura voluntària, tant en l’elaboració dels continguts com en la
coordinació de les àrees i seccions.
Coordinar les il·lustracions és responsabilitat de Lluís Ràfols i Roser
Pineda (fins fa poquet de Ricardo
Hermida), els audiovisuals els supervisen Sònia Calvó i Estel·la Marcos,
i el projecte gràfic ha passat pels
cervells de Lola Fernández, Gerard
Casadevall i Diego Muñoz. La secció

d’“Impressions” es construeix setmana rere setmana sota la lupa de
Laia Alsina, Ekaitz Garate i Xavier
Puig. El nostre particular plànol del
món ens el perfilen Oriol Andrés
i Joan Mas Autonell des de l’Orient
Pròxim. Les propostes en positiu
del “Cruïlla” es coordinen des del
País Valencià (Laia Mas) i Catalunya

(Guille Larios). A partir del setembre,
la cultura del web la cuinaran Neus
Molina, Sara Borrella i Iván Alcázar,
i la del paper Clara Macau, totes elles
prenent el relleu a qui ho ha fet en la
darrera etapa: Misael Alerm i Carla
Mallol. Per últim, les entrevistes en
profunditat del “Miralls” seguiran en
mans de Gemma Garcia i les de la

contraportada, de Mariana Cantero
i Àlex Romaguera.
I, per descomptat, la feina de les
col·laboradores dels nuclis territorials del País Valencià, Catalunya,
les Illes i la Catalunya Nord. Sense
totes elles la Directa no seria possible, i des d’aquest escrit en volem
fer constar el reconeixement.
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DEL MOVIMENT
MIGRATORI A
L’EDIFICACIÓ DE
BARRIS GUETO
Les polítiques d’habitatge i reallotjament durant la Transició al País
Valencià van suposar la creació de nous barris obrers per ubicar-hi
la migració rural, amb segregació i alts índexs de pobresa
Giuseppe Savino | @peppesavino78

E

n els anys 50, l’Estat espanyol era
bàsicament agrícola, tancat en una
precària economia de subsistència
on els índexs de desenvolupament
queien per sota, fins i tot, de les cotes dels anys 30. Al llarg d’aquesta
dècada, es van iniciar una sèrie de reformes del
sistema econòmic per acoblar les estructures i la
legislació al model de producció i de mercat capitalista. D’aquesta manera, va començar una gradual
obertura internacional, amb la liberalització del
comerç exterior i interior. També es va donar pas
a un lent creixement industrial, que es limitava a
les grans ciutats i àrees on ja existien algunes de
les infraestructures necessàries. En aquest sentit,
el País Valencià es va veure beneficiat en l’àmbit
de la producció agrícola, ja que va comercialitzar
la seua producció a altres països.
Aquest conjunt de canvis va provocar un dels moviments migratoris més importants dins del territori
de l’Estat espanyol. En la dècada dels anys 60, uns
3,5 milions de persones van abandonar el seu lloc
de residència. Aquest procés migratori, que es produïa del camp a les ciutats, va desembocar en un
greu problema: la falta d’habitatges on allotjar els
milers de persones que arribaven als nuclis urbans.
En conseqüència, les perifèries de les ciutats es van
omplir de barraques i de tota mena d’infrahabitatges, que sovint s’unien als assentaments xabolistes
arrelats des de la postguerra. El barri 613 Vivendes
de Burjassot, municipi de l’Horta Nord, és un dels
nuclis que es va crear en aquesta època. Mercedes
Fernández, qui encara hi viu, va arribar-hi “molt jo-

ve i amb els xiquets menuts”, recorda. “Jo soc d’Extremadura, però com que al camp no hi havia feina, vaig vindre a la ciutat a treballar”. Després de
la creació del barri, van arribar-hi 199 famílies. En
un principi, totes provenien d’altres nuclis urbans
de València, on els assentaments en coves, excavades en roca calcària i ocupades per la població més
desfavorida, no eren infreqüents. Segons dades del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme espanyol
(MOPU), 104 famílies van arribar-hi de les coves de
Benimàmet, 33 de les coves de Paterna, 21 d’albergs
de Xirivella, 16 del Clot-Cabanyal, 10 de Manises, 8
de l’alberg de Natzaret, 3 de Torrent, 2 del barri de
Sant Jordi de Castelló de la Plana i 2 més d’Alboraia.
El barraquisme a les ciutats del País Valencià no
va créixer, com en altres llocs dels Països Catalans,
amb la típica estructura anular, sinó que –a causa dels terrenys agrícoles que s’estenien de nord
a sud del país– l’assentament de les xaboles es va
produir a les zones intersticials de la ciutat, com
els terrenys pròxims als cementiris, vies fèrries
i zones industrials. És el cas, per exemple, dels
barris de Sant Agustí i Sant Marc, a Castelló de
la Plana, municipi de la comarca de la Plana Alta.
Ambdós es van crear en els anys 50 del segle XX
a partir del procés d’autoconstrucció que va protagonitzar la població que venia d’altres comunitats,
com Extremadura, Castella la Manxa o Andalusia,
o de les comarques de l’interior de Castelló. També
és el cas del Barri del Crist, situat entre els termes municipals d’Aldaia i de Quart de Poblet,
a pocs quilòmetres de València. “Les primeres cases s’anaven fent els dissabtes i diumenges, de for-
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Construcció del
polígon Babel,
al barri dels
Palmerals d’Elx

Al País Valencià
les xaboles es van
assentar a les zones
industrials, les vies
fèrries i l’entorn
dels cementiris
En les dècades
dels 70 i 80, a les
perifèries de les
grans ciutats es
construeixen barris
d’habitatge social

ma il·legal, aprofitant la nit per a alçar dues parets
i una teulada elemental, ja que, si s’aconseguia
aquest mínim, la Guàrdia Civil solia respectar la
construcció”, recorda Pilar Moreno, treballadora
social de l’associació Teuladí i veïna del barri. Així,
cada matí apareixien noves construccions, que es
convertirien a poc a poc en habitatges.

A partir dels anys 60, al País Valencià es procedeix a la construcció d’habitatges socials per part
del MOPU “amb la finalitat d’eliminar els assentaments i les condicions d’infrahabitatge que havien
sorgit en les grans ciutats”, explica Glòria Maria
Caravantes, llicenciada en Treball Social per la
Universitat de València i, en l’actualitat, treballadora social a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de la Generalitat Valenciana. En 1979,
la gestió d’aquests habitatges va ser transferida
al govern de cada comunitat autònoma. Al País
Valencià va ser l’Institut Valencià de l’Habitatge
SA (IVV-SA), és a dir, l’actual Entitat Valenciana
d’Habitatge i Sòl de la Generalitat, qui va gestionar la seua edificació i es van anar confeccionant els barris perifèrics que encara existeixen
en l’actualitat.
De barris per a població migrant paia
a barris per al poble gitano
A escassos dos quilòmetres de les 613 Vivendes es
troba el barri de la Coma – Mas del Rosari, ubicat
en el terme municipal de Paterna (Horta Nord).
Entre 1981 i 1983, s’hi van construir els primers 832
habitatges i es van iniciar les obres de quatre blocs
de pisos. En l’actualitat, segons la informació urbanística de Paterna, hi ha 1.200 habitatges. Aquests
es van dissenyar per a fer front a l’emigració rural
durant les dècades dels 50 i els 60, així com per
a reallotjar les famílies que es van quedar sense
casa després de la riuada del riu Túria l’any 1957.
Tanmateix, els objectius inicials disten molt de la
realitat, ja que al final els immobles es van desti-

nar a famílies en risc d’exclusió social, sobretot
a aquelles que pertanyien a l’ètnia gitana. Aquesta
falta de previsió, segons Ángel Quesada, qui va
viure catorze anys al barri, va comportar que “no
es planificara la cobertura de les necessitats bàsiques”. “Durant molt de temps, a la Coma no vivia
ningú, fins que l’administració es va adonar que
era necessari donar ús a l’habitatge públic que hi
havia”, afegeix Quesada, qui es defineix com un
dels primers “pobladors” del barri.
Aquesta segregació va estar present també
a Alacant, al barri de la Mare de Déu del Carme,
conegut per les veïnes com “Milvi”, l’abreviació
de Mil Vivendes, l’antic nom del barri. Aquest va
nàixer en la dècada dels 60 al nord del centre
urbà, com altres barriades populars d’Alacant,
també amb l’objectiu d’acollir la forta immigració
de l’època. Amb uns habitatges que es trobaven
en un estat arquitectònic deplorable, va passar
a ser un dels focus de marginalitat i delinqüència més importants de la ciutat. “Al principi va
ser un barri pensat per a funcionaris de l’Estat
i per a guàrdies civils. De fet, jo vaig nàixer ací
perquè el meu iaio era funcionari i el meu pare
era guàrdia civil”, comenta David Gutiérrez, més
conegut com a Picolo ZNP i exponent del hip-hop
alacantí des de 1988. Però, a finals dels anys 70,
moltes famílies gitanes que vivien en infrahabitatges començaren a ser traslladades allí, convertint-lo, ipso facto, en un barri de classes baixes.
Segons un estudi sobre habitatge i població gitana elaborat pel Ministeri de Sanitat, Consum
i Benestar Social espanyol i la Fundació Secretariat
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Gitano (FSG), l’any 2015 el 84% de les famílies
gitanes de l’Estat espanyol es troben localitzades
a la perifèria de les ciutats o en zones disperses als
municipis. Així mateix, l’any 1991, el percentatge
d’habitatges de població gitana que no reunien
els requisits mínims d’habitabilitat a l’Estat espanyol, és a dir, caracteritzats per un accés limitat
als serveis d’aigua potable, calefacció, llum elèctrica o clavegueram; o per l’accés complicat a les
cases, ja que no hi havia camins consolidats, era
del 31,4%. Setze anys més tard, en 2007, se situava en 11,45% i, en 2015, en un 8,63%. En concret,
a Catalunya, segons la mateixa font, en 2015 hi
havia 32 infrahabitatges en l’àmbit de la població gitana, al País Valencià 592 i a les Balears 297.
El fenomen del reallotjament precari de la població gitana que vivia en assentaments irregulars
va continuar fins ben entrada la dècada dels 90
i “encara continua en l’actualitat, ja que hi ha algunes zones del País Valencià que, per exemple,
manquen d’aigua potable”, subratlla Caravantes.
Així doncs, tot i que en un primer moment aquests
barris van ser pensats per a famílies de classe
mitjana, arran de la construcció d’habitatges de
protecció oficial es van convertir en zones de reallotjament de classes baixes. De fet, segons Lluís
Fernández, sociòleg de la cooperativa El Rogle, que
treballa en la defensa del dret a l’habitatge al País
Valencià, aquest tipus de plans urbanístics “es feien sense tindre en compte factors de segregació
urbana, amb la sola finalitat d’allotjar gent sense
recursos en les cases”.
Nou barris declarats com a marginals
L’any 1988, els barris que presentaven alts nivells de vulnerabilitat en tots els àmbits –social
i cultural, educatiu, sanitari, urbanístic i econòmic– van ser declarats barris d’acció preferent
(BAP) per la Generalitat Valenciana. En concret,
van adquirir aquesta categoria nou barris del
País Valencià: les Mil Vivendes, a Alacant; la
Tafalera, a Elda; els Palmerals, a Elx; les 613
Vivendes, a Burjassot; Sant Josep, a Xirivella;
Baladre, a Sagunt; Zorrilla, a Torrent; la Coma,
a Paterna; i Sant Agustí i Sant Marc, a Castelló
de la Plana. Cinc anys més tard, Sant Josep
i Zorrilla van ser enderrocats i es va incorporar
a la categoria de BAP el Barri del Crist, situat entre Aldaia i Quart de Poblet. “El pensament del
legislador va ser integrar les classes més marginals, però fins a un cert punt. Que estiguen allí,
que no molesten, que tinguen els seus equipaments, però que estiguen apartades”, denuncia
Maria Eugenia González Sanjuan, professora del
Departament de Sociologia i Antropologia de la
Universitat de València.
Els barris de Sant Agustí i Sant Marc de Castelló
de la Plana o el Barri del Crist d’Aldaia i Quart de
Poblet van portar la seua pròpia dinàmica en ser
creats a través de processos d’autoconstrucció. Tot
i això, Raül Beltrán, nascut i criat a Sant Agustí
i especialitzat en desenvolupament social, reconeix que també es van convertir en guetos “molt
prompte”. “No hi ha hagut una acció planificada
perquè no es convertiren en guetos. Han sigut sempre barris degradats, amb poca intervenció política
per millorar la vida de la gent i per combatre determinades situacions d’exclusió, i aquesta inèrcia
ha seguit al llarg dels anys”, conclou.

�

TRENTA ANYS D’OB

L’abandonament del sistema educatiu, la falta de
la manca de recursos comunitaris o els prejudicis
dels anys 80 del segle XX, de la vulnerabilitat i l’ex
Ester Fayos | @EsterFayos

S

ón les set de la vesprada
Al decret es recollien les mesures
d’un dia estiuenc al barri 613 d’actuació a implementar per part
Vivendes, ubicat a Burjassot. de les diferents conselleries: Cultura
Vicente Vargas, refugiat en i Educació, Treball i Seguretat
una planta baixa que és la seu de
Social, Sanitat i Consum, així com
l’Associació Gitana del barri, com- Urbanisme. Per exemple, en l’àmbat la calor de l’estiu acompanyat de
bit educatiu, es preveia la creació
Bernabé Maya, un altre veí. Rodejats
de centres d’acció educativa singude caixes amb llet, arròs i cigrons, re- lar, escoles infantils, menjadors esvisen amb atenció uns papers. Són
colars, programes d’educació per
llistes on apareixen els noms de
a adults o de temps lliure, i el foment
les veïnes del terme municipal de
de l’esport, l’oci i la cultura. També
Burjassot a qui se’ls repartirà men- destacava la promoció d’ocupació
jar en els pròxims dies.
orientada a dones o col·lectius amb
Fa cinc anys que Vargas
dificultats específiques,
va crear el Banc d’Aliel desenvolupament de
ments. És la seua forma
plans temporals d’ocude combatre la pobresa
Des dels seus
pació, l’increment dels
a les 613 Vivendes, derecursos sanitaris, la reorígens, als barris
clarat com a barri d’achabilitació i el manted’acció preferent
ció preferent (BAP)
niment dels habitatges
s’han detectat
l’any 1988 mitjançant
o la millora dels accesaltes taxes d’atur,
el Decret 157/1988 de la
sos als barris i del transabsentisme
Generalitat Valenciana,
port públic.
escolar, i tràfic i
e n a q u e l l m o m e n t consum de drogues
Trenta-un anys despresidida pel sociaprés de l’aprovació norlista Joan Lerma. “En
mativa, la situació no
aquests barris el més important és
ha canviat gaire i alguns d’aquests
el teixit social. Des de l’Ajuntament barris han acabat convertint-se en
es fan molts plans, però mai tenen un gueto on el veïnat lluita cada dia
l’efecte desitjat”, lamenta.
per fer front a la precarietat i l’excluLa necessitat d’actuar en aquests
sió social. “És un decret de fa trenta
barris, que des dels seus orígens
anys, temps en què les necessitats
han presentat altes taxes d’atur, de la població han canviat”, consiabsentisme escolar, joves amb fal- dera Raül Beltrán, expert en desenta de formació, tràfic i consum de volupament social i fill del barri de
drogues, deteriorament dels habi- Sant Agustí de Castelló de la Plana.
tatges i escassos recursos comuni- Beltrán té molt clar que el que netaris, va comportar la creació d’un cessiten aquestes zones vulnerables
marc d’actuació bàsic dirigit a posar són “plans concrets per a cada una
fi a la vulnerabilitat del veïnat que
d’elles, ja que, tot i que tenen unes
hi viu. D’aquesta manera s’establia característiques comunes, cada barri
el Pla conjunt d’actuació en barris
té la seua realitat i han evolucionat
d’acció preferent, que l’any 1992
de diferent forma i intensitat”.
es va complementar amb la creació de comissions de seguiment i L’escola, l’eina de canvi
coordinació per a garantir i avalu- Al llarg dels anys 80 i 90, al terriar l’efectivitat del pla, així com, “si
tori valencià es van construir nomescau, proposar la finalització de
brosos centres d’acció educativa
la seua condició de BAP”, tal com
singular (CAES). En l’actualitat, seexplica Glòria Maria Caravantes, gons la Guia de centres docents de la
treballadora social a la Conselleria Generalitat, existeixen un total de
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 90 centres d’aquest tipus ubicats en
la Generalitat.
barris d’acció preferent o zones en
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Nombre d’infrahabitatges entre la comunitat
del poble gitano als Països Catalans (2015)
Es consideren
infrahabitatges
els que no tenen aigua
potable, calefacció, llum
elèctrica o clavegueram

formació, el deteriorament dels habitatges,
s socials són els causants, des de la dècada
xclusió social als barris d’acció preferent
Espais urbans sensibles

Barris d’acció preferent

País Valencià: 592
Illes: 297
Catalunya: 32

Sant Agustí i Sant Marc,
Castelló de la Plana
La Coma, Paterna
Sant Josep, Xirivella

Baladre, Sagunt
613 Vivendes, Burjassot
Zorrilla, Torrent

La Tafalera, Elda
Mil Vivendes, Alacant

EUS

Els Palmerals, Elx

Polivulnerabilitat
Vulnerabilitat

Evolució de la població gitana que viu en barris
perifèrics o zones disperses a l’Estat espanyol

31,4%

1991

11,45%

2007

8,63%

2015

Fonts: Generalitat
Valenciana i Ministeri
de Sanitat, Consum i
Benestar Social espanyol

què el veïnat es troba en una situ- tana d’entre 15 i 19 anys que no esació de vulnerabilitat. “Amb aques- tudia ni treballa, publicat en 2016
tes escoles, on es desenvolupa una pel Ministeri d’Educació espanyol,
formació molt més individualitzada, el situa en el 43,3%. Sara Giménez,
volem donar resposta a
membre de l’associles característiques peac ió L a Dinamo de
culiars d’aquests barris,
Burjassot, que treballa
on s’ha de lluitar conExisteixen 90
amb joves en risc d’extra l’absentisme escolar
clusió social, assegura
centres d’acció
i les mancances que teque, a través de prograeducativa singular
nen les famílies amb els
mes, “s’ha aconseguit
en barris d’acció
seus fills”, explica José preferent o en zones disminuir l’absentisme
Antonio Llamas, secreen aquests barris. Però
en què el veïnat
tari del CEIP La Coma,
mai es va a l’arrel del
està en situació
ubicat al barri homòproblema: les escoles
de vulnerabilitat
nim de Paterna.
han estat confeccionaL’absentisme escolar
des per paios, no es té
és un dels principals problemes, “si
en compte la cultura gitana, i alesentenem que l’escola és la ferramen- hores els costa molt més connectar
ta que permetrà un canvi vertader”, i motivar-se”.
considera Llamas. L’últim estudi disEn l’àmbit estatal, les dades indiponible sobre l’índex de joventut gi- quen un increment de l’escolaritza-

77,7%

80,55%

84%

1991

2007

2015

/ PAU FABREGAT

Evolució de la població gitana que viu
en infrahabitatges a l’Estat espanyol

ció. Segons l’informe de seguiment
Deixar de ser una escola guetificada i
de l’Estratègia per a la Inclusió Social “veure les diferents famílies que hi ha
de la Població Gitana, publicat en en el barri”, explica Tatiana Valls, cap
2016 pel Ministeri d’Educació espa- d’estudis del CEIP Illes Columbretes,
nyol, l’escolarització
al barri de Sant Agustí
de la població gitana
de Castelló de la Plana,
d’entre 13 i 15 anys va
é s un repte pr inc iaugmentar, en el cas
L’any 2012 el
pal per a aquest CAES.
dels homes, del 84,2%
“Arrosseguem l’estigma
percentatge de
en l’any 2007 al 92,3% població gitana amb que l’alumnat acaba prien 2012, i del 71,7% una llicenciatura era mària amb menys nivell i
al 89,2% en el cas de
que només es poden mad’un 1,1%, mentre
les dones. Tanmateix,
tricular xiquets de famíque en el conjunt
l’educació superior enlies gitanes i migrants.
de la població
cara no es veu com un
Però la realitat és que als
era d’un 22%
horitzó de futur. Tal
barris viuen tot tipus de
com xifra la Fundació
famílies”, afegeix Jorge
Secretariat Gitano (FSG), l’any 2012 el Arnau, mestre de música. A Sant Agustí
percentatge de població gitana amb
i Sant Marc hi ha dos centres singulars
una llicenciatura era d’un 1,1%, men- i, tot i que l’absentisme és una lluita
tre que en el conjunt de la població
diària per al professorat dels col·legis,
era d’un 22%.
el vincle que s’ha creat amb les fa-
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mílies, apostant pel treball comunitari i fent-les partícips de l’activitat
educativa, “ha possibilitat que la gran
majoria de l’alumnat vinga cada dia”,
remarca Arnau.
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Vicente Vargas
gestiona el Banc
d’Aliments a les 613
Vivendes de Burjassot
/ LUCAS GUERRA

Realitats urbanístiques diferents
Al llarg d’aquests anys, s’han anat
implantant alguns dels recursos que
marcava el decret, “alguns d’ells de
manera més consistent i que continuen vigents en l’actualitat”, incideix
Caravantes. Seria el cas dels recursos
sanitaris d’assistència primària, la creació dels CAES, les beques de menjador o el seguiment de l’escolarització.
A l’estudi Los Servicios Sociales para
la exclusión social: Barrios de Acción
Preferente, elaborat l’any 2017 per
Glòria Maria Caravantes i Ana Isabel
Serrano, membre del Departament
de Treball Social a la Universitat de
València, es detalla que la resta d’actuacions –com els plans de formació
d’ocupació, de participació social
o la rehabilitació dels habitatges– només “s’han desenvolupat de manera
temporal o puntual”.
En l’àmbit urbanístic, la realitat actual és molt diferent en cada barri. trets característics van ser substitu- ben amb moltes dificultats a l’hora zones de lloguer social estigmatitzaTot i que la majoria dels habitatges
ïts per un plantejament hipodàmic de presentar la documentació ne- des i sense serveis”.
que es van construir eren de pro- i un disseny urbanístic en angle rec- cessària per a complir els requisits,
El veïnat que viu als barris d’acció
tecció oficial o en règim de lloguer te. “Així era més fàcil controlar el a banda que moltes altres van oku- preferent que van ser autoconstrusocial, amb el pas del temps alguns
barri”, reprova David Gutiérrez, veí par després de 2015.
ïts, com Sant Agustí, Sant Marc o
van ser adquirits pel veïnat, ja que del barri, qui recrimina a l’adminisPer a acollir-se a la resolució, el ve- una part del Barri del Crist d’Aldaia
el govern de la Generalitat, fins ben
tració les poques millores que s’han
ïnat ha de demostrar que l’okupació i Quart de Poblet, no s’enfronta a
entrada la dècada dels 2000, oferia implementat al llarg de les últimes
es va produir abans de
aquesta problemàtica.
l’opció de compravenda. A les 613 tres dècades. “Tenim cases noves, l’any 2015, per exemple,
Però, a conseqüència
Vivendes, per exemple, algunes de
un parc i una comissaria de la Policia
amb factures de llum
d’aquest procés d’aules veïnes, com Rosa Alonso i Elena Nacional, però el barri està igual que
o de gas o contractes Davant de l’okupació toconstrucc ió, pre Antón, van comprar el pis on enca- abans. És com si et regalen unes sa- amb companyies tesenten una manca de
del parc públic en
ra viuen. “Jo el vaig comprar perquè
bates noves i en obrir el paquet, que
lefòniques, però algumanteniment i rehabidesús, el govern
volia quedar-me ací”, conta Alonso. és molt bonic per fora, trobes les nes no poden fer-ho.
litació d’infraestructudel Botànic va
“Però molta gent que vivia al barri
teues antigues sabates velles i tren- Segons relata Faet, a
res tan bàsiques com el
decidir regularitzar
va fer negoci amb l’habitatge, ja que
cades”, s’apesara.
la Coma, el veïnat s’ha
clavegueram o les calles okupacions
la Generalitat els venia a preus molt
En la majoria dels barris, així ma- “enganxat al subminisçades. “El drenatge és
anteriors a
baixos i, després, els van revendre
teix, després de l’esclat de la crisi
trament d’aigua i llum
tan antic que, cada vel’any 2015
a preus més alts”, lamenta. En aquest immobiliària, moltes famílies van
del bari, per tant no tegada que hi ha pluges
sentit, les persones entrevistades a la decidir okupar pisos públics buits nen cap factura”. “Amb
fortes, les cases s’inunComa (Paterna) i a les 613 Vivendes
per a fer front a la falta d’alternatives
el procediment de regularització
den”, denuncia Francisco Cabañero,
(Burjassot) defensen que els pisos habitacionals i als retards en les llis- aprovat, encara continuen insistint president de l’associació veïnal.
han de continuar en règim de lloguer tes d’espera de les sol·licituds d’ha- a desallotjar la gent. Només s’està
Les altes taxes d’absentisme i la baisocial, perquè “les vebitatge social. Davant criminalitzant la pobresa dient que xa qualificació “van acompanyades
ïnes, econòmicament,
de l’okupació del parc les okupes són il·legals i, per tant, d’altes taxes d’atur, principalment
no es podrien fer càrpúblic abandonat, en
se n’han d’anar”, afegeix. La presi- entre la població més jove”, asserec del manteniment
Al barri de les Mil
abril de 2017, el govern denta de l’associació Crecer en La
gura Caravantes, qui matisa que aldels blocs, i això supo- Vivendes (Alacant),
del Botànic –PSPV i Coma, juntament amb altres veïnes, guns dels estudis que s’han fet sobre
saria més deterioració”,
Compromís– va emetre
es va reunir fa unes setmanes amb
aquests barris mostren una disminues va desallotjar
tal com recalca Rosario
una resolució per regu- Rubén Martínez Dalmau (Unides
ció de la desocupació. Per exemple,
les famílies que
Faet, presidenta de l’aslaritzar la situació de Podem), actual vicepresident segon l’any 2000, segons dades publicavivien en règim
sociació Crecer en La
totes les famílies que
de la Generalitat i conseller d’Habi- des a l’Estudi comunitari del barri
d’okupació i es
Coma, creada per agluhavien okupat abans
tatge, amb qui es va acordar que no de la Coma-Paterna, realitzat per la
va enderrocar les
tinar les lluites veïnals. cases del nucli antic
de l’any 2015. “Atés que
es produirà cap desallotjament més Fundació Secretariat Gitano, la taxa
A les Mil Vivendes
molts dels ocupants
sense alternativa habitacional. “És
d’atur era d’un 25,4%, i en 2008 va
(Alacant), dues de les
compleixen amb les
un primer pas, però nosaltres tam- disminuir fins al 15,14%. Tanmateix,
primeres polítiques que es van dur condicions per a ser adjudicataris
bé demanem que no s’excloga de les “la majoria de treballs que s’acona terme van ser el desallotjament d’habitatges de promoció pública i, llistes d’espera les famílies que van
segueixen són eventuals i de baixa
de les famílies que vivien en règim
a més, en alguns casos es troben en okupar i que s’inicien urgentment els qualificació. A més, existeix una ecod’okupació i la destrucció dels edi- situació de vulnerabilitat social, es
procediments d’adjudicació d’habi- nomia submergida dedicada a la reficis del nucli antic del barri i l’edi- considera prioritari regularitzar la
tatges”, exigeix Faet, qui es pregunta collida de ferralla o la venda ambuficació de nous. D’aquesta manera, seua situació”, indica la resolució. quin és el “sentit d’aquests barris”, lant”, destaca l’informe. Giménez,
el traçat irregular i els carrerons es- No obstant això, les famílies es tro- que caminen en la direcció “de ser a banda de la baixa qualificació que
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Barri de Sant Agustí
i Sant Marc de
Castelló de la Plana
/ PAULA LORENZINO

presenta la població d’aquests barris, també posa l’accent en l’aporofòbia i el racisme antigitanista, “unes
de les barreres més grans amb què
es topa el poble gitano a l’hora de
poder tenir un treball”.
Donar veu al veïnat
Caravantes defensa la creació d’un
nou decret, però “amb el qual les
polítiques s’adeqüen a les necessitats reals de la gent”. “Cada barri
té unes característiques diferents

La vida al carrer no és
estranya al barri de Sant
Agustí i Sant Marc de
Castelló de la Plana
/ PAULA LORENZINO

i les actuacions, per tant, han de
ser diferents”, remarca. A més a
més, des de l’any 1988 fins a l’actualitat, han aparegut molts altres
barris vulnerables que no els recull
el decret. En concret, l’informe
Validació i millora de la informació continguda en el Visor d’Espais
Urbans Sensibles de la Comunitat
Valenciana recull un total de 830
seccions censals, és a dir, unitats
territorials inferiors als municipis que poden estar formades per

Gloria Maria
Caravantes,
treballadora social,
considera que “és
imprescindible
posar sobre la taula
les reivindicacions
del veïnat”

diversos barris, catalogades com
a espais urbans sensibles (EUS).
“Hi ha qüestions en aquests barris
que són insalvables, com, per exemple, que estiguen ubicats a les perifèries i que siguen barris sobreintervinguts, per la qual cosa el veïnat ja
desconfia de qualsevol mesura institucional”, reconeix Caravantes. Per a
ella, és imprescindible posar damunt
la taula les reivindicacions del veïnat,
que es duguen a terme processos de
participació ciutadana i es redacte
un marc d’actuació integral específic
i durador per a cada barri, més enllà
de les mesures que preveuen les lleis,
com la de Serveis Socials Inclusius.
“Avui en dia no hem aconseguit els
resultats esperats, perquè les polítiques s’han fet de manera sectorial.
Podem invertir molt en infraestructures, habitatge… però no es treballa
amb la ciutadania”, sentencia.

�
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BARRIS VULNERABLES,
BARRIS ORGANITZATS
La solidaritat veïnal i el suport mutu compensen
els desavantatges materials de la vida diària de la població
d’uns barris amb manca d’inversions i discriminació social
Ester Fayos | @EsterFayos

M

aravillas, la seua parella i les seues cinc
filles –d’un mes i de tres, set, huit i onze anys– viuen en un dels centenars
d’habitatges socials sense adjudicar
que hi ha a la Coma. L’any 2013 van okupar un
pis a la plaça de la Yesa, separada per una carretera de la urbanització de luxe Campolivar. Però
les van desallotjar en juny de 2017, ja que se’ls va
comunicar que havia estat adjudicat a una altra
família, i van decidir instal·lar-se en un altre habitatge del mateix bloc. “Al pis mai va arribar ningú.
Hi han entrat a robar i les finestres estan rebentades”, conta en relació amb el primer pis okupat.
Maravillas va ser denunciada per usurpació d’immoble. Fa poc ha tornat a rebre una notificació de
desallotjament, datat per al 16 de juliol. Ella, com
unes 25 famílies més que també van decidir okupar un pis públic al voltant dels anys 2012 i 2013,
viu amb la por que l’Entitat Valenciana d’Habitatge
i Sòl de la Generalitat (EVHA) les puga desallotjar. “Són filles de la Coma, dones joves que, en
complir la majoria d’edat, casar-se i tindre fills,
abandonaren la casa dels seus pares perquè ja
no hi cabien i okuparen els pisos buits”, explica
Rosario Faet, presidenta de l’associació Crecer
en La Coma.
En octubre de 2017, algunes de les dones gitanes de Paterna començaren a organitzar-se per
fer front als desallotjaments i crearen el col·lectiu
Las Hijas de La Coma. “Moltes dones rebien les
cartes de desallotjament. Volíem reunir-les a totes,
fer una assemblea i crear un espai referent per
assessorar-nos jurídicament”, recorda Luz Maria,
qui viu des de fa més de tres anys a la Coma. Per
ara, de les 31 famílies afectades per processos de
desallotjament, n’han aconseguit aturar 20 i estan

a l’espera de trobar una solució per a la resta. “Ha
estat possible perquè estem organitzades i en la
lluita. Fem documentals, anem als ajuntaments i
ens manifestem. Tot va molt a espai, però nosaltres
resistim”, manifesta. A la defensa d’un habitatge
digne se sumen moltes altres demandes, com una
oficina d’ocupació per al barri, més parcs o ajudes
per convertir els baixos dels edificis en comerços,
amb l’objectiu de crear un mercat de proximitat.
Faet denuncia que els procediments judicials recauen sempre en les dones de la comunitat gitana, ja
que són elles les que es troben la majoria del temps a
casa i obren la porta les inspeccions d’habitatge o a l
es patrulles policials. No obstant això, aquesta realitat ha dut, de la mà, un augment correlatiu de les
xarxes de suport emocional. “Les cures entre les
dones gitanes esdevenen un exemple per al feminisme. Són dones molt joves amb fills molt menuts
o dones majors les que es veuen amenaçades pels
desallotjaments i, a vegades, l’únic que queda és el
suport que es donen entre elles”, subratlla la presidenta de Crecer en La Coma.
Trencant estereotips i prejudicis
En la gran majoria de barris d’acció preferent, les
veïnes formen part d’associacions de dones gitanes, que, a banda d’aturar desallotjaments, com
el cas de Las Hijas de La Coma, també reivindiquen millores per a posar fi a la vulnerabilitat i
l’exclusió social. Aquesta presència creixent de
dones en l’activisme pels drets del poble gitano ha comportat un trencament dels estereotips
que recauen sobre elles, així com un increment
dels recursos que faciliten que les dones de la
comunitat puguen prendre les seues decisions i
encetar els projectes de vida que desitgen. “En

Algunes dones del
barri de la Coma
s’organitzaren contra
els desallotjaments
i crearen Las Hijas
de La Coma
De les 31 famílies
afectades per
processos de
desallotjament,
20 han aconseguit
aturar-los

l’imaginari col·lectiu existeix l’estereotip que les
gitanes són submises i que estan molt infravalorades pel masclisme gitano”, explica Sara Giménez,
membre de l’associació La Dinamo de Burjassot.
Tanmateix, per a ella, el patriarcat és el mateix
per a totes, “però afecta més als barris marginals,
on les joves no tenen les mateixes oportunitats i
és més difícil eixir de la pobresa”.
El teixit associatiu destaca als barris de la Coma
(Paterna), del Crist (Aldaia i Quart de Poblet) o de
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Lluita col·lectiva
vers l’heroïna
i la presó

les 613 Vivendes (Burjassot), i és més feble, en canvi, al barri de Baladre (Sagunt) o a Sant Agustí i Sant
Marc (Castelló de la Plana). L’estudi Los Servicios
Sociales para la exclusión social: Barrios de Acción
Preferente relaciona aquest fet amb el sentiment
de pertinença al barri, “on la integració a través
de la comunitat s’estableix a partir del coneixement i reconeixement mutu entre les persones
que hi resideixen”.
Els factors socials i culturals que caracteritzen cada barri, així com el suport que rep el veïnat per
part dels moviments socials de la ciutat, també
condicionen el teixit associatiu de cada zona. Per
exemple, els col·lectius que lluiten contra la criminalització de la pobresa a la Coma formen part de
la campanya València no està en venda, dirigida a la
protecció del territori i la defensa de l’habitatge. En
canvi, a Castelló de la Plana, segons objecta Raül
Beltrán, expert en desenvolupament social que va
viure a Sant Agustí durant tretze anys, els col·lectius de la ciutat no han tingut en compte aquests
barris i, a banda, les associacions de Sant Agustí
i Sant Marc “han sigut molt poc combatives”. Per
a ell, aquesta manca de teixit social és causa de
la “tradició caciquil” que ha distingit ambdós barris: “Durant la dictadura i, després, amb el Partit
Popular, hi ha hagut un xantatge clientelar entre
l’administració i l’associació de veïns, que durant
molts anys va ser molt pròxima al franquisme”.
A més a més, la classe treballadora que hi vivia,
lligada al camp o al sector de la construcció, “ha
estat controlada per la por a perdre els seus habitatges il·legals”. “Tot açò et fa pensar que eres
ciutadà de segona i és un element molt potent per
subordinar la població”, postil·la.

�

Mobilització contra
els desallotjaments
al barri de la Coma
de Paterna
/ JAUME FERRANDO

/ JAUME FERRANDO

Acabada d’estrenar la dècada
dels 80, els grups armats
revolucionaris instaven el poder
popular, el moviment veïnal
exigia el seu dret a ser barri i el
moviment estudiantil reclamava
el seu lloc dins de l’espectre
social i polític. Contra això, l’Estat
espanyol va impulsar un pla de
desmobilització de les classes
populars i es va desfermar la
xacra de l’heroïna. Als barris
d’acció preferent la droga també
es va introduir i, tot i que mai
s’han caracteritzat per la seua
lluita, “va permetre erradicar
tot intent de mobilització i
continuar amb la vida marginal”,
considera Beltrán. Al Barri del
Crist, des de fa més de vint
anys, l’associació Teuladí treballa
per la reinserció laboral de
les veïnes que han estat a la
presó, amb dones en situació
d’exclusió social o persones amb
drogodependència. Pilar Moreno,
treballadora social del centre i
veïna del barri, confessa que,
gràcies al moviment veïnal, s’han
reduït els nivells de delinqüència
i drogodependència al Crist i “ara
el barri és molt diferent”. “Des del
meu punt de vista, no ha servit
de gaire que ens donaren el títol
de barri d’acció preferent, perquè
són els col·lectius els que lluiten
dia a dia per millorar els barris”.
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Mireia Vidal,
camperola i activista

“Les organitzacions agràries
són reductes del masclisme”
Text: Tere Albero | @tere_albero
Fotografia: Lucas Guerra | @La_Directa
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t presentes sovint com a productora
agroecològica i elaboradora de conserves i melmelades a la manera tradicional. Com és el dia a dia d’una
activista camperola com tu?
Doncs es dorm molt poquet. De vegades estic venent al mercat i parlant per telèfon amb tècnics
o altres organitzacions. A més d’estar en l’executiva autonòmica, porte ja dos anys i un poc més
a l’executiva estatal de Joventuts Agràries, que
va ser la primera responsabilitat que vaig agafar.
I després hi ha moltes reunions. A vegades la meua
feina no tira endavant perquè he d’anar a defensar altres qüestions que després suposaran que
la meua feina i la de tot el camperolat funcione
millor o pitjor. I a vegades això no està valorat per
altres companys i companyes del sindicat, que no
s’adonen de la feina que estem fent els activistes
al món agrari, i és una qüestió radical. És un ritme
prou frenètic i de vegades et genera molt d’estrés.
Però bé, estem ací perquè ens ho creiem.

Mireia Vidal va néixer a
la pedania de la Punta
(València), una aldea de
l’Horta que des de fa més
d’una dècada lluita per la
defensa del territori. Quan
era una xiqueta –juntament
amb la seua família– fou
víctima d’un procés
d’expropiació. Ja mai ha
deixat de lluitar. Sense
tradició ni coneixements
en l’àmbit de l’agricultura,
a banda del que havia aprés
del seu veïnat, començà
a treballar la terra amb
un company per trencar
amb un ritme de vida que
no la feia feliç. Ara, a més
d’haver-se incorporat en
les executives autonòmica
i estatal de Joventuts
Agràries, és la primera
dona al capdavant de la
secretaria general de la
Coordinadora Camperola
– COAG del País Valencià.

L’agricultora treballa la terra, i la camperola
treballa el camp. Més enllà de les definicions
estrictes, què volen dir aquestes terminologies per a tu?
Per a mi realment són el mateix, encara que hi ha
matisos. Diguem que algú que només desenvolupa
l’activitat agrària i ho fa amb un punt de vista més
empresarial o capitalista no seria camperol. Però
un camperol sí que pot ser agricultor. Camperol
és un terme més ampli que engloba la defensa del
territori i també dona cabuda a feines invisibilitzades, en una explotació agrària o en un projecte
productiu, que sobretot solen fer les dones. Per
tant, és una manera de donar visibilitat a tota eixa
feina i també a tota una estructura invisibilitzada
com els iaios. Moltes agricultores no podríem ser
mares i pares sinó fora per l’estructura familiar.
Eres la primera dona que accedeix al càrrec
de secretària general de la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG,
per les sigles en castellà) al País Valencià, ara
anomenada Coordinadora Camperola del País
Valencià. Ho sents com un reconeixement al
teu treball o la teua trajectòria?
No, no crec que siga un reconeixement, no ho he
agafat amb eixa intenció. Jo he vingut a la coordinadora amb objectius, no com “l’últim escaló
en la meua trajectòria de lluita social”. Jo m’ho
prenc com una feina i com una responsabilitat,
i m’agradaria veure’n els fruits. Per a mi el reconeixement és que les coses passen. No estic aquí
perquè ningú em reconega res, m’importa una
merda, literalment [riu]. M’ho prenc com el que
és, un espai de batalla, un espai de trinxera, en el
qual crec que es poden aconseguir certes coses.
I hi estic també per un temps determinat, per tres
anys. I d’aquí a tres anys no sé què passarà. Perquè
sí, nosaltres lluitem per la sobirania alimentària
i per l’agroecologia, però no hi haurà ni agroecologia ni sobirania alimentària si no hi ha llauradors,
independentment del seu model, encara que no
siga la nostra utopia.
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Què és el més dur o difícil de ser la secretària
general d’una organització camperola?
Hi ha molt de masclisme. Les organitzacions agràries són reductes del masclisme, sobretot amb els
homes més majors. Amb els més joves es donen
molt sovint micromasclismes que es resolen si els
dius: “Ei, saps què estàs dient?”. Per als homes
que han deixat l’executiva i tenen una altra edat,
jo soc una niñata. Després d’haver sigut designada
en abril, a mi m’han impugnat i m’han presentat
el 25% de signatures per a dir-me que no m’avalaven, i he hagut d’enfrontar-me a una reacció
malgrat que ningú volia agafar aquesta feina. Els
inicis han sigut durs i hem estat més parats del
que és habitual perquè hem hagut d’enfrontar-nos
a tota aquesta maquinària masclista. També hi ha
hagut gent, inclús de l’altra executiva, que ens ha
fet costat; però això no vol dir que no hi haguera
rebot per la pèrdua de poder. Enfront de la impugnació, nosaltres vam convocar el Consell Sindical
i vàrem convocar les tres anteriors executives per
decidir què faríem i només hi havia dues dones.
Va ser una discussió entre homes que arribaven
a dir: “Deixem-li fer a la xiquilla”. Després sí que
hi ha hagut reconeixement, però la negociació
ha estat molt fora de la meua mà, he hagut de
traslladar la discussió a persones que estaven
al mateix nivell que els altres perquè “entre ells

‘Camperol’ és un
terme més ampli
que engloba la
defensa del territori
i dona cabuda a
feines invisibles
Moltes agricultores
no podríem ser
mares i pares sinó
fora per l’estructura
familiar, sobretot
per l’ajuda dels iaios
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s’apanyen millor”. He hagut de prendre eixa estratègia, i és molt trist.
En què es diferencia la Coordinadora
Camperola d’altres organitzacions agràries?
La meua organització està lluitant per un model
d’agricultura diferent, quasi el 50% d’afiliació és
jove, tenim dones en les nostres estructures i una
dona al capdavant de l’organització. A les altres
organitzacions del País Valencià són tots hòmens,
i si entra alguna dona és per a portar l’àrea de
dones, i perquè és obligatori que la porte una dona, perquè si no, no ho farien. I a les estructures
més joves són homes joves. Cap dona. Els lomos
plateados s’entenen entre ells, i amb nosaltres no
s’asseuen ni a negociar. Concerten reunions amb
l’administració i no ens conviden a participar-hi.
Hui en dia la Conselleria d’Agricultura també està fent eixe parapet, i ara espere que amb la nova
consellera, una dona jove, lluitadora, feminista,
la cosa canvie, però la veritat és que l’administració tampoc ens deixa fer la nostra feina ni aportar el nostre pensament. L’altre dia va haver-hi
una reunió sobre Mercosur amb Ximo Puig, la
consellera, la Unió, AVA i Cooperatives. La resta
d’organitzacions agràries no varen ser convidades
i estan prenent les decisions ells, i és una qüestió
de responsabilitat. Qui està decidint què passa al
camp valencià són ells, i qui ha muntat el merder que tenim hui en dia també són ells, i les que
tenim idees noves i volem fer les coses de manera diferent mai tenim la possibilitat d’accedir-hi
i hem de buscar altres estratègies. Jo tinc un gran

En quinze anys,
sis de cada deu
explotacions
agràries tancaran
perquè els seus
titulars es jubilaran
Altres països han
assolit la sobirania
alimentària; per
tant, no estem
buscant una cosa
que siga impossible
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equip darrere, però com qui dona la cara soc jo,
no em deixen treballar ni accedir-hi, perquè soc
una dona i soc jove. Ja està bé. El sostre de vidre
és impossible trencar-lo, ho tenen tot lligat entre ells. I la Conselleria d’Agricultura és còmplice
d’aquesta situació.
En altres entrevistes t’he sentit dir que la incorporació de les dones al camp és un dels
reptes que té el món de l’agricultura. Com
penses que es podria augmentar eixe 27% de
dones que s’hi dediquen?
En termes generals, la primera mesura seria cobrar un preu just pel nostre producte, i no seria
una qüestió de dones o homes, s’hi incorporaria
gent en general. I després és que moltes altres
coses passen per la conciliació. També el suport
per a la mecanització, perquè algunes ferramentes
i maquinària sí que et faciliten la feina, i això també
seria per a tots i totes. Però el principal problema
és que cal un canvi social. La resposta al fet que no
s’incorporen tantes dones és el patriarcat. Vivim
en una societat patriarcal i, si a un home ja li diuen que en el camp no hi ha futur, amb una dona
no cal ni tindre eixa conversa perquè es dona per
fet que no serà així. Tenim una qüestió pendent
amb les dones, però, tornant a la base radical, el
problema és que de moment no s’incorporen suficients joves i, d’aquí a quinze anys, sis de cada
deu explotacions agràries tancaran perquè els titulars de hui en dia estaran en edat de jubilació.
En aquesta línia, a l’agricultura hi ha una mancança de recanvi generacional. Amb un reconeixement merescut del treball camperol es
podria revertir la situació?
Una part molt important és l’estigma social. No
se sap que els joves que hui en dia anem al camp
estem molt formats. I tornem a la mateixa qüestió,
estem fent el teu menjar. Jo a molta gent li preguntaria: “Has plantat en la teua vida una tomata? Saps
com es cria una lletuga?”. Sembla que aquest coneixement que nosaltres tenim no és vàlid o que
és un coneixement que ens converteix en paletos
directament. Això seria molt important, i també
ho seria que la societat valorara el producte que
es menja. Inclús entre la gent d’esquerres, que no
volem un tipus de producte i estem lluitant perquè
no hi haja tant de plàstic ni tanta contaminació,
després vas a comprar al supermercat i t’importa
una merda d’on ha vingut eixe producte, si ha fet
5.000 quilòmetres, ha anat en vaixell o en avió
i ha contaminat un mogolló. Però prefereixes comprar-lo perquè val vint cèntims menys que el que
ven el llaurador de la teua comarca, amb tot el
que això comporta.
L’aposta de la Coordinadora Camperola del
País Valencià per la sobirania alimentària és
clara. Creus que s’està avançant en la seua
consecució?
Bé, els avanços són xicotets i van molt a poc a poc,
però pensem que sí. El fet que afloren cada vegada més mercats de venda directa; el fet de tindre
una normativa que possibilite que transformem
la nostra producció i la venguem dins del nostre
territori, això són passos positius. Cada vegada hi
ha més gent que es planteja que vol comprar producte d’ací, i això són avanços positius. A més, el
debat està damunt de la taula, i és molt important.
Altres països o zones han assolit la sobirania alimentària al seu territori; per tant, no estem bus-

cant i demanant una cosa que siga impossible. Hi
ha els exemples de Cuba, Bolívia o Sicília, que no
està tan lluny i han assolit eixe repte, però és veritat que per això fan falta canvis radicals.
Creus que la societat és conscient que en els
últims cent anys ha desaparegut el 85% de la
biodiversitat agrària?
No, i ara. La societat és conscient de si s’ha extingit el rinoceront blanc, i alguna gent ni això,
i diu que és normal que hi haja canvis. La gent
no en té ni idea. Les varietats tradicionals no
s’usen; hi ha moltes varietats que s’han perdut
pel monocultiu. Si tots tenim vinya, per què hem
de guardar la llavor de la tomata que tenia el
meu iaio, de secà, si ja ho tenim solucionat? I és
clar, si aquesta varietat em dona més rendibilitat perquè fa més quilos, arrancaré l’altra varietat antiga. Parle ara de llavors hortícoles, però
en arbres és una barbaritat el que s’ha perdut.
I han desaparegut perquè no tenien un aspecte bonic, perquè hui fem el menjar perquè siga bonic; primer ha d’entrar pels ulls. Si perquè les pomes que arriben al supermercat siguen boniques jo n’he hagut de tirar 400 quilos
a terra, què hi fa? Se suposa que tenim un problema de fam al món, però llencem la verdura
perquè no és bonica.
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és que s’estan generant dues classes socials. Cada
vegada hi ha més desigualtat i hi ha una classe
baixa i una classe alta. Amb aquesta entrada de
productes el que fem és augmentar aquesta escletxa. Hi haurà una classe treballadora i una classe
mitjana que només podran accedir als aliments
que vinguen de fora, que utilitzaran per a conrear-los productes fitosanitaris que estan prohibits
a la Unió Europea. Accediran a un producte de
molta menor qualitat alimentària i amb un gust
inferior. Per contra, hi haurà gent que es podrà
pagar una alimentació sana, de qualitat i local. Ja
està entrant producte més barat de tercers països
on s’ha cultivat en situació de semiesclavitud, i això anirà agreujant-se. A més, els productors també tenim el risc que entren plagues i malalties als
nostres cultius que ací no existeixen.
Creus que l’ecofeminisme és el futur?
Em passa com amb la sobirania alimentària. Pense
que la consciència feminista en aquest país, i a
escala mundial, ha augmentat moltíssim. El fet
que les dones estiguem més apoderades, més
formades i en llocs de direcció millorarà molt la
situació. Sí que ho crec. Perquè nosaltres sempre
hem estat més preocupades per l’alimentació de
les nostres famílies, perquè històricament ha recaigut sobre nosaltres, i això comportarà canvis
molt positius. Així que el feminisme, l’ecofeminisme i les dones tindrem un paper molt important
a l’hora de generar canvis.

�

València està adherida al pacte de política alimentària urbana de Milà des de l’octubre de
2015. Ha canviat alguna cosa en aquests quatre anys?
Bé, no vull ser ni massa optimista ni massa pessimista; s’han canviat moltes coses però hi ha
moltes incoherències. Es fa el mercat en la plaça
de l’Ajuntament, una vegada a l’any, amb productors i productores; es reactiven les Tires de
Comptar [trobades de llauradores a mercats
o places per oferir sense intermediaris el seu
producte a la clientela]; s’ha creat el Consell
Alimentari de la ciutat de València; hi ha una llei
de l’horta i s’ha creat un Consell Metropolità de
l’Horta. Hi ha certes mesures que no sé si han
sigut promogudes pel pacte de Milà però sí que
van en eixa línia i són molt positives. Però també n’hi ha moltes d’ineficaces i que es queden
molt curtes, i són una netejada de cara, més que
una mesura efectiva. I és que falta molt. Per una
banda, legislem per a defensar l’Horta i, per una
altra, continuem edificant, projectant els PAI
[plans d’actuació integrada en l’àmbit urbanístic
amb una forta contestació social] i carregant-nos
l’horta. I d’ahí les incoherències. Per una banda,
fem el Bonica Fest i impulsem els mercats municipals i de proximitat, i, per una altra, donem
més llicències a supermercats dins de la ciutat.

No hi ha mercat que no tinga un Mercadona
o un Consum davant. Moltes incoherències.
El desembre, l’Assemblea General de l’ONU
va adoptar la Declaració sobre els Drets dels
Camperols. Eres optimista pel que fa a la seua
implementació?
És cert que és una qüestió molt rellevant per
a l’organització internacional Via Camperola i per
a nosaltres com a entitat que en formem part. És
una lluita de més de vint anys per a aconseguir que
s’aprovaren els drets camperols i pensem que és
important, de la mateixa manera que ho va ser la
fita de la Declaració Universal dels Drets Humans
en el seu moment. Però igualment sabem, i no ens
falta experiència en els drets universals, que hi ha
països als quals no es van aplicar i no s’apliquen
els drets humans. Per tant, és una qüestió important i una eina que tenim damunt de la taula que
hem d’utilitzar i fer funcionar, però per desgràcia
hi haurà llocs on seran vulnerats.
Com afectarà les consumidores el nou tractat
que la Unió Europea ha signat amb Mercosur?
Amb tota la lluita contra el TTIP –entre la Unió
Europea i els Estats Units– o el CETA –entre la Unió
Europea i el Canadà– ja es posaven les mateixes
qüestions damunt de la taula. El que està passant

Per una banda,
legislem per a
defensar l’Horta de
València i, per una
altra, continuem
edificant-hi pisos
Hi haurà una classe
treballadora i una
classe mitjana que
només podran
accedir als aliments
que vinguen de fora
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a doble espai

Emergència climàtica: significat
i evolució d’una demanda global
En el darrer any s’ha viscut una onada de mobilitzacions que exigeix tractar la crisi climàtica com
la crisi de supervivència que representa. En conseqüència, s’ha modificat radicalment el llenguatge
al carrer i a les institucions: no som davant d’un ‘canvi climàtic’ sinó d’una ‘emergència climàtica’

Amaranta Herrero | @amarantaherrero
Investigadora del Centre Noruec de Bioseguretat, professora
de sociologia ambiental a la UAB i membre de Climacció

L’

octubre de 2018, la màxima autoritat
científica en matèria de canvi climàtic, el Grup Intergovernamental sobre
el Canvi Climàtic (IPCC), publicava un
informe on afirmava que només queden onze anys
per evitar sobrepassar els punts de no retorn en els
sistemes climàtics. Si aquests se sobrepassen, probablement desencadenaran una catàstrofe climàtica que podria arribar a exterminar la major part
de la vida a la Terra aquest mateix segle. Tot i que
el moviment internacional per la justícia climàtica
existeix des de fa gairebé dues dècades, aquest darrer any l’onada de mobilitzacions climàtiques s’ha
intensificat espectacularment en molts indrets del
món, també als Països Catalans.
En els últims nou mesos han esclatat una multiplicitat de nous moviments socials –molts dels
quals han estat liderats pel jovent– que exigeixen
tractar la crisi climàtica com una crisi civilitzatòria i de supervivència que ha d’ocupar, de forma
urgent, el centre del debat polític i mediàtic. Com
a resposta a aquestes mobilitzacions s’han produït 819 declaracions governamentals d’emergència
climàtica a setze països. Però què significa realment plantejar l’emergència climàtica? Té alguna
implicació o és mera retòrica?
El concepte d’emergència climàtica es nodreix
dels aprenentatges de la gestió de situacions de
desastres concrets i de moments històrics insòlits,
com guerres o pandèmies, i fa referència a reconèixer la necessitat d’afrontar urgentment la crisi
climàtica perquè representa una creixent amenaça
global amb la capacitat de destruir la major part
dels ecosistemes i societats de la Terra, tal com els
coneixem. El repte que planteja la situació d’emergència és com aturar el problema abans que escali sense control, tenint en compte que retardar
l’actuació pot incrementar els danys, i que aquests
poden ser irreversibles.
Malgrat que els orígens de la idea que ens trobem
davant d’una vertadera emergència climàtica es
remunten a almenys setze anys enrere, el concepte
s’ha estès a l’esfera pública recentment. De fet, no
va ser fins a finals de 2018 que el llenguatge directe
de l’adolescent Greta Thunberg i les mobilitzacions
massives de moviments climàtics internacionals
com FridaysForFuture i Extinction Rebellion, entre
d’altres, van popularitzar l’adopció de l’expressió

El repte és com
aturar el problema
abans que escali
sense control, tenint
en compte que
retardar l’actuació
pot incrementar els
danys irreversibles
per part de governs locals, regionals i nacionals
i d’amplis sectors de la ciutadania.
L’expansió del plantejament de l’emergència climàtica ha tingut diversos efectes que encara continuen desdoblant-se. Sorprenentment, el terme ha passat de sobte a formar part de la vida quotidiana i ha
canviat el llenguatge del canvi climàtic. D’una banda
veiem polítics, periodistes i funcionaris de l’administració pública utilitzant-lo repetidament. Per exemple, la ciutat de València ha creat l’Àrea d’Ecologia
Urbana, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
o la ciutat de Barcelona acaba de formar la Taula per
l’Emergència Climàtica i tindrà en aquest mandat
una Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. A més, més de 7.000 universitats i altres
institucions d’educació superior al món també han
declarat l’emergència climàtica. A finals de maig de
2019, el diari anglès The Guardian va anunciar que
els termes col·lapse, crisi o emergència climàtica substituirien l’expressió canvi climàtic al seu diari perquè aquesta no reflectia prou acuradament la gravetat de la situació que estem vivint. Aquesta decisió,
a la vegada, ha provocat un efecte contagi en altres
mitjans de comunicació, que estan adoptant canvis
de llibre d’estil similars.
Ignorar els cants de sirenes i actuar
Assumir l’emergència climàtica implica, almenys,
acceptar el consens científic que afirma que per
evitar els pitjors escenaris cal reduir un 45% les
emissions de CO2 per a l’any 2030 respecte als
nivells de 2010, i un 100% per a l’any 2050. Això
significa, d’entrada, ignorar els cants de sirenes del
tecnoindustrialisme que proposa falses solucions
perquè tot continuï igual. Prendre’s seriosament

les dades de l’IPCC significa transformar estructuralment i amb urgència totes les àrees de les societats modernes. Malgrat que en els últims mesos
hem estat testimonis de declaracions d’emergència
climàtica per part de parlaments estatals i regionals com Escòcia, Irlanda, Gal·les, el Regne Unit,
l’Estat francès, el Canadà o Catalunya, així com
per part de centenars d’ajuntaments d’arreu del
món, en nombrosos casos aquestes declaracions
no semblen gaire creïbles. Més aviat semblen pur
postureig institucional. Un exemple paradigmàtic
són els governs del Regne Unit, l’Estat francès, el
Canadà o Irlanda: si bé han reconegut oficialment
l’emergència climàtica, financen amb 27,5 milers
de milions de dòlars cada any les contaminants
indústries del carbó, el petroli i el gas.
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Passos vinculats al plantejament
de l’emergència climàtica:
1) Proposa un objectiu clar: l’objectiu del
plantejament de l’emergència climàtica és
protegir les societats i els ecosistemes davant les creixents amenaces climàtiques.
2) Gestiona el risc: una resposta d’emergència comença per tenir en compte tots
els riscs i els danys potencials.

/ ESTHER AGUILÀ

Les declaracions d’emergència climàtica han de
ser l’expressió d’una reflexió inequívoca del compromís d’un govern i d’una societat per promoure
profundes transformacions a gran escala que garanteixin la supervivència digna de les properes
generacions i del conjunt d’habitants del planeta.
Per fer-ho, primer de tot cal abandonar l’enganyosa retòrica de la compatibilitat entre creixement
econòmic i protecció dels sistemes de la Terra
i dels seus habitants, i reconèixer la responsabilitat
històrica, els límits biofísics i les interdependències
socioecològiques. L’objectiu del plantejament ha de
ser accelerar i intensificar les accions que ja estan
en marxa per superar les societats fòssils, així com
crear-ne de noves que augmentin la resiliència en
tots els nivells d’organització social.

Al document “La metròpolis de
Barcelona cap a la justícia climàtica”, un recull de propostes elaborat
per un gran ventall d’actors socials
de l’àrea metropolitana de Barcelona,
es proposa, per exemple, aturar l’expansió d’infraestructures fòssils com les
ampliacions viàries o les noves terminals al port i
a l’aeroport; establir un peatge anticontaminació a
l’entrada de la ciutat per reduir un 50% els vehicles
privats; incrementar la producció d’energia renovable; tancar la incineradora de la ciutat i impulsar
polítiques de residu zero; incentivar el consum d’opcions veganes, ecològiques i de proximitat a tots els
menús de menjadors públics, o desinvertir en combustibles fòssils, entre d’altres.
Assumir l’imperatiu ecològic és fonamental per
construir un futur habitable, i ens interpel·la a totes.
El repte que tenim al davant és tan gran i tan important que, evidentment, no podem delegar totes les
solucions a les administracions, com tampoc és suficient només mobilitzar l’acció individual ni la iniciativa privada. Després d’un estiu on els moviments climàtics s’han reagrupat per desenvolupar estratègies
conjuntes, a la propera tardor continuaran les mobilitzacions. La icònica Greta i el moviment estudiantil
FridaysForFuture estan organitzant una altra vaga
climàtica global per al 20 de setembre on convocaran
tota la ciutadania a sortir als carrers en el que vol ser
la mobilització pel clima és gran de la història. Aquell
dia de vaga serà també l’inici d’una setmana d’accions
descentralitzades coordinada sota el paraigua de la
xarxa europea de grups de base d’activisme climàtic
By2020WeRiseUp (o 2020RebeliónPorElClima en la
seva versió a l’Estat espanyol).
En una escala més local, la iniciativa #barrispelclima està organitzant espais de trobada informals
per socialitzar l’emergència climàtica des dels barris
de la ciutat de Barcelona durant aquella setmana
i ser un altaveu de les accions que s’hi organitzaran.
L’emergència climàtica ens recorda que tot està en
joc i que depèn de tothom. L’organització col·lectiva
és indispensable per forçar la radical transformació
sociopolítica que tant es necessita. T’hi apuntes?

�

3) Estableix una comunicació clara i franca: l’emergència climàtica necessita una
població al corrent de la situació. És necessari tenir debats francs sobre les amenaces, les respostes i el que significa per a
les societats afrontar un potencial col·lapse per crear i mantenir el suport actiu de la
ciutadania.
4) Ubica el problema en el present: serveix per deixar de posposar el problema.
5) Atorga la màxima prioritat: la crisi climàtica esdevé la màxima prioritat social,
i cal destinar els recursos necessaris per
gestionar-la.
6) Posa l’èmfasi en les transformacions
biofísiques de l’economia: més que cap
altra cosa, el posicionament d’emergència
climàtica ha d’assumir que el creixement
econòmic il·limitat en un planeta finit és
impossible i que les societats enriquides
han de decréixer ràpidament en l’ús de
materials i energia.
7) Força intervencions polítiques valentes i inspirades ecològicament: la intervenció institucional valenta a tots els nivells de govern és necessària per tenir més
possibilitats d’assolir transicions socioecològiques ràpides i exitoses.
8) Transcendeix les fronteres dels
estats-nació: la crisi climàtica necessita
una coordinació global sense precedents
que apel·li profundament a la solidaritat
entre els pobles.
9) Incorpora principis de justícia multiespècie i de l’ètica de la cura: les transformacions necessàries han d’incorporar
principis d’equitat inter i intrageneracional i també interespècie per tenir especial
consideració amb qui és més vulnerable.
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Qui té por de
l’autoorganització popular?
Rolando d’Alessandro | @roll_dg

Membre de LAICA (Lliure Associació Italocatalana Antifeixista)

S

i hi ha una lliçó que es pot extreure dels darrers cicles de
conflictivitat social, és que:
només quan franges significatives de la societat s’organitzen per
lluitar, els equilibris de forces en
què es basa l’statu quo es tensionen i arriben a perillar.
L’1 d’octubre i les vagues
del 3-O i del 8-N, en aquest
sentit, són fites exemplars: al voltant d’una
consigna comuna, desenes de milers de
persones articulen,
de manera autònoma, unes mobilitzacions capaces de derrotar tot un Estat
(ridiculitzat en
la seva febril
cerca d’urnes
i paperetes) o
de paralitzar
un país. A més
d’eficaces, els
centenars d’assemblees locals d’ANC,
Òmnium, CDR i Procés Constituent
van fer créixer el debat i la cultura
política del país connectant lluites,
reclams, denúncies i propostes de
sectors crítics de la societat.
La resposta dels actors polítics,
institucionals, mediàtics, culturals i
econòmics, naturalment contraris al
qüestionament de l’ordre establert
(en el nostre cas, monarquia constitucional entronitzada per Franco
sota tutela d’una original barreja de
capitalisme especulatiu i extractivista), ha estat la clàssica: criminalització
i repressió. Des de la Falange fins al
PSC, des de TV1 fins a Intereconomía,
des de Fomento fins a la Conferencia
Episcopal, des de Borrell fins a la
Brigada Politicosocial o l’Audiència Nacional. La reacció ha estat de
manual de contrainsurgència: presó,
agressions, assetjament, persecució
judicial i administrativa, intoxicació
comunicativa via una pluja d’acusacions orientades a crear una opinió pública hostil (escamots violents, nazis,
lazis, odiadors i xenòfobs). Tot s’hi val
per ocultar l’existència d’una proposta política substanciada per organitzacions d’àmplia base social: no és cap
casualitat que la narració i la pràctica

/ LLUÍS RÀFOLS

de l’anomenat bloc constitucionalista
s’hagi centrat tant, malgrat les evidències contràries, en l’atribució en exclusiva de la planificació i implementació
del projecte “separatista” a uns partits
i líders concrets.
Fins aquí res estrany: és la lògica
del combat entre qui defensa una forma de dominació i qui l’ataca. Molt
més inquietant és la posició dels subjectes, polítics però també mediàtics
i culturals, que en principi es col·locaven en una onada transformadora
d’allò que existeix.
Passi, encara, la de partits com el
PDeCAT, que això del poder popular
sempre ho havia vist com a material
de seguiment policial; o la d’ERC, òbviament interessada a atribuir-se un
lideratge que en justifiqui l’existència i la supervivència com a estructura burocràtica en relació simbiòtica
amb la institució estatal. I també la
d’ICV, que per les mateixes raons està
interessadíssima a mantenir el focus
en l’oposició a una suposada conspiració pujolista que li permeti salvar-se, ni que sigui uns anys més, del
naufragi polític al qual està abocada.
Ara bé, fa de mal explicar la de
sectors que fins fa quatre dies s’omplien la boca amb conceptes com ara

apoderament popular, nova política
i més academicismes de pa sucat amb
oli, i que ara liquiden cercles, deixen
morir el Procés Constituent, obliden
tota referència a democràcia directa
i a poder popular i patrocinen politòlegs i periodistes que acaben de
descobrir Maquiavel i que es passen
el dia cercant lideratges.
Però potser el pitjor enemic de la
idea d’autoorganització el trobem
dins mateix dels CDR, les assemblees de barri o els nuclis del Procés
Constituent, amb la manca d’ambició política que els porta a conformar-se amb rols d’eina d’agitació
i propaganda o de pressió sobre els
decisors institucionals, tot renunciant a esdevenir nuclis dinamitzadors
de contrapoder en barris i pobles.
La pressió política-mediàtica-judicial-policial i el menysteniment per
part d’actors polítics institucionalitzats són obstacles importants, però
que no poden justificar la renúncia
a ser protagonistes en la construcció de nous paradigmes d’intervenció
política transformadora. L’autèntica
derrota arribarà el dia que acceptem
no ser subjectes polítics col·lectius
i actius, amb capacitat de dissenyar
estratègies autònomes.

�

La manca
d’ambició política
des de baix ens
porta a renunciar
a esdevenir nuclis
dinamitzadors de
contrapoder en
barris i pobles

Cruïlla

El suport mutu
en la mirada

Gabriel Mattioli i Maria
Petit, amb el gos
pigall en primer pla
/ VICTOR SERRI

Accidents, agressions,
malalties, bales de goma...
L’origen de la lesió ocular
pot ser divers però les
dificultats són comunes.
L’entitat Punt de Vista
acompanya persones que
han perdut la visió de
forma sobtada així com
al seu entorn familiar, i
impulsa la recerca i la
investigació perquè sigui
possible recuperar la vista

Sònia Calvó Carrió | @scalvocarrio
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d’agost de 2015,
festes del barri de Gràcia de
Barcelona. Un
noi de 28 anys,
Gabriel Mattioli –més conegut com
a Gabo–, es troba de festa amb la seva parella i uns amics quan una noia els demana un cigarret. Davant la
negativa del grup, la jove s’enfada
i marxa. Passen pocs minuts quan
torna amb una colla d’amics armats
amb pals de fusta i els comencen
a agredir. En aquest moment, Mattioli
cau a terra, comença a rebre puntades de peu a la cara i perd la visió
d’un ull. Tres mesos més tard, detenen dos menors com a presumptes
responsables de l’agressió. Però la
vida de Mattioli ja havia canviat per
sempre. Així comença la història de
l’associació Punt de Vista, impulsada
per aquest jove matemàtic doctorat
en enginyeria biomèdica.

Punt de Vista és una entitat sense
ànim de lucre formada per persones
afectades i sensibilitzades amb les
lesions de la visió. El seu principal
objectiu és promoure l’acompanyament de les noves afectades en els
dubtes i les pors que genera la nova
realitat visual, i fer-ho tot de manera
gratuïta. També volen impulsar la recerca i la investigació en el camp de
la visió i les lesions oculars.
Mattioli recorda com tres dies més
tard de l’agressió es va despertar sabent que no tornaria a veure-hi d’un
ull i amb un mar de dubtes al davant. Podré tornar a anar d’excursió
a la muntanya? Podré tornar a la feina? Tornaré a conduir? Em podré mirar al mirall? És a partir de la seva
pròpia experiència que decideix crear aquesta entitat. “Tothom al meu
voltant em va tractar molt bé, però
tothom tenia dos ulls i no em podien ajudar, no m’entenien”, recor-
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da Mattioli dels dies posteriors
a l’agressió. Va començar a buscar
casos similars, gent cega o amb baixa
visió, per tal de compartir experiències, pors i dubtes.
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Recerca a l’Institut
de Microcirurgia
Ocular, al districte de
Sarrià-Sant Gervasi
de Barcelona
/ ANGEL CARBONELL

Acompanyament enfront
de la pèrdua de visió...
És aleshores quan coneix Maria
Petit, una noia que, ara fa nou anys,
quan en tenia disset, va perdre la
visió de tots dos ulls arran d’un accident en moto. Parlant, veuen que
el problema principal amb el qual
es van trobar era el mateix: no havien pogut parlar amb ningú, en el
moment de la pèrdua sobtada de la
visió, que es trobés en una situació
similar a la seva. “No hi ha grups
d’ajuda mútua, sobretot en els primers moments”, denuncia Mattioli,
que matisa que “moltes vegades les
lesions de la visió en general van
molt lligades al món geriàtric i a la
gent gran, quan ja no es tenen dinàmiques associatives”.
Tant Mattioli com Petit coincideixen en la manca d’acompanyament
real per part d’alguna persona que
es trobés en la seva situació. “Quan
hi ha un trauma, els familiars i els
amics no es poden posar a la nostra
pell”, explica Petit. En aquell moment, l’any 2010, a Petit li va faltar
un referent que es trobés en una situació similar a la seva. Ara coordina la part d’acompanyament i mentoria entre voluntàries i noves afectades a l’associació Punt de Vista.
“Quan has perdut la visió, el fet de
sortir sol al carrer pot ser una odis- guntes desagradables”, es queixa. ...i suport psicològic
aquest psicòleg amb coneixement
sea. Això fa que molta gent es quedi Aquesta anècdota és tan habitual
per a l’adaptació
de causa, ja que també té baixa via casa i s’aïlli”, explica. Per això bus- com la de gent que toca el gos o li Per tal de combatre l’aïllament so- sió. L’objectiu és evitar, des d’un
ca que tot l’assessorament estigui fet dona menjar. “El gos pigall no és
cial que pot comportar una lesió
punt de vista clínic, el que podria
per una persona que ha viscut una una joguina, no es pot acariciar i no ocular és molt important el suport esdevenir un trastorn adaptatiu de
experiència el màxim
se li ha de donar res
psicològic. És aquí on
la conducta o estrès
de similar a la de la node menjar”, remarca entren professionals
posttraumàtic. A aiva persona i li ofereiPetit. Actualment ella com Felipe Yagüe, psixò se li suma, afegeix
xen facilitats com ara
“El gos pigall no és col·labora amb l’enti- còleg que col·labora
S’intenta, des
Yagüe, que “és més fàacostar-se a casa seva. una joguina, no es
tat Punt de Vista, però
amb les entitats Punt
del punt de
cil acceptar una patoNou anys després de la
pot acariciar i no
fa anys que lluita per de Vista i l’Associació
vista psicològic,
logia genètica que no
lesió, denuncia, conse li ha de donar
canviar la percepció
Discapacitat Visual
facilitar
un accident de trànsit,
vençuda, que “vivim
res de menjar”,
de la societat sobre la C a t a l u ny a B 1 B 2 B 3.
l’adaptació a la
una agressió física o
en una societat que
remarca Maria
gent cega a través de
Si bé Yagüe es troba
pèrdua i a la nova
una bala de goma, ja
no està preparada ni
Petit, membre de
l’educació. Per això va
amb casos molt divercircumstància
que aquests són moadaptada i on hi ha
Punt de Vista
crear, l’any 2016, el
sos, “sempre cal un
vital
ments que es podrien
molts prejudicis”.
projecte Ulleres de Sol. acompanyament en
haver evitat”. “Per aiMaria Petit es mou
Es tracta de fer xerra- un procés adaptatiu a
xò ho trobes injust i és
per tot arreu on va amb el seu
des a escoles i instituts perquè les
una pèrdua tan important com és difícil d’acceptar, surt molta ràbia i
gos pigall. “Moltes vegades, quan
assistents aprenguin, a través de
la funció visual”. “Qualsevol perso- costa més”, remarca.
anem pel carrer, la gent s’acosta, la seva experiència, com és el dia na que té una pèrdua de visió neDavant d’aquesta nova situació s’ins’apropa i em toca sense pregun- a dia d’una persona amb discapaci- cessita un procés adaptatiu, curt tenta, des del punt de vista psicològic,
tar si necessito ajuda o em fan pre- tat visual i com interactuar-hi.
o llarg, però sempre intens”, explica
acompanyar per tal de facilitar l’adap-
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Maria Petit, membre
de Punt de Vista i del
projecte Ulleres de
Sol, durant una
xerrada al Col·legi
Cultural de Badalona

tació a la pèrdua i a la nova circumstància vital. “Cal mobilitzar la persona
cap a l’acció per evitar circumstàncies
d’aïllament o d’inactivitat i per poder
tornar a fer les coses que t’agradaven
abans o reinventar-te”, opina Felipe
Yagüe. Per això, des de Punt de Vista,
busquen oferir històries i experiències personals, aprenentatges i suport
a les noves persones víctimes o afectades per tal de superar els moments
de soledat.
Una xarxa coordinada
Mattioli recorda com, després de patir l’agressió, va trigar setmanes “a
assumir que havia de trucar a l’ONCE
i reconèixer el que m’havia passat”.
Quan hi va trucar, però, es va trobar que l’ONCE només atén persones que són cegues –un 10% de visió
o menys– i espanyoles. En el seu cas,
ell no complia els requisits, ja que

Quan va trucar a
l’ONCE, Mattioli
es va trobar que
només atenen
persones que són
cegues, un 10%
de visió o menys,
i espanyoles

tenia un 100% de visió en un ull i un
0% en l’altre. Investigant i preguntant, va veure com hi havia moltes
associacions petites però que només
tractaven gent concreta. “Nosaltres
pensem que ens uneix a tots una pèr-

dua de visió, no importa en quin grau,
ni si és per causa mèdica, pendent
de judici o per malaltia degenerativa.
Al final l’afectació és la mateixa”. Per
això busquen coordinar-se amb tota
mena d’entitats i associacions, des
de l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya B1B2B3 fins a Stop Bales
de Goma. De fet, un dels membres
d’aquesta associació, Òscar Alpuente,
qui va perdre un ull el maig de 2009
per una bala de goma disparada pels
Mossos d’Esquadra, també forma
part de Punt de Vista.
La gran majoria de les causes
de pèrdua visual són mals funcionaments, malalties o lesions a l’ull,
però la funció visual és una capacitat del cervell. “El nostre objectiu és
conèixer gent i fer xarxa d’àmbit local
i internacional i també en els camps
de la recerca i la investigació”, explica Mattioli. Per això, des de Punt

de Vista col·laboren amb l’Institut
de Microcirurgia Ocular, que treballa amb cèl·lules mare i la retina i busquen promoure la recerca en mètodes de recuperació de la visió, com
el trasplantament ocular complet
o solucions biotecnològiques per
a ulls mèdicament irrecuperables.
També volen crear un premi anual
i desenvolupar un sistema de beques per a persones de tot l’Estat
espanyol que puguin fer estades en
grups internacionals de recerca del
més alt nivell. “L’objectiu és que, si
bé Barcelona té un nivell oftalmològic molt alt, cal que ho sigui també
pel que fa a la recerca”, conclou.
Una coordinació en diferents àmbits i sectors perquè, progressivament,
preguntes com si podré tornar a anar
d’excursió, si podré tornar a la feina
o si tornaré a conduir trobin resposta
en una nova manera de mirar.

�
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Els infants de Sankara
L’Havana

CUBA

Durant la Revolució d’Agost a Burkina Faso (1983-1987),
600 menors van viatjar a Cuba per rebre formació
acadèmica, un fet que els va marcar per sempre
Àlex Meyer Verdejo | @alex_sankaraSBD

L

a setena Cimera de Països No-Alineats
es va celebrar a Nova Delhi entre el
7 i el 12 de març de 1983. El jove capità Thomas Sankara hi va assistir en
qualitat de primer ministre de l’Alt
Volta, i allà va conèixer Fidel Castro.
“Amb la primera conversa ja vaig entendre que
Fidel tenia una gran humanitat, una intuïció molt
aguda i que era molt conscient de la importància
de la nostra lluita i dels problemes del meu país.
Hem esdevingut grans amics”, recordava de la trobada el mateix Sankara.
Mig any més tard, el 4 d’agost de 1983, el militar africà esdevindria president a través d’un
alçament. El seu govern revolucionari va sacsejar els fonaments de l’Estat neocolonial de l’Alt
Volta: canvi de nom a Burkina Faso (combinant
les llengües diola i mossi), nacionalitzacions, reforma agrària, millora dels serveis públics, participació directa a través dels Comitès de Defensa
de la Revolució, promoció dels productes locals,
obertura dels càrrecs de gran responsabilitat a les
dones, etc. I també en el camp educatiu: el nivell
d’alfabetització en el moment de la revolució rondava el 4%, i en només quatre anys es va triplicar.
Per Thomas Sankara, aquest era un àmbit fonamental en la lluita del poble burkinès: “L’escola
ha d’ensenyar a llegir, a escriure, però sobretot ha
d’ensenyar l’infant a contar, no els seus dits sinó
de forma somiadora, i a comptar amb les seves
pròpies forces”.
En la mateixa línia, la Cuba postrevolució també
va donar una importància vital al sistema educatiu. En un discurs pronunciat al Tercer Congrés
Nacional de Consells Municipals d’Educació (1962),
Fidel Castro assegurava: “S’ha creat un esperit de
superació col·lectiva extraordinari, un veritable
interès per l’estudi. Els cubans podem dir amb
orgull que en el camp de l’educació estem al capdavant d’Amèrica”.
Un altre gran eix de la revolució cubana era
l’anomenat internacionalisme proletari, que ha
fet que al llarg de les dècades s’hagin establert
vincles amb nombrosos processos revolucionaris d’arreu del món. Cuba va col·laborar amb una
cinquantena de països africans. Va tenir un paper
actiu en la lluita contra l’apartheid sud-africà, va

donar suport a diversos processos d’alliberament
d’antigues colònies i processos revolucionaris de
nous estats independents. En aquest context, el
21 de desembre de 1983, Cuba i Burkina Faso van
crear una comissió mixta de cooperació. Mig any
després es va signar un acord que tocava camps
com la indústria, l’agricultura, el transport, la sanitat i l’educació. Respecte al darrer, l’octubre de
1985, Cuba va oferir 600 places a alumnes de secundària de Burkina Faso perquè anessin a estudiar a l’illa de la Joventut.
Aires de ruptura
Nebon Babou Bassono, que fa onze anys que
viu a Barcelona, explica que ell és “un d’aquests
600 estudiants que van anar a Cuba l’any 1986”.
Les 600 places es van repartir entre adolescents
d’entre 11 i 14 anys de les 45 regions que llavors
formaven Burkina Faso. Podien optar-hi joves orfes (d’un o d’ambdós progenitors) o en situació
de precarietat. Hi havia un mínim reservat per
a noies; en total n’eren 135.

Castro i Sankara van
signar a mitjans de
1984 un acord en
indústria, agricultura,
transport, sanitat
i educació
L’any següent Cuba
va oferir 600 places
a alumnes de Burkina
Faso perquè anessin
a estudiar a l’illa
de la Joventut
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Fidel Castro saluda
Thomas Sankara,
durant una cimera a
l’Havana l’any 1984

Els governs cubà i burkinès havien acordat una
sèrie d’estudis, la majoria dels quals estaven orientats a una àrea professional concreta. Una cinquantena de joves va poder optar a estudis enfocats
a una posterior formació universitària. Bassono
narra que “era un moment d’eufòria revolucionària. Per mi, ser escollit per anar a un altre país
amb la mateixa ideologia significava molt. Llavors
a Burkina es respirava un aire de ruptura, d’emancipació del poble respecte a la metròpolis. I Cuba
era una esperança. Sempre estaré molt agraït per
haver pogut anar a estudiar allà”.
Només un any després, Thomas Sankara va
ser assassinat. Blaise Compaoré va començar
a presidir un govern que duraria fins al 2014
i que restabliria els vincles neocolonials. “Va venir l’ambaixador de Cuba a Burkina Faso i ens va
posar al dia. Escoltàvem a la ràdio el que havia
passat. La incògnita era... I ara què?”. Més tard,
una delegació del nou govern burkinès es va desplaçar a Cuba per informar que no canviaria res.
Tanmateix, es va eliminar tota la part de formació
militar i ideològica. “Quan vam sentir la notícia
de l’assassinat ens vam enfonsar. Vam fer una
petició al govern de Cuba perquè ens formessin
militarment. Què preteníem amb això? Els que
estàvem allà sabíem el que preteníem... Però el
govern cubà no hi va estar d’acord”.
Malgrat la mort del context polític que els havia
portat a Cuba, els infants de Sankara van continuar els seus estudis. “Vaig fer més xarxes en quatre
anys en aquella illa que aquí a Barcelona durant
onze anys. Em sentia un cubà més. No era un tracte
de ‘jo soc africà i migrant, estic en un país europeu
i haig de tractar amb europeus’”. Fins a l’any 1978,
l’illa de la Joventut s’havia anomenat illa dels Pins,
però l’Assemblea Nacional del Poder Popular la
va rebatejar en memòria dels milers de joves que

i el 1994, el gruix d’estudiants va tornar a Burkina
Faso. El grup que va cursar estudis universitaris
va tornar una dècada més tard, i un petit nombre
de persones es va quedar a Cuba. El retorn no va
ser gens fàcil: havien marxat molt joves i algunes
parlaven millor castellà que francès, i tenien l’estigma de ser comunistes en un context contrarevolucionari. “En marxar, eres l’esperança de la
família... Tornes i ets un pringat a qui miren de
reüll. Hi ha alguns casos extrems de persones que
s’han suïcidat”.
Moltes persones van tenir greus problemes per
trobar feina. L’excepció eren aquelles qui havien
fet estudis de medicina. La necessitat d’aquesta
especialitat era tan gran que passava per sobre
de l’estigma. “En una fàbrica a la qual vaig anar
a buscar feina, quan van veure al meu diploma
‘Cuba. Pàtria o mort: guanyarem’ es van quedar
mirant el paper amb cara d’‘ostres, aquest serà
problemàtic’. Van ser moments durs: sentir-me
persona non grata al meu propi país. Però tota la
gent a qui ens diuen ‘els cubans’ seguim en contacte: ens donem suport mútuament i ens organitzem per exigir els nostres drets”.
“Quan Thomas Sankara va venir a Cuba a visitar-nos, ens va dir que per a ell érem el relleu de
la revolució”. Nosaltres ens ho crèiem molt. Però
hi van estudiar i que van col·laborar en la seva va passar un any i el van assassinar...”. Va succeir
reconstrucció després del pas de l’huracà Alma el 15 d’octubre de 1987, i la seva figura va ser enterl’any 1966. Quan hi van ser les joves de Burkina rada en gran part durant els 27 anys del govern de
Faso, l’illa era un potent focus de formació revo- Blaise Compaoré. Una etapa que va acabar de forma
lucionària internacionalista. “Angola, Moçambic, abrupta amb les mobilitzacions populars del 30 i el
Zimbàbue, Àfrica del Sud, el Congo, Nicaragua, 31 d’octubre de 2014. El passat 4 d’agost es feia un
Corea... Allà érem camarades: la gent pobra del acte de presentació del Memorial Thomas Sankara
món lluitant contra l’imperialisme”.
a Ouagadougou. Un home va intervenir amb entu“Quan acabaves la secundària, escollies una espe- siasme, parlant de la Revolució d’Agost. A la seva sacialització i anaves a la Gran Illa. A mi em va tocar marreta posava: “Thomas Sankara, els teus infants
Santiago de Cuba. Feia industrials”. Entre el 1992
formats a Cuba no t’oblidaran mai”.

Malgrat la desaparició
del context polític
que els havia portat a
l’Havana, els infants de
Sankara van continuar
els seus estudis
El grup que va cursar
estudis universitaris
va tornar a l’Àfrica una
dècada més tard, i
un petit nombre es
va quedar a l’illa
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Vida i mort a l’oficina
salnitrera de Chacabuco
La història d’una antiga explotació mineral de Xile que el dictador
Augusto Pinochet va reconvertir en un camp de concentració de
persones preses per raons polítiques enmig del desert més àrid del món
Aitor Molina | @La_Directa
Antofagasta

A

l desert res s’atura. El temps devora
ràpidament cada símptoma de vida
i l’enterra sota capes de sorra i terrissa. En Juan va decidir fer front
a aquest cicle de vida (i de mort).
Enmig d’un territori dur i rocós, va
ser durant dècades l’únic habitant en centenars de
quilòmetres. Però això realment no el molestava.
El seu rostre expressava una indesxifrable barreja
de felicitat i resignació, com qui aprèn a valorar cada insignificant succés mentre espera que el destí
compleixi la seva missió amb una estocada final.
Ell també en tenia una, de missió. Era el cuidador
d’una antiga explotació de salnitre que es va erigir
l’any 1922 a un centenar quilòmetres de la ciutat
d’Antofagasta, en ple desert d’Atacama, a Xile. Fins a
la seva mort, l’any passat. Ara ja no hi habita ningú.
Veient les despulles d’aquest recinte ruïnós, costa imaginar-se que en un temps no tan llunyà 5.000
persones van donar vida a aquest lloc, on es van
construir comerços, una església i un teatre –un
dels pocs edificis que encara resta dempeus. Però
l’oficina salnitrera de Chacabuco (com s’anomena
l’explotació) va tenir una segona vida, més sinistra.
Va ser un dels camps de concentració més grans de
Xile després del cop militar de 1973. Tot i que no
hi ha una xifra exacta, s’estima que més de 2.000
persones preses per raons polítiques van acabar-hi
després de l’enderrocament del govern democràtic i l’assassinat del president Salvador Allende per
part del general Augusto Pinochet.
Origen miner
La història de la regió –coneguda com la Pampa
salnitrera– es remunta al 1840, quan s’inicia l’explotació industrial del salnitre, que a Europa rebia
el nom de “nitrat de Xile” i que es considerava
un dels millors fertilitzants per als conreus. En
aquell moment, empreses d’arreu del món, especialment estatunidenques i angleses, es van establir en aquesta zona que comprèn les actuals regions xilenes de Tarapacá i Antofagasta (en aquells
temps pertanyents a Bolívia), i van instal·lar-hi les

primeres oficines salnitreres basant-se en els nous
models sorgits a partir de la Revolució Industrial.
Aquestes oficines salnitreres eren instal·lacions
industrials pràcticament autosuficients on, a part
de la mateixa mina, hi havia els habitatges del personal laboral, els punts de venda d’aliments (anomenats pulperías), les esglésies, les escoles i tota
mena d’equipaments per a l’oci com teatres o sales de ball. Eren ciutats creades artificialment per
capital privat estranger. Obreres d’arreu del món,
majoritàriament de Xile, el Perú, Bolívia i l’Argentina, van emigrar-hi per cercar un futur més pròsper.
Però les condicions laborals a les mines eren
realment dures. Sumat a la cruesa intrínseca del
terreny i les extremes condicions climàtiques, a la
mina es feien torns de més de dotze hores en unes
condicions higièniques deplorables. Tot i així, el
més inhumà era la forma de pagament que rebien: un sistema de fitxes que les grans empreses de

S’estima que més de
2.000 presos polítics
van acabar-hi després
de l’enderrocament
del govern de
Salvador Allende
Durant l’etapa
d’explotació minera
de la regió, es van
viure cruents episodis
de repressió amb
milers de morts

l’època van posar en marxa de manera coordinada.
Basant-se en aquest sistema, els sous es pagaven
amb una moneda pròpia de cada oficina, que no
tenia cap valor fora dels quatre murs del recinte
i amb la qual la plantilla i les seves famílies podien
pagar els aliments que compraven a la pulpería.
Un negoci rodó per a l’empresa minera, ja que
era la seva administració la que fixava els preus
en aquests negocis.
Revoltes obreres
Just després de la guerra del Pacífic –també coneguda com a guerra del Salnitre (1879-1884)–, aquest
territori va passar a sobirania xilena i va acollir
el naixement dels primers moviments obrers de
l’Amèrica del Sud. A la Pampa es van crear grans
sindicats i durant dècades es van organitzar vagues
i protestes a les principals ciutats del Gran Nord.
La resposta va ser dura. Durant la primera dècada del segle XX, l’exèrcit i els cossos paramilitars
sotmesos a les ordres dels grans capitals estrangers
van reprimir el moviment a força de matances. Per
exemple, a Antofagasta, una fragata blindada va
matar entre 50 i 300 vaguistes que demanaven una
ampliació de trenta minuts en l’hora de dinar. Però
la que va marcar més profundament el moviment
obrer xilè va ser la matança de l’Escola de Santa
María de Iquique. Una vaga massiva per demanar
millores salarials i laborals a les oficines salnitreres
de la zona va aglutinar més de 15.000 persones
i va paralitzar-ne l’activitat extractiva. La resposta estatal va ser una massacre de 3.600 persones,
segons la memòria social.
Amb la invenció, durant la dècada de 1930, del
salnitre sintètic a Alemanya, el sector va entrar
en crisi i les oficines salnitreres es van anar desmantellant progressivament fins a convertir-se en
pobles fantasmes. O, directament, van ser ensorrades per part de les mateixes empreses, potser
amb la intenció d’esborrar un passat que no els
interessava reviure.
La història de l’explotació de Chacabuco podria
haver acabat aquí, però Salvador Allende, dins
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Fotografia de grup
de les famílies dels
miners durant el seu
temps lliure
/ MINISTERI DE LES
CULTURES, LES ARTS
I EL PATRIMONI

Estat d’abandonament actual de
l’oficina de
Chacabuco
/ AITOR MOLINA

del seu pla de conservació del patrimoni històric,
va decidir declarar aquesta oficina un Monument
Històric Nacional l’any 1971. Llavors ningú podia
imaginar-se el fatídic destí que la imminent dictadura atorgaria a aquest lloc. Només dos anys després hi començarien a arribar les persones preses
des de diferents punts del país: les 700 primeres
provenien de l’Estadi Nacional, on es va maltractar
i torturar fins a la mort l’icònic cantant Víctor Jara.
En Juan va ser un d’aquests presoners als quals
van arrabassar tota una vida de somnis i il·lusions.
Tant va ser així que, un cop arribada la democràcia,
no va voler anar-se’n i va oferir-se com a cuidador
del recinte. Davant la inexistència de qualsevol al-

tra postulació per al càrrec, el Ministeri de Béns
Nacionals va acceptar el seu oferiment. Per aquests
murs de calamina van passar molts joves idealistes, entre els quals destaquen Ángel Parra –fill de
la famosa artista Violeta Parra i icona de la Nova
Cançó xilena–, el polític Julio César Palestro o el
periodista Manuel Alberto Gato Gamboa.
Tothom sabia que escapar-ne significava vagar
eternament pel desert més sec del món, on tot és
tan inert que la possibilitat de sortir-ne amb vida
era la més gran de les utopies. A més, l’exèrcit
va rodejar el recinte amb filferro espinós, torres
de vigilància i mines antipersones, algunes de les
quals –s’estima– encara continuen actives.

Chacabuco és un clar reflex de la història del
Gran Nord de Xile. Encara avui, la població que
viu a les grans ciutats industrials i les comunitats indígenes s’esforcen per viure i habitar el
territori, en una lluita contra l’oblit i l’abandonament al qual es veuen abocades per part
de l’Estat. Malgrat ser una de les zones mineres més importants del món i la regió més rica
de tot Xile, qualsevol mostra d’art o de cultura
que s’allunyi de la visió explotadora de la terra constitueix un esforç superlatiu que moltes
de les persones que hi viuen estan disposades
a fer per tal de mantenir viu aquest valuós imaginari col·lectiu.
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LA DESERTIFICACIÓ DEL MÓN
I ELS CONFLICTES QUE VENEN
Ha quedat acreditat el vincle directe entre l’emergència climàtica
i el risc d’esclat de nous conflictes o el seu agreujament
L’anàlisi de Nora Miralles | @NoraMMC
Periodista i investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

L

íbia és, amb el 93% de territori desèrtic i el 2% de terres cultivables, un dels països més secs del món. El
descens de les pluges a l’interior, la
dessecació dels oasis i els pous (fruit
de l’augment de les temperatures
i d’una política d’extracció insostenible de l’època Gaddafi), així com la salinització dels aqüífers de la costa, enfronten el país nord-africà a un panorama encara menys encoratjador que
el que presenta avui, amb un accés
a l’aigua potable que depèn dels freqüents talls de subministrament.
Alhora, la guerra oberta entre el
Govern d’Acord Nacional (GNA), que
controla Trípoli amb el reconeixement de l’ONU, i les milícies de l’Exèrcit Nacional de Líbia (LNA) a l’est, comandades per Khalifa Haftar, hauria
danyat encara més les infraestructures, que algunes veus crítiques asseguren que els bombardejos de l’OTAN de
2011 ja havien contribuït a malmetre.
Aquest fet –sumat a l’avenç de la desertificació i als abusos i vulneracions
dels drets humans comesos per tots
els bàndols contra la població civil,
que exposava Amnistia Internacional
en el seu informe anual de 2019– ha
generat més de 90.000 desplaçades
internes, ha obstaculitzat encara més
l’accés a l’aigua i ha agreujat la inseguretat alimentària.
Més enllà de ser-ne únicament la
conseqüència, però, l’escassetat d’aigua ha estat –des de la caiguda i l’assassinat de Gaddafi el 2011– un dels
generadors d’inestabilitat al país. De
fet, el control del subministrament
ha acabat esdevenint una arma de
guerra, que s’ha convertit en un conflicte socioecològic malgrat les crides
de les Nacions Unides a respectar les
infraestructures bàsiques, després

del tall –el maig de 2019 i suposada- rillar encara més l’estabilitat de les
ment per part de les LNA– de la ca- regions afectades.
nalització que abastia d’aigua Trípoli,
La discussió ha quedat prou clarila capital, i els seus voltants.
ficada –ara com ara– en una recerca
Un altre cas clar de conflictivitat publicada el juny de 2019 a la prestiassociada a l’augment de tempera- giosa revista Nature, que conclou que
tures i al descens de les precipitaci- “la variabilitat en el clima modifica el
ons és l’actual conflicte sirià, encara risc d’esclat de conflictes armats a
obert. A l’estudi “Canvi climàtic a la l’interior dels països”, tot i que tamMitja Lluna Fèrtil i les seves implica- bé alerta que “els mecanismes pels
cions en la sequera a Síria”, publicat quals aquests canvis en la climatoel 2015, és considerat com un dels logia afecten els conflictes són encaprincipals factors que va dur a l’es- ra incerts”. Per a Nuria del Viso, de
clat de la guerra, després que la greu FUHEM, una de les investigadores essequera que va afectar el país entre
panyoles que aborda de forma més
el 2006 i el 2011 generés una onada exhaustiva la qüestió, aquest augmigratòria cap a les ciutats i agreu- ment del risc de conflictivitat sociogés el descontentament social gene- ecològica és indestriable, també, de
ral que, el 2011, va desembocar en l’acció de la mà humana, en forma
protestes durament reprimides pel d’extractivisme que contamina greugovern d’Al-Assad.
ment el sòl, l’aigua o l’aire “generant
Les investigadores ja vinculaven l’es- en els casos més extrems grans terclat de les revoltes de 2010 i 2011 contra ritoris de terres i aigües mortes, inl’autoritarisme a la fallida dels governs
capaces de regenerar-se, aguditzant
a l’hora d’abordar conseqüències com els problemes socials i la destrucció
la sequera, la desertificació o els talls
dels mitjans de subsistència de les
de subministrament; és a dir, la impor- poblacions afectades”.
tància del control dels recursos davant
Tant Del Viso com l’investigador del
l’avenç del canvi climàtic (que a Líbia Transnational Institute Nick Buxton,
s’escenifica amb aquest ús de l’accés
autor de Cambio climático S.A., relaa l’aigua com a arma de guerra). Però
cionen l’augment de la conflictivitat
no ha estat fins als darrers anys que el
socioecològica amb el procés de sevincle directe entre l’emergència climà- curitització i militarització actual. “Es
tica i el risc d’esclat de nous conflictes
dedica poca atenció a fer aquesta conha quedat acreditat.
nexió entre el militarisme i la securiEl 2007, quan el canvi climàtic
tització, malgrat que el canvi climàsemblava encara una amenaça llu- tic es presenta com una de les grans
nyana, una conferència hostatjada amenaces a la seguretat i l’estabilitat”,
pel Ministeri d’Afers Exteriors ale- assegura Buxton al seu llibre. També
many suggeria que l’avenç de la de- alerta que la resposta dels governs al
sertificació podia agreujar la situació
canvi climàtic passa cada vegada més
de seguretat dels territoris més vul- pels exèrcits, les empreses militars de
nerables a patir sequera i impulsar un
seguretat privada i les grans compacercle viciós de degradació ambien- nyies d’armament –que també copen
tal, empobriment, grans moviments
el mercat de la seguretat– “amb consemigratoris i conflictes que farien pe- qüències per a totes nosaltres”.
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Els ‘riggers’ de
Fira de Barcelona
fent vaga abans
del Sónar 2019

El món de la música,
treballar molt i cobrar poc
Viure de la música comporta unes grans dificultats,
no només per qui s’hi dedica artísticament sinó també
per la resta de persones que treballen al sector
Joan Pol Alcaraz | @JoanPolAlcarazR

“Q

ui va construir Tebes, la ciutat de set portes? Als llibres hi ha noms de reis. Van arrossegar-los els reis, els blocs de pedra?”.
L’escriptor alemany Bertolt Brecht va deixar escrita aquesta reflexió en un text
que porta el suggerent títol de Preguntes
d’un treballador quan llegeix. Una obra, un cop és acabada,
pot arribar a lluir i emocionar en gran manera, però aquesta no es pot entendre com un tot uniforme aparegut del nores, sinó que s’ha d’explicar a partir de tots els elements
i persones que l’han feta possible.
El mateix succeeix en el món de la música. Un concert llueix molt; un festival encara més. Diuen que el juliol és el mes
dels festivals i és per això que ens volem aturar a reflexionar
una estona i observar qui hi ha davant i darrere d’un gran esdeveniment musical. Sabem que el sector de la música és un

sector precari, com tants i tants d’altres. Músics, cantants, artistes… són la cara visible. Darrere seu hi ha molta més gent, i
tant unes com altres es veuen amb moltes dificultats per poder
viure dignament del seu ofici.
Primera línia de front
Arnau Tordera, conegut amb el nom artístic d’Arnau Tordera I,
és guitarrista i vocalista del grup osonenc Obeses, així com la
seva cara més coneguda. Es tracta d’una banda que s’ha caracteritzat sempre per la seva intenció de buscar aquella part més
estètica en la música, i això ha fet que se situï en una posició
que s’escapa d’allò més comú en la música en català. Lluny del
mestissatge, Obeses és un dels grups que més triomfa dins del
reduït àmbit dels que fan aquella música amb la qual és més
difícil triomfar.
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Quan se li pregunta a Tordera si el món de la música és precari, ell ho té molt clar i respon amb un rotund “sí, i tant”. És
més, explica que “cap dels membres d’Obeses viu d’Obeses”.
Sembla sorprenent que un grup amb prou recorregut i reconeixement com el seu no sigui prou solvent per poder viure’n. I
això que assegura que tant ell com la resta del grup inverteixen
la gran majoria del seu temps en aquest projecte musical.
Arnau Tordera també compon per a altres artistes, fa arranjaments i fins i tot es guanya la vida com a divulgador musical.
Reconeix que per ell és “tota una sort poder viure de la música”,
així com altres membres de la banda, que ho fan amb feines com
la de tècnic de so; però d’altres han d’ampliar la seva dedicació
laboral en sectors com el de la ramaderia. Aquestes dificultats
amb les quals es troben els membres d’Obeses per poder viure
d’aquella feina (encara que sigui més que una feina) en la qual
inverteixen la major part del temps es podrien deure a les particularitats del seu projecte en si, que defugen, com ja hem dit,
molts convencionalismes. Malgrat que Tordera reconeix que
si haguessin fet un altre tipus de música potser haurien tingut
més èxit econòmic, també assegura que “ni les bandes que intenten buscar aquells estils que millor funcionen entre el públic
i especialment entre aquelles persones que han de programar
els concerts es poden guanyar bé la vida gràcies a la música”.
Respecte d’aquest últim, però, Tordera és especialment crític
amb el funcionament de la programació de concerts i festivals
a Catalunya, que cataloga de “corrupte”. Afirma que en molts
casos hi ha persones que programen esdeveniments musicals
subvencionats amb diners públics que tenen interessos personals a programar segons quines bandes i que aprofiten aquesta
posició per lucrar-se’n. És més, assegura que “hi ha programadores que a la vegada són representants dels grups que programen i fins i tot representen grups de versions als quals demanen que versionin cançons d’altres bandes que representen”.
Amb tot això arribem a l’estadi de les contradiccions, que
són tan presents en tants moments de les nostres vides i que
en el sector de la música no són una excepció. Per exemple,
Tordera assegura que és “impossible” fer carrera musical
a Catalunya sense participar en esdeveniments patrocinats per
grans cerveses, especialment per Estrella Damm, i això suposa
una contradicció per molts grups, també per Obeses. L’empresa
cervesera quasi monopolística a Catalunya ha creat un entramat
de grans dimensions en el món de la música que té la capacitat de decidir quines bandes triomfaran, quines se censurarà
i aconseguir que un grup passi de l’èxit a la invisibilitat en un
curt període de temps. I tot això sense entrar en les documentades vinculacions de l’empresa amb el règim franquista i la
seva dilatada trajectòria de frau fiscal.
Ara bé, Tordera també creu que hi ha molts grups que són
coneixedors de com funciona aquest sistema en el sector de
la música a Catalunya i no fan res per canviar-ho, malgrat que
això atempti fins i tot contra el seu propi discurs polític. Si ja
és difícil poder viure de la música, haver de fer-ho intentant
ser conseqüent és massa arriscat per a moltes bandes. Perquè,
a més, hi ha exemples que si s’intenten canviar les coses, hi

El Sónar 2019 es va acabar
celebrant, però en detriment
dels ‘riggers’ en lluita, ja
que la solució de Fira de
Barcelona va ser contractar
personal d’altres empreses
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Un treballador
de Viña Rock ven
els tiquets per les
consumicions

ha conseqüències immediates. En el cas d’Obeses, sense anar
més lluny, en trobem un.
Tordera va ser molt crític amb com es repartien els Premis
ARC 2016, uns guardons entregats a músics per representants,
promotores i mànagers. Va manifestar que els premis no responien a cap lògica i que hi havia interessos privats darrere.
Aquestes afirmacions van tenir ressò mediàtic i un fort impacte
a les xarxes socials. Tordera assegura que a partir d’aquests fets
Obeses va deixar de tocar en alguns festivals i esdeveniments
que estaven organitzats per gent a qui havia criticat.
El mateix va passar amb la banda Seward, que, després de
negar-se a tocar amb un gran cartell publicitari d’Estrella Damm
dalt de l’escenari –que no figurava en el contracte–, han deixat d’actuar en tots els esdeveniments musicals organitzats per
Damm, cosa que a la pràctica significa quedar-se pràcticament
fora de tot el circuit musical de Catalunya.
Tordera és conscient de les dificultats de canviar tot aquest
sistema i tampoc no culpa les bandes que no es manifesten gaire, ja que, recordem, prou difícil és viure de la música. Ara bé,
sí que lamenta que “bandes que tenen la capacitat de mobilitzar milers i milers de persones a Catalunya sense el patrocini
de cap marca tampoc no facin cap esforç extra per intentar
revertir la situació”.
Les que pengen dels escenaris
Fa poques setmanes, la celebració de l’edició del Sónar 2019
s’ha vist amenaçada per la vaga de riggers. Aquest sector professional ha fet acte de presència a la primera línia del debat
públic, quan sempre havien estat a les bambolines. Les riggers
són les persones encarregades de garantir la seguretat de tots
els elements aeris que pengen dels sostres de fires, esdeveniments, espectacles, concerts… Es tracta d’una feina de risc, que
comporta una responsabilitat enorme, com ja es pot entreveure.
La plantilla especialitzada en aquest àmbit, contractada per
Fira de Barcelona, i que és la que s’encarrega de muntar els
escenaris del Sónar, va convocar una vaga després que la Fira
es negués a negociar una sèrie de reivindicacions. El festival
de música avançada es va acabar celebrant, però en detriment
del sector en lluita laboral, ja que la solució que va trobar Fira
de Barcelona va ser contractar treballadores d’altres empreses. Una solució que, per cert, va rebre el vistiplau judicial del
jutge Santiago Vidal, ja reincorporat a la professió després de
dos anys de suspensió per les seves activitats en el procés independentista català.
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Fa uns mesos es va
fer popular una sèrie
d’històries d’Instagram que
denunciaven les condicions
laborals del personal de les
barres del festival Viña Rock

Des del Sindicat de Riggers asseguren que la feina dels seus
representats es troba en una “situació de precarietat completa
i absoluta”. Es queixen, entre altres coses, que moltes de les
treballadores es troben contractades en una situació de falses
autònomes, que les seves jornades laborals són massa llargues,
que les empreses que les contracten no garanteixen la qualificació necessària i demanen també la subrogació dels contractes.
“No estem demanant més que els drets mínims”, asseguren.
El rigging no és una feina gaire coneguda pel gran públic, molt
menys encara si ho comparem amb la d’un cantant o un músic,
però la seva importància és cabdal en el desenvolupament de
qualsevol concert i, especialment, dels festivals. Per exemple,
des del sindicat destaquen que pel Sónar “no es necessiten més
d’unes vint treballadores” i tot i així han aconseguit posar contra les cordes el desenvolupament del festival. Són les primeres
treballadores que arriben a un concert i fins que no revisen la
seguretat dels elements penjants no pot començar.
Malgrat tot, no demanen més reconeixement social ni tampoc volen que la seva feina s’aplaudeixi més del que s’ha fet
fins ara. “La feina del rigging és molt vocacional, exigeix molta concentració i no es pot fer així com així”, expliquen. “Tot
i així, hi ha una sèrie de drets bàsics que no tenim i és per això
que ens hem organitzat per canviar-ho”.
Qui ens dona beure
Fa uns mesos es va fer molt popular a les xarxes una sèrie
d’històries d’Instagram que denunciava les condicions laborals
pèssimes de les treballadores de les barres, les cambreres, del
festival Viña Rock. La popularitat d’aquestes denúncies es va

deure a l’afegitó que el Viña Rock és un festival que destaca per
una presència massiva de bandes i músiques amb una càrrega
política molt forta i que tendeix a les ideologies d’esquerra, el
socialisme, l’anarquisme, etc. A més, entre les assistents també
es detecta un cert ambient de reivindicació política alternativa.
Amb la presència de més de 200.000 persones cada any, és el
festival de punk, ska, rock... més popular de l’Estat espanyol.
Des de la CGT de Villarrobledo, el poble on se celebra el Viña
Rock, es congratulen de l’èxit d’aquestes crítiques, a la vegada
que lamenten la situació d’aquestes treballadores, que consideren que “s’arrossega des de les primeres edicions del festival”. Tant l’organització com l’Ajuntament en són conscients
i des del sindicat ens expliquen que “no fan res per canviar-ho”.
Un festival que va començar com un esdeveniment sorgit de la
gent del poble s’ha convertit en un monstre empresarial que
mou molts diners.
“A les treballadores se’ls diu que faran jornades de deu hores
com a màxim, però quan arriben se’ls adverteix que hauran de
fer totes les hores que calguin i les amenacen de fer-les fora si no
ho accepten”, explica el sindicat. La mitjana d’hores que acaben
fent se situa vora les catorze, però hi ha treballadores que han
arribat a denunciar fins a 23 hores de feina. A més, expliquen
que “hi ha supervisores a les barres que vigilen constantment
la tasca de les cambreres perquè no prenguin diners de la barra
i se les pressiona molt quan els números no quadren malgrat la
dificultat de fer-ho en un festival d’unes dimensions tan grans”.
Per si tot això no fos prou, les treballadores han de dormir al
terra d’un pavelló esportiu del poble amb sacs i màrfegues que
s’han de portar elles mateixes.
El cas més greu es va donar amb un grup de treballadores que
venien des de localitats allunyades amb una mena de contracte
de pràctiques. “A aquestes treballadores se’ls va dir que la seva
retribució a la feina a la barra seria l’assistència al festival i res
més”, és a dir, segons expliquen des de la CGT, van treballar
a canvi de poder assistir “de franc” al Viña Rock.
L’exemple de vulneracions laborals en aquest festival és especialment greu i per això han posat el tema sobre la taula, però des del
sindicat ens asseguren que “es tracta d’una situació generalitzada
en molts esdeveniments musicals que apleguen grans quantitats
de gent”. És un dels subsectors del món de la música que cobra
poc i treballa molt, una precarietat laboral que podríem fer extensiva a les tècniques de so o als equips de muntatge d’escenaris.
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malalletra

Encara no, ‘joder’!
“Si creus que això s’acaba, sigues qui vols ser. Treu-te el sol de la butxaca i posa-te’l a la pell”
(Sau)
El relat de Bea Ramos | @beatuni

E

ns veus de lluny, ens saludes agitant una mà i amb
l’altra aguantes el piló de cadires reservades per
nosaltres. Somrius i t’abraço, i et miro, i m’emociona veure’t amb el teu mocador preferit. “Ni
un pèl al cap”, em dius, però estàs guapíssima.
Ens serveixes i brindes per la vida amb aigua, ens
presentes als pares i als amics mentre ens promets que serà
una revetlla ben divertida. De tant en tant mires el mòbil, estàs
pendent de l’arribada de la colla de diables. És el primer any
que no hi participes, i et crema. I l’endemà tampoc podràs fer
pinya a la colla castellera.
M’acompanyes al cotxe per arreplegar les truites i les coques.
M’atures a mig camí per recordar aquell primer porro que ens
va tombar durant tot un dia i no vam saber dissimular davant
el profe de literatura. “Quin mal parit, aquell!”, crides ben fort
mentre et petes de riure. Però deixes de fer-ho de sobte i el silenci ens supera fins que em preguntes, ennuegant-te de nostàlgia: “Quants anys fa d’això?”
I enmig dels crits de la canalla i dels espetecs de colors, t’esbatanes com mai ho has fet i em confesses que et fa por aquesta malaltia, que no vols morir. “Encara, no, joder!” Assegudes
a la vorera, m’expliques que ho has deixat amb en David, que
no l’estimaves. Que has après a estimar-te, a no enganyar-te.
Que, en assabentar-te del diagnòstic, la teva vida ha canviat.
“I saps el pitjor? Que ha canviat a millor!”, em sentencies. Que
la vida és massa bonica i just te n’adones ara, quan ha entrat
en joc la possibilitat de morir-te a curt termini. Que m’estimes,
que em portes molt a dins i que, passi el que passi, em vols
a totes i cada una de les vides que l’Univers ens permeti viure.
T’aixeques de cop dissimulant la tristesa del moment i anem
fent via cap al sopar. Tots ens esperen i s’alegren de veure’t ar-

ribar ballant amb eufòria “El Chiringuito”. “Això és un temascle”, em crides convençuda. I jo, de veritat, intento seguir-te
el fil però no ho aconsegueixo. I sí, t’evito durant tot el sopar
i ho saps, i t’apropes omplint-me la copa de sangria i em convides a apropar-nos a l’encesa de la foguera. Em demanes que
t’aguanti la mirada i ara soc jo qui esclato en plors. Ens abracem com dues amigues adolescents que se separen durant els
mesos d’estiu i, sense apartar la vista dels tabalers i diables, fas
broma sobre com deu ser l’infern, en cas que existeixi.
M’absento en els ulls d’un nen que observa emocionat els
diables ballant sota les espurnes, en la pila de fustes que aviat
es convertiran en cendres, en una parella petonejant-se i en
un avi batallant amb el seu bastó. I tu al meu costat, tan alegre,
tan forta, tan viva.
L’endemà, malparida, em vaig despertar amb la mateixa roba
de la nit anterior, tacada d’una pèssima sangria a preu popular.
“No marxis encara, beu una altra copa per mi”, em suplicaves.
La ressaca va ser monumental. Els tabals sonaven amb força
dins el meu cap i el terra semblava el pont penjant de Rupit,
brètola! Mentre sortia el cafè, et vaig trobar a les fotos penjades a la nevera. En primera plana, amb un con reflectant al cap
i embolicada amb una cinta en la qual es pot llegir “No passeu.
Policia. Mossos d’esquadra”.
Endollo el telèfon al carregador i em connecto a la realitat,
entre d’altres: l’Oriol enfadat perquè feia estona que m’esperava i no he donat senyals de vida; l’Àlex m’envia un seguit de
fotos de la Carla enfadada a la Bugaderia recordant que arribo
tard; la mare em pregunta quan passaré per casa; uns àudios
indesxifrables de la Gina i la Marta; i tu, que has estat pensant
i em volies preguntar si, si existís l’infern, t’hi acompanyaria.
I tant que sí, però encara no, joder!
/ ROSER PINEDA
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ressenyes

Psicopop del nord
Xavier Puig i Sedano | @xavierps7

N

Capitalisme i democràcia
són un oxímoron
Xavier Diez | @herodot10
osep Fontana és un
Jdels
millors histori-

adors europeus de la
seva generació a l’hora de captar l’essència
del seu temps. Un dels
seus aspectes més interessants n’és l’evolució
intel·lectual: d’un encotillat marxisme historiogràfic d’accent britànic a una segona etapa,
coincident amb el canvi
de segle, preocupat per
la globalització capitalista i la construcció de
les identitats.
Ens arriba tot just ara,
pocs mesos després del
seu traspàs, el seu testament historiogràfic,
Capitalisme i democràcia, on fusiona les qualitats de la seva trajectòria: les reflexions al
voltant dels orígens del
capitalisme en paral·lel
a l’estat contemporani,
amb una crítica contundent a la globalització,
adobades del sentiment
de profunda decepció,
amargor i pessimisme
intel·lectual que arrossegava en els darrers
llibres. La seva tesi és
clara: els orígens dels
règims d’economia de
mercat i democràcia liberal són una estafa. El
capitalisme és un règim totalitari imposat
a còpia d’elements sòrdids com l’esclavitud,
l’apropiació del treball,
les innovacions i el ta-

lent d’artesanes d’ofici;
dels grups mitjans amb
capacitat creativa i regulatòria; de la privatització de la terra que
va empènyer milions de
camperoles a la fam i la
misèria, i dels salaris de
fam i misèria de les fàbriques. I també una
altra conclusió interessant –i que ens hauria
de fer pensar d’acord
amb el que se sent per
la banda esquerra de la
política–, que indicaria
les classes mitjanes occidentals –especialment
treballadores qualificades, artesanes d’ofici,
menestrals– com a grup
autènticament revolucionari i que resulta el
principal damnificat
pel capitalisme.
Paral·lelament, apareix un grup social triomfant, la burgesia
–unes noves elits fusionades amb les velles
aristocràcies de sang–,
que crea un estat amb
un aparell legislatiu, administratiu i repressiu
que fa possible la seva
hegemonia.
Encara que el llibre
es clou amb les fallides
revolucions de 1848,
és evident que l’autor
vol induir-nos a ensumar l’olor de cadàver
d’aquest sistema que
la globalització vigent
tracta de preservar per
tots els mitjans.
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MÚSICA
7”
The Llamps
Philatelia Records i
Big Tortuga Records
2019

o són gaires els
grups en llengua
catalana que aposten
per les sonoritats psicodèliques i àcides dels
anys 60. Un d’aquests,
però, són els nord-catalans The Llamps, que
combinen la parla de
Llull amb el francès.
Aquest grup de tocs
pop i reconeguda herència del The Velvet
Underground de Lou
Reed, edita ara un nou
treball discogràfic, un
7” editat per Philatelia
Records i Big Tortuga
Records. Formats per
membres de grups de
trajectòria consolidada a l’Estat francès,
com The Limiñanas,
l’oient en tindrà prou
amb els dos teme s
d’aquesta producció
per fer-se una idea del
seu univers.

El primer, “Dans ma
nuit”, és guitarres, distorsió, riffs pesats combinats amb parts més àgils
i una veu de posat indie
que a vegades segueix
la lletra i d’altres se n’escapa per incorporar-se
a la mescla com si fos un
instrument més. Com
a molts vinils, però, la
cara B amaga el més
interessant. Es tracta
de “Com passa el plor”,
una treballada versió de
l’“As tears go by” dels
britànics Rolling Stones.
Traduïda pel poeta Enric
Casassas i acompanyada
al piano pel sempre excel·lent Pascal Comelade,
dona espai al delicat fraseig de la cantant Nadège
Figuerola, que es va enrudi nt a mesura que ho
fa també la cançó amb la
incorporació de les distorsions al darrer minut.
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Contra la sobirania
Misael Alerm Pou | @La_Directa
parlar en aquesJatavam
secció de la impor-

LLIBRE
Capitalisme i democràcia 1750-1848.
Com va començar
aquest engany
Josep Fontana
Edicions 62, 2019
211 pàgines

LLIBRE
Jacques Derrida:
Democràcia
i sobirania
Laura Llevadot
Gedisa, 2018
128 pàgines

tància de la col·lecció
de l’editorial Gedisa
“Pensament polític postfundacional”. Si hi tornem és, primer de tot,
perquè cal insistir-hi;
però més important és
remarcar un dels nous
títols de la col·lecció
i del qual la mateixa directora en signa l’autoria.
Laura Llevadot ha escrit
un resum molt reeixit
sobre Jacques Derrida,
segurament un dels filòsofs contemporanis
més complexos. I ho ha
fet tal com reclamava
Deleuze que es parlés
dels filòsofs, no a partir
dels seus sistemes, sinó a
partir de les circumstàncies vitals i de l’època, el
terreny que possibilitava
i condicionava l’obra.

Així, Derrida, francès
i jueu sefardita nascut a
l’Algèria colonial, i que
perdé la nacionalitat
amb el govern de Vichy,
se sent requerit pels esdeveniments que marcaran tot el pensament
posterior a la Segona
Guerra Mundial: el colonialisme, l’extermini nazi, el desencantament de
les democràcies liberals i
el feminisme. Però Laura
Llevadot li insereix una
segona volta pedagògica actualitzant el pensament de Derrida segons
els esdeveniments actuals i la seva pròpia posició en el món. Es posa en
joc com a conseqüència
d’un compromís amb
Derrida i el seu pensament sobre l’altre per
demostrar la continuïtat
històrica dels desastres.
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/ MIGUEL LÓPEZ MALLACH

“Exigim a l’Estat que pagui el
deute que té amb les dones”
Mariana Cantero | @cantero_mariana

Amanda Quijano,
feminista i activista
pels drets sexuals
i reproductius a
El Salvador
Va néixer l’any 1991,
“justament quan va
començar a sorgir el
moviment feminista a
El Salvador”, ens situa.
Va créixer en el si del
moviment: és filla d’una
de les feministes amb més
trajectòria i fundadora de
les primeres organitzacions
de dones del país. Amb
una consciència de les
desigualtats de gènere
molt desenvolupada, quan
tenia uns quinze anys va
començar a organitzar-se
amb un grup de joves pels
drets de les dones. Després
va anar creixent i va anar
consolidant la seva prioritat
d’actuació, tant en la
militància i com en els seus
diversos treballs acadèmics:
Quijano s’ha especialitzat en
drets sexuals i reproductius
i joventut. Aquest aspecte
biogràfic no és menor. A El
Salvador l’avortament no
només és il·legal, sinó que
es penalitza amb desenes
d’anys de presó.

Treballes a la Col·lectiva Feminista, una orga- ciutat tan complexa i violenta com és San Salvador
nització feminista amb quinze anys de trajec- aquestes inequitats es tornen encara més greus. En
tòria al país. Quina és la vostra tasca?
tercer lloc, no hi ha una idea de la corresponsabilitat
Treballem en diverses línies estratègiques, com de les tasques de cura i tampoc no hi ha una garantia
un programa per una vida lliure de violència, pels de l’Estat per fer-nos més senzill el que ens toca assudrets sexuals i reproductius, per la governabilitat mir a les dones. No hem d’assumir el rol de cuidadodemocràtica, en l’assessoria a governs locals per a res de manera acrítica, però mentre no es modifiqui
l’elaboració de polítiques públiques amb equitat de aquesta divisió sexual del treball, necessitem algunes
gènere, en economia per apoderar les dones i en mesures que garanteixin que les tasques de les quals
un viver de cooperatives de dones per donar-nos ens encarreguem estiguin millor. Volem caminar pel
suport entre totes i generar unes millors condicions carrer amb el cotxet del bebè, ens toca cuidar gent
de vida. També treballem en justícia
gran i volem espais per caminar-hi.
ambiental i feminisme, perquè estem
connectades amb el medi ambient i
L’any passat vam entrevistar Teodoles defensores dels recursos naturals.
Fem una crida
ra Vàzquez, empresonada després
a la comunitat
d’haver patit un avortament esCom és ser feminista a El Salvador?
internacional:
pontani. Ella estava lluitant perquè
Crec que, tal com hi ha molts feminisno és possible
es debatés la llei de l’avortament...
mes, a El Salvador hi ha moltes maneque al segle XXI
No es va ni arribar a presentar la prores de ser-ho. Però crec que el feminiss’empresoni les
posta (que demana la despenalització
me t’ha de passar pel cos i, una vegada
dones per avortar
de l’avortament en cas de risc per a la
t’hi passa, et reconeixes i t’anomenes
salut de la mare o embaràs inviable,
feminista. És reconèixer que existeix
producte d’una violació o del tràfic
una desigualtat entre homes i dones i voler canvi- de persones). I aquesta no és l’única proposta en
ar-ho des d’on estàs. No necessàriament es fa des de relació amb la llei de l’avortament. N’hi ha una preles organitzacions feministes, sinó que també l’exer- sentada per un diputat de dretes que vol augmentar
ceixen aquelles dones pageses que lluiten per una les penes, que en aquest moment són de 2 a 8 anys,
millor distribució de les tasques.
i proposa que es peni amb 50 anys de presó.
Quines fites teniu?
N’hi ha moltes. Crec que la primera té a veure amb
els drets sexuals i reproductius, perquè encara impera la concepció que les dones no poden decidir
sobre el seu propi cos. Tenim lleis molt restrictives,
com la de la penalització de l’avortament, que genera
que moltes dones estiguin sent condemnades a 30
o 40 anys de presó per avortar o per haver tingut
complicacions en la gestació. Hem de canviar aquesta legislació i que les dones que estan privades de
llibertat surtin, perquè no han comès cap delicte.
I la segona?
La segona té a veure amb els espais públics, amb el
fet que les dones puguem gaudir de la ciutat. Les
dones vivim les ciutats de manera diferent, i en una

Com valoreu aquesta situació?
Els legisladors tenen un deute amb les dones que
han de complir, i se’ls acaba el temps. La societat
ha canviat, està dient que necessitem una llei que
garanteixi la salut reproductiva de les dones. Fem
una crida a la comunitat internacional per sumar-se
a aquesta lluita i pressionar l’Estat, perquè no és
possible que en aquest segle estigui passant això.
Mor una dona cada dia de mitjana, però, a la
vegada, hi ha un moviment feminista molt fort...
Sí, ho veiem. Aquest 8 de març hem vist un moviment fort i ple, que incorpora moltes dones per primera vegada. Estem cansades i exigim a l’Estat que
pagui el deute que té amb les dones, que garanteixi
les condicions perquè puguem viure.

�

