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A partir de la globalització des-
fermada als anys noranta i la 
crisi iniciada el 2006, s’han 

patit arreu del món greus impactes 
en l’economia, la societat, el medi 
ambient i la vida de les persones. 
La restauració del sistema capita-
lista per sortir de les crisis porta 
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noves formes d’explotació, d’espoli 
del treball i despossessió de propi-
etats, drets, formes de producció, 
béns i serveis. Habitatge, educació, 
sanitat, transport, cures... Tot és 
susceptible de ser comprat, venut, 
privatitzat, especulat; un fenomen 
que les economistes del seminari 
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Taifa anomenen la “despossessió 
de la vida quotidiana”.
Assistim a l’empitjorament dràstic 

de les condicions de vida de les po-
blacions i l’augment de les persones 
que sobren, que no són rendibles per 
al sistema de producció i consum 
i que són condemnades a la misè-
ria. Cossos anònims que fugen de 
la violència i les guerres colonials, 
racials i geopolítiques; milers que 
naufraguen i moren buscant una 
vida millor o que són bloquejats en 
fronteres o centres d’internament, 
mentre tota mena de mercaderies 
es mouen cada cop més de pressa 
i amb menys restriccions.
Una producció, un consum i una 

generació de residus que amenaça 
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amb la destrucció dels ecosistemes 
i la supervivència de totes les for-
mes de vida de la Terra. Un model 
basat en el creixement a qualsevol 
preu i que ja mostra de manera fe-
faent els seus impactes letals en la 
salut –en forma de malalties respi-
ratòries, cardiovasculars, càncers 
i tumors–, les plagues, les pandèmi-
es o els virus, i als quals es fa front 
amb uns sistemes de protecció so-
cial i sanitaris cada cop més priva-
titzats o desmantellats. 
Unes societats en què les velles for-

mes de dominació i repressió mili-
tar, policial i judicial conviuen amb 
d’altres de més modernes i subtils. 
Cada cop més digitals i tecnològi-
ques, i alhora més controlades i vigi-

lades, amb mesures sovint autoim-
posades, el que Bung Chul Han ha 
anomenat psicopolítica. Polítiques 
que es retroalimenten amb el res-
sorgiment del neofeixisme global, 
excloent i identitari.
El poder pretén que la nostra sigui 

una “condició pòstuma”, en paraules 
de Marina Garcés; un temps de nihi-
lisme i decadència on tot s’acaba, una 
rendició; la fi dels recursos naturals, 
de la modernitat, de les ideologies 
i les revolucions. Una sensació para-
litzant perquè caiguem en les retro-
topies de Bauman, utopies compla-
ents que es projecten en un passat 
idealitzat, acrític.
Però on hi ha poder, hi ha resistèn-

cia, va dir Foucault. Si en aquests 

catorze anys les formes de la despos-
sessió han variat, també ho han fet 
les alternatives i les formes d’oposi-
ció. Les lluites dels pobles, els movi-
ments socials, noves propostes, eco-
nomies, sabers, coneixements, for-
macions, cultura, art i expressions 
dissidents, subversives, als marges 
i les escletxes. 
Nous paradigmes de cures, de su-

port mutu, de relacions feministes, 
d’atenció a les vulnerabilitats i di-
versitats. Eines que, en paraules de 
Ballestrini, fan que “radicalitzem 
l’ofensiva” i que sostenen en les se-
ves xarxes un altre món possible, un 
món més digne, lliure i solidari, que 
volem viure i que volem seguir expli-
cant durant 500 Directes més.
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“H
istòricament el turisme 
sempre havia estat al 
marge de qualsevol críti-
ca, fins i tot entre els movi-
ments contrahegemònics”. 
Ivan Murray, geògraf de la 

Universitat de les Illes Balears i expert en turisme, 
explica com aquest sector gaudia, fins no fa gaire, 
d’una legitimitat que permetia als lobbys presen-
tar-se com a solució als problemes socioecològics 
globals. Eren “la indústria sense xemeneies”. 
Aquest rol es va veure reforçat el 2008, quan el 

capitalisme va entrar en crisi i calia trobar no-
ves formes de negoci que fessin sortir l’economia 
del forat. A la Conferència de les Nacions Unides 
del 2012, a Rio de Janeiro, els estats constaten 
que a la crisi econòmica s’hi afegeix l’ambiental 
i es comença a parlar d’economia verda. Murray 
i tantes altres veus 
crítiques prefereixen 
anomenar-ho, senzi-
llament, capitalisme 
verd: “Era una nova 
ronda d’acumulació de 
capital, centrada en la 
mercantilització de la 
natura”. I en aquesta 
estratègia de governs 
i grups de pressió, en 
què havien de canviar algunes coses perquè res 
no canviés, el turisme esdevé la punta de llança. 
Segons dades de l’Organització Mundial del 

Turisme, el nombre de turistes gairebé s’ha du-

Benidorm, a la 
Marina Baixa, un 
dels extrems més 
representatius  
de la massificació 
turística
/ DIEGO DELSO 
@DiegoDelso 

plicat en deu anys. De 800 milions d’arribades a 
més de 1.400 milions l’any 2018. L’any 2019, més 
de 43 milions de turistes de fora de l’Estat espa-
nyol van visitar Catalunya, el País Valencià o les 
Illes, segons l’Institut Nacional d’Estadística. Això 
sí, l’impacte de la crisi del coronovirus en el sec-
tor podria modificar-ne la tendència a l’alça, en 
tractar-se d’una situació d’emergència en què un 
dels factors a minimitzar és la mobilitat, sobretot 
la de llargues distàncies. 
S’ha fet evident que, lluny d’esdevenir la pretesa 

indústria verda, el turisme condiciona greument 
el medi ambient, tant per l’impacte en els eco-
sistemes de les destinacions com per la petjada 
de carboni que alimenta el canvi climàtic. L’any 
2018, un estudi publicat a la revista Nature esti-
mava que el turisme suposava, ja en el període 
2009-2013, un 8% del total de gasos d’efecte hiver-

nacle. Dit d’una altra 
manera, si aquesta ac-
tivitat fos un país, seria 
el tercer després de la 
Xina i els Estats Units 
en emissions de gasos, 
i això sense tenir en 
compte el creixement 
espectacular del sector 
en els darrers set anys. 
La majoria d’aquestes 

emissions, relata Murray, procedeixen del trans-
port aeri. La investigadora de l’Institut de Ciència 
i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, Filka Sekulova, discuteix, a més, que 

El nombre de turistes s’ha 
disparat al món en l’última 
dècada, i ha passat de 800 
a 1.400 milions d’arribades



FUM I MASSIFICACIÓ 
ENTELEN LA POSTAL 
DEL ‘SOL I PLATJA’
Després de la crisi del 2008, als Països Catalans es va apostar  
pel turisme com a solució ‘verda’ a la crisi, sense tenir en compte  
els efectes sobre la salut de les persones i del planeta 

Adrián Crespo | @crespix
Ester Fayos | @EsterFayos 
Tomeu Mesquida | @thumderbir
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la millora en les tecnologies hagi reduït aquest im-
pacte: “Amb una major eficiència dels transports, el 
que ha passat és que s’han incrementat els viatges”. 
I el rastre de carboni del turista no queda només al 
vol: cal comptar el que hi ha darrere del que menja, 
del que compra, del transport local un cop arriba… 
La investigadora qüestiona també l’ús de l’etiqueta 
sostenible per parlar del turisme, i posa l’exemple 
d’algunes regions rurals de Bulgària que l’utilitzen, 
on la majoria dels visitants procedeixen dels Estats 
Units. Malgrat que la pràctica local tingui una apa-
rença verda, la petjada ecològica del llarg viatge en 
avió fa difícil parlar d’ecoturisme.
Les conseqüències de l’explotació ataquen els ter-

ritoris i les seves poblacions. “Ens hem de fixar en 
les zones costaneres, en la confluència entre nord 
i sud”, explica el geògraf, “en els mediterranis del 
planeta”. Als Països Catalans, però també al mar 
de la Xina, a les Antilles o a Mèxic. Paradisos, pel 
clima i les platges, però també per raons econòmi-
ques pels turistes del Nord global. Són regions on 
recursos com l’aigua són limitats i on poblacions 
com les de la província de Guanacaste, a Costa 
Rica, pateixen la privatització del que abans era 
col·lectiu i on la indústria hotelera ho ha expro-
piat a les comunitats rurals. Un cas ben estudiat 
és el de l’illa de Zanzíbar, on es calcula que per 
cada litre d’aigua per resident se’n consumeixen 
deu per visitant. A això cal afegir el deteriorament 
de la seva qualitat. I es dona una paradoxa que el 
prestigiós professor d’antropologia David Harvey 
explica amb Barcelona com a exemple: l’explota-
ció de les seves especificitats l’homogeneïtza i fa 

de regularitzacions fiscals, ambientals i laborals, 
i polítiques de promoció i de baix cost –en molts ca-
sos subvencionades per les institucions públiques. 
És el cas dels ajuts de la Generalitat de Catalunya 
a Ryanair, per valor de més de 60 milions d’euros, 
per mantenir les bases a Girona i Reus, un suport 
que està sent investigat per Brussel·les per pre-
sumptes irregularitats. 
En el sector del transport aeri –que gaudeix de 

més avantatges fiscals, 
ja que no paga impos-
tos pel combustible o 
IVA–, destaca el crei-
xement del nombre 
de passatge que han 
experimentat els ae-
roports dels Països 
Catalans. En els últims 
deu anys, el tràfic del 
Prat s’ha disparat un 

80%, Manises un 73% i l’Altet i Eivissa al voltant 
d’un 60%. L’any 2019 es va tancar amb més 120 
milions de persones en trànsit als aeroports del 
conjunt del territori. 
Des de fa una dècada, l’activitat també s’ha in-

tensificat als ports. Barcelona s’ha convertit en el 
principal amarrador de creuers del Mediterrani, 
amb 3.137.918 creueristes l’any 2019. En el cas 
de València, per exemple, s’ha passat de rebre 
504.452 creueristes l’any 2010 a 1.071.963 el 
2018, cosa que significa un increment del 112%. 
A Palma, en el mateix període, l’augment ha estat 
d’un 52%: ha passat d’1.347.700 a 2.051.800. 

que perdi valor pel mateix capital. Quan el turisme 
transforma aquests entorns, perden precisament 
allò que els fa atractius. 

Barra lliure per a la contaminació
Les eleccions municipals de l’any 2015 van sacse-
jar algunes realitats electorals als Països Catalans. 
Tanmateix, l’arribada dels anomenats governs del 
canvi no ha aturat els projectes que posen en es-
cac la sostenibilitat me-
diambiental, com per 
exemple l’ampliació de 
la terminal de creuers 
a Barcelona, una de les 
més grans de l’Estat es-
panyol, i les ampliaci-
ons del Port de València 
o dels aeroports de 
Barcelona i Palma.
Fa temps que els ni-

vells de contaminació atmosfèrica de les àrees 
metropolitanes de Barcelona, València i Palma 
superen els límits establerts per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) a causa de l’excés de 
substàncies tòxiques que emet el trànsit rodat, 
marítim i aeri, en el qual “el turisme vinculat a la 
mobilitat massiva té una gran responsabilitat”. Ho 
explica Maria Garcia, membre de la Plataforma per 
la Qualitat de l’Aire de Barcelona, que destaca el 
creixement exponencial que han experimentat el 
nombre de vols i creuers com a resultat de “l’en-
fortiment d’ambdós sectors després de la crisi de 
2008”, gestat a través de privatitzacions; manca 

El port de Barcelona 
s’ha convertit en el 

principal amarrador de 
creuers del Mediterrani 
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Els gegants cre-
ueristes, Carnival 
Corporation, Royal 
Caribbean, Norwegian Cruise Line i 
MSC Creuers –registrats en paradisos fiscals per 
eludir impostos i normatives ambientals–, són 
coneguts per les grans emissions d’òxids de so-
fre, de nitrogen i partícules fines que propulsen 
a l’atmosfera com a conseqüència de l’ús de com-
bustibles de baixa qualitat.
Més enllà de l’agreujament de les malalties cardi-

ovasculars, pulmonars i neurològiques que com-
porta la contaminació atmosfèrica, la membre de 
la Plataforma per la Qualitat de l’Aire explica que té 
conseqüències directes en el medi ambient, com 
l’acceleració del canvi climàtic o la formació d’ozó 
troposfèric, un contaminant que afecta principal-
ment les zones rurals. A més a més, també se’n 
deriva un problema de salut pública. Segons l’in-
forme “Els beneficis per a la salut pública de la 
reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea 
metropolitana de Barcelona”, el cost sanitari deri-
vat de la contaminació és d’uns 6.400 milions d’eu-
ros anuals, és a dir, uns 1.600 euros per persona. 

La lògica de l’asfalt s’imposa
Pel que fa al medi ambient, uns dels grans perju-
dicats pels efectes de la contaminació i del canvi 
climàtic són els quasi 2.900 quilòmetres de costa 
que perfilen els Països Catalans. El desajust cli-
màtic desencadena un augment de la freqüència 
amb què es produeixen temporals de llevant amb 
precipitacions sobtades i fortes ratxes de vent, ai-
xí com la pujada del nivell del mar i, per exten-
sió, la progressiva regressió i artificialització de les 
platges, amenaçades també per la sobreexplota-
ció urbanística i turística i per la construcció i les 
ampliacions de ports.
L’estudi “Regeneració de les platges del Saler i la 

Garrofera (València)”, elaborat per la Demarcació 
de Costes de València, organisme dependent del 
Ministeri per a la Transició Ecològica espanyol, 
adverteix que la franja costanera que connecta el 
port de València i el cap de Cullera (Ribera Baixa) 
ha retrocedit 70 metres des de l’any 1965 fins a l’ac-
tualitat a causa dels projectes expansius del port, 
el pla sud amb què es definia el nou traçat del riu 
Túria i la pressió urbanística en el litoral. En les 
últimes dècades, segons l’informe “A tota costa”, 
publicat per Greenpeace el 2019, la superfície de 
costa urbanitzada a l’Estat espanyol s’ha duplicat, 
i ha passat de 240.000 a 530.000 hectàrees. La 
costa de Catalunya és la més afectada, amb un 
26,4% de sòl construït. La segueix el litoral del País 
Valencià, amb un 23,1%, mentre que a les Illes s’ha 
malmès quasi un 10% de la costa. 
La degradació dels ecosistemes i la pèrdua de ter-

ra fèrtil és un altre dels impactes derivats de l’incre-
ment del canvi climàtic i, de manera intrínseca, de 
la massificació turística. És el que es coneix com a 
desertificació, procés que amenaça greument l’Es-
tat espanyol, on entre el 75% i el 80% del territori 
se’n veu afectat, segons xifres del Programa d’Ac-

ció Nacional 
c o n t r a  l a 
Desertificació, 
e laborat  pel 
M i n i s t e r i  d e 
Medi Ambient. 
A l s  P a ï s o s 
Catalans, les zo-
nes més afectades 
són les comarques 
del sud, “a causa del 
clima sec i la manca 
irregular de recursos 
hídrics, així com de la 
sobreexplotació turís-
tica que pateix el terri-
tori, sobretot durant els 
mesos d’estiu”, exposa 
Patricio Garcia, director 
del Centre d’Investigacions 
sobre Desertificació (CIDE). 
E n  aqu e s t a  l í n i a ,  P au 

Monasterio, membre d’Ecologistes en Acció, ma-
tisa la particularitat del turisme al sud del País 
Valencià, “de tipus residencial” i domiciliat en “ur-
banitzacions de luxe, amb piscina, grans jardins i 
camps de golf”, que a poc a poc s’expandí des de 
les ciutats costaneres fins als municipis d’interior 
que distaven pocs quilòmetres del litoral, traslla-
dant les mateixes dinàmiques de construcció i d’ex-
tracció de recursos naturals, com l’aigua i l’ener-
gia, a les zones rurals. Es calcula que per mante-

nir un camp de 
golf calen entre 200 i 

300 milions de litres d’aigua anuals, 
i tot i que la llei estableix que en part s’han de 
regar amb aigua reutilitzada, als Països Catalans 
n’hi ha més de 90, la majoria concentrats a les 
zones costaneres.
L’any 2018, segons dades del govern espanyol, la 

zona amb més afluència de turistes internacionals 
de l’Estat va ser la costa mediterrània, que en va 
rebre 54,8 milions. Aquest boom al litoral dels 
Països Catalans s’ha traduït en un augment de 
l’extracció de recursos del territori i una alteració 
dels seus equilibris naturals a través de transvasa-
ments i dessalinitzadores, “mesures que no s’hau-

Els avions sobrevolen 
els terrenys agrícoles 
del Prat de Llobregat 

abans d’aterrar 
/ VICTOR SERRI

@_ittos_
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rien d’estu-
diar com a primera 
opció”, considera Garcia, qui de-
fensa que, en primer lloc, s’ha de treballar la 
gestió i la planificació dels recursos per evitar 
consums intensius que no són prioritaris i gene-
ren una pèrdua de la qualitat i quantitat de les 
aigües per a la població endèmica. 

Nous projectes urbanístics en marxa
El dèficit crònic de recursos naturals conviu amb 
la construcció incessant de nous projectes urba-
nístics, accelerats en els últims cinc anys, com per 
exemple els més de vint que amenacen la Costa 
Brava, al litoral gironí; el megacomplex hoteler 
de luxe al Camp de Mar d’Andratx o el restau-

rant il·legal de l’illa 
de Benidorm, situat 

dins el paratge natu-
ral protegit de la ser-

ra Gelada. Cati Torres, 
professora titular del 

Departament d’Economia 
Aplicada de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB) i 

investigadora del Laboratori 
Interdisciplinari sobre Canvi 

Climàtic (LINCC-UIB), remarca 
les conseqüències ecològiques de 
grans dimensions que té el procés 
d’urbanització massiva orientat 
cap al sector turisticoimmobiliari: 

“Destrossa el paisatge i elimina la bi- odiver-
sitat, de manera directa i indirecta, a través de con-
tribucions al canvi climàtic, a l’augment d’aigües resi-
duals, a la pèrdua de patrimoni ecològic i cultural”. 
Després de la crisi de 2008, la lluita contra la in-

dústria turística ha evolucionat del vessant més eco-
logista contra els interessos especuladors a la costa 
a qüestionar la indústria turística de manera trans-

versal, és a dir, “com a 
eix econòmic i un tipus d’econo-

mia molt especialitzada” –matisa Margalida Ramis, 
membre del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de 
la Natura (GOB-Mallorca)–, que causa una emergèn-
cia mediambiental, econòmica, laboral i habitacio-
nal. Dins d’aquest monocultiu turístic, fons d’inver-
sió, constructores i grans empreses han ensopegat 
amb centenars de lluites socials que defensen un 
decreixement turístic, especialment ara, en un con-
text de crisi global múltiple.�

/ MARIA CONILL
@maria.ipunt
/ MATIES LORENTE
@mtslorente



Precarietat,
un monstre 
de mil cares

Les retallades en inversió pública i les reformes laborals a 
l’Estat espanyol han imposat un escenari de degradació 

del mercat de treball amb multiplicitat d’encarnacions

Eloi Latorre | @homestatic
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exponencial de la inestabilitat i la precarietat en 
el mercat de treball. El percentatge de contrac-
tes laborals temporals era, l’any 2019, del 21,9% 
a Catalunya, del 28% al País Valencià i del 28,5% 
a les Illes, segons un estudi de la Fundació BBVA.
El resultat ha estat l’hegemonització del que l’in-

vestigador anglès Guy Standing ha batejat com el 
precariat, un segment social transversal que té la 
inestabilitat i la pèrdua de les condicions de treball 
dignes com a pràcticament únic marc de referència. 
La precarietat té moltes cares, com l’increment de 
persones autoempleades, amb la variant perversa 
de les anomenades falses autònomes, treballadores 
que duen a terme una feina fixa per a un únic ocu-
pador, tot i que aquest es desentén de la seva filiació 
a la Seguretat Social. Segons un estudi de CATAC-
UGT, una de cada tres treballadores autònomes de 
Catalunya podria ser considerada falsa autònoma.

Falsejar el model cooperatiu
Una variació d’aquest model són les anomenades 
falses cooperatives, que han pres certa volada en 
alguns àmbits industrials (particularment el dels 
escorxadors, que majoritàriament ocupa persones 
procedents de les migracions), una pràctica en què 
s’imposa al personal donar-se d’alta en societats 
pantalla que tenen la forma jurídica de cooperati-
va, però sense cap mecanisme real de participació 
del personal, sense cap dret laboral ni sindical. En 
plantes càrnies com Esfosa o Le Porc Gourmet (a la 
comarca d’Osona), La Cope (a Torrent) o Productos 
Florida (a Almassora) arrosseguen una llarga con-
flictivitat per erradicar aquesta pràctica.
L’àmbit de les administracions públiques no ha 

quedat aliè a l’ona expansiva de la precarietat. Les 
externalitzacions i privatitzacions de serveis en 
àmbits tan essencials com l’atenció social a per-
sones que requereixen cures ha fet créixer expo-
nencialment empreses multiserveis que formen 
part de grans grups econòmics i que s’han espe-

En plena pandèmia del coronavirus, amb 
l’activitat laboral aturada per l’estat 
d’alarma i enmig d’una relativa dis-
creció mediàtica, està tenint lloc un 
dels conflictes laborals amb més llocs 
de treball en joc de les darreres dèca-

des. La plantilla de Nissan –motor industrial me-
tropolità de Barcelona que ocupa més de 3.000 
persones repartides entre les plantes de Montcada 
i Reixac, Sant Andreu de la Barca i el polígon de 
la Zona Franca– s’ha declarat en vaga indefinida 
i ha aconseguit aturar la producció que l’empresa 
intentava reprendre, tot i que poc després de de-
cretar-se l’estat d’alarma havia enviat pràcticament 
la totalitat de la plantilla a casa per la via d’un 
dels efectes col·laterals de la crisi sanitària: l’ex-
pedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
La massa laboral del gegant automobilístic recla-
ma a la matriu japonesa un pla industrial que en 
garanteixi el futur, un compromís que, de fet, el 
fabricant ja va assumir l’any passat en un acord 
amb el comitè d’empresa que es va saldar amb 
600 acomiadaments.
El conflicte de Nissan i el d’altres gegants indus-

trials –com el complex de Ford a Almussafes, on 
també s’anuncia una retallada de 450 treballado-
res– tenen cert alè de crisis laborals d’altra èpo-
ca, de les acaballes del segle XX: molts llocs de 
treball en joc per la decisió d’una multinacional 
amb capacitat per deslocalitzar la producció a vo-
luntat segons els seus interessos. Però alhora ar-
rosseguen algunes conseqüències del marc legal 
que ha acotat les relacions laborals des de la crisi 
financera de l’any 2008.
La tardor d’aquell any, la fallida del banc estatu-

nidenc Lehman Brothers va arrossegar l’economia 
capitalista a un crac mundial sense precedents des 
del 1929. A l’Estat espanyol, en quatre mesos es 
van destruir més de 900.000 llocs de treball. La 
resposta de l’administració va ser doble. Per una 

banda, sota l’esperó de l’autoritat comunitària eu-
ropea, una reforma exprés de la Constitució limi-
tava al màxim l’endeutament públic i inaugurava 
l’era coneguda amb una de les terminologies clau 
de la darrera dècada: les retallades. Les polítiques 
d’austeritat pressupostària que se’n van derivar 
han suposat un deteriorament en la qualitat en 
serveis públics, com la sanitat o l’educació, però 
també han impactat en les treballadores públiques, 
sotmeses a congelacions salarials i a un empitjo-
rament de les condicions de treball.
Per altra banda, la segona resposta van ser les 

dues reformes laborals imposades pels governs de 
l’Estat espanyol entre juny de 2010 i febrer de 2011. 
Amb l’objectiu proclamat d’afavorir la contractació 
flexibilitzant les condicions a les empreses per fer-
ho, es van implantar mesures com la rebaixa de les 

indemnitzacions per acomiadament a l’equivalent 
a vint dies per any treballat, els ERTO i les reduc-
cions temporals de feina segons les necessitats de 
producció, l’acomiadament justificat per absentis-
me laboral o el contracte indefinit amb acomiada-
ment no indemnitzat durant el primer any. 
Des d’aleshores, la disminució de l’índex d’atur 

(situat en un 12% de mitjana al País Valencià, les 
Illes i Catalunya, segons l’Enquesta de població 
activa del 2019, quan al zenit de la crisi, l’any 2013, 
va superar el 22%) ha estat a costa d’un increment 

La disminució dels índexs 
d’atur ha estat a costa d’un 
increment exponencial 
de la inestabilitat i la 
precarietat laboral 
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cialitzat en l’acaparament de contractes públics 
d’adjudicació d’aquestes activitats. Només Clece 

–societat en l’òrbita de la constructora ACS, presi-
dida per Florentino Pérez–, dedicada a tasques tan 
diverses com la neteja, el manteniment o l’atenció 

social, ha rebut en deu anys més de mil contrac-
tes de la Generalitat catalana i 85 de l’Ajuntament 
de Barcelona.
La subcontractació ha estat un altre dels mecanis-

mes d’enfortiment de la precarietat laboral, pràc-
tica estesa en grans companyies que fragmenten 
la seva activitat en una teranyina societària on el 
personal perd força i capacitat de defensa dels 
seus drets. Una mobilització que va posar en el 
mapa mediàtic aquest fenomen va ser l’anomena-
da revolució de les escales, la primavera del 2015, 
protagonitzada per treballadores de manteniment 
d’instal·lacions d’empreses subcontractades per 
Telefónica que exigien les condicions laborals 
i salarials que havien perdut en ser disgregades 
de la matriu, i que va tenir l’ocupació del Mobile 
World Center de la plaça Catalunya de Barcelona 
com a punt àlgid. En aquell moment, el gegant de 
telefonia tenia treballant més de 80.000 persones 
fragmentades en una teranyina de 600 societats.
El boom de l’anomenada economia de plataforma, 

que centralitza la seva activitat a través de les apli-
cacions de dispositius mòbils, ha obert noves vies 
en el mapa de degradació de les condicions labo-

rals. Aprofitant la manca de regulació, les empre-
ses –sovint multinacionals– que les exploten actuen 
formalment com a meres intermediàries entre la 
clientela i una plantilla a la qual, a l’hora de la ve-
ritat, sí que imposen horaris i condicions. Així ho 
han certificat diverses sentències judicials contra 
noves companyies del sector del repartiment a do-
micili com Glovo o Deliveroo, que han reconegut 

Manifestació durant 
la vaga de les 

subcontractades de 
Movistar el 2015  
/ GORKA LEIZA  

@gorka_leiza

Sentències judicials han 
certificat que les ‘riders’ 
de Glovo o Deliveroo han 
de poder exercir els seus 
drets com a treballadores

que les riders han de poder exercir els seus drets 
com a treballadores de les empreses. El sector del 
taxi també ha protagonitzat grans mobilitzacions 

–un tall de diversos dies a la Gran Via de Barcelona 
el gener de 2019– en protesta per la “competència 
deslleial” de nous serveis de xofer gestionats des 
d’aplicacions com Uber o Cabify, que han obligat 
les administracions a regular-ne l’activitat.�

El descontentament ciutadà 
per l’escenari sorgit de les 
reformes laborals de fa quinze 
anys es va plasmar en tres 
vagues generals molt massives 
(entre els anys 2010 i 2012), 
però també en la irrupció d’un 
model de mobilització aleshores 
desconegut: el moviment del 15-
M, que mitjançant l’ocupació de 
places públiques exigia radicalitat 
democràtica i apoderament 
d’una ciutadania que pagava les 
conseqüències d’una crisi en 
què les administracions havien 
optat per apuntalar el poder 
econòmic. Un moviment que, 
amb lògiques diferències, ha 
viscut cert emmirallament en la 
protesta de les armilles grogues 
que trasbalsa l’Estat francès des 
d’octubre del 2018. 
El 15-M va palesar desafecció 
amb la classe política, però també 
amb les grans forces sindicals 

Mobilitzar-se en l’era líquida
que històricament havien marcat 
l’agenda de les mobilitzacions 
socials. La crisi del sindicalisme 
hegemònic (que té la negociació 
amb la patronal com a principal 
marc estratègic) ha estat un altre 
dels efectes de l’escenari postcrisi, 
i s’ha evidenciat amb la creixent 
presència de forces sindicals 
de relat més rupturista en els 
conflictes laborals (CGT, CNT, COS, 
IAC o Intersindical-CSC). 
També amb la irrupció de noves 
plataformes de treballadores, 
sovint de caràcter autònom i 
assembleari, sorgides per fer 
front a noves formes d’explotació 
laboral en sectors concrets. En 
algun cas, com el de les Kellys 
–que aplega dones que netegen 
cambres d’hotels o atenen 
persones dependents–, introduint 
a la seva reivindicació una mirada 
feminista integradora del treball en 
el conjunt de la vida.
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Carles Masià | @chmasia

L’economia solidària 
forma part de la solució
El bagatge teòric acumulat, el treball en xarxa i, sobretot, les experiències concretes 
que cada dia posa en pràctica són el seu millor aval. Trenca progressivament 
el cercle de les convençudes i guanya terreny com a alternativa factible

Fa uns quants anys, una cam-
panya reivindicava que “una 
altra economia ja existeix” 
com a superació del lema an-

terior, “una altra economia és possi-
ble”. Avui podem constatar que l’eco-
nomia solidària és una realitat inte-
grada per multitud d’iniciatives de 
producció, comercialització, consum, 
inversió i estalvi que funcionen par-
tint de lògiques més respectuoses i 
equitatives amb les persones, el medi 
ambient i els territoris que no pas les 
empreses i institucions capitalistes.
En aquest trajecte no podem obvi-

ar la repercussió de la crisi de 2008-
2014, que a l’Estat espanyol va supo-
sar el rescat bancari amb diner públic 
i la destrucció d’uns tres milions de 
llocs de treball. Tot això va tornar a 
evidenciar les contradiccions d’un 
sistema sustentat en el creixement 
il·limitat i la depredació de recursos 
naturals. D’altra banda, però, també 
es va encetar un cicle de lluites i de 
generació d’alternatives. A favor de 
l’economia social i solidària (ESS) hi 
va jugar el fet que les cooperatives 
estaven resistint millor el sotrac en 
comparació amb les empreses mer-
cantils, i que moltes persones i col-
lectius veien amb bons ulls el seu po-
tencial transformador.

El mercat social
L’estratègia prioritària per estendre 
l’economia solidària és la construcció 
de mercat social. És a dir, la creació 
d’una xarxa estable de relacions en-
tre els diferents actors del sector de 
manera que cada cop es vagin cobrint 
més necessitats fora de l’economia 
dominant. Ara mateix, aquest mer-
cat dista molt de satisfer la demanda 
global i no abasta tota la cadena pro-
ductiva, però té espai per avançar en 
alguns àmbits estratègics i serveix per 
fer pedagogia dels seus valors. 
Les xarxes d’economia solidària 

–REAS al País Valencià i les Illes Balears, 
i la XES a Catalunya– estan dinamitzant 
mercats socials i promovent eines per 
mesurar-ne els impactes (els balanços 
socials). Un altre factor que ha permès 
popularitzar l’ESS són les fires anuals 
(com la FESC, des de 2012) i l’elabora-
ció de mapes d’entitats (Pam a Pam i, 
més recentment, Tornallom). 
Més enllà de l’esfera productiva, 

aquestes xarxes també han posat 

èmfasi en la incorporació de les cu-
res a les entitats. Partint de l’eix de 
les economies feministes, s’han creat 
comissions que treballen per revalo-
ritzar-les i lluitar contra el masclisme 
i altres problemes relacionats amb 
les estructures patriarcals. 

Sectors estratègics de creixement
Per començar, ens podem fixar en 
el mercat elèctric. Enfront d’un sis-
tema basat en energies fòssils, infra-
estructures centralitzades i opacitat 
tarifària, sorgeixen alternatives que 
comencen a esquerdar l’oligopoli 
d’Endesa, Iberdrola i Gas Natural 
Fenosa. Parlem de Som Energia 
i Seneo, que fomenten un model 
d’energia renovable, descentralitzat 
i transparent. La via de Som Energia 
ha inspirat les telecomunicacions 
(Som Connexió) i la mobilitat sos-
tenible (Som Mobilitat).
En segon lloc, el rescat bancari 

i la liquidació de les antigues caixes 
d’estalvis de fa una dècada, sumats 
al descrèdit que ja arrossegava la 

banca convencional, han contribu-
ït al creixement sostingut del finan-
çament ètic i solidari. Entitats com 
Fiare, Oikocredit i Coop57 formen 
part d’un circuit que també inclou 
les assegurances, amb el segell Ethsi.
L’ESS és fèrtil en molts més camps. 

En alimentació, el naixement de 
supermercats cooperatius planteja 
un canvi d’escala per a l’agroecolo-
gia. Han sorgit projectes d’habitat-
ge, atenció a les persones, cultura 
i espectacles, mitjans de comuni-
cació... També han nascut grups 
cooperatius, xarxes sectorials, la-
boratoris d’emprenedoria col·lecti-
va i, fins i tot, festivals d’ESS com 
l’Esperanzah. 

Primera onada  
de polítiques públiques
A Catalunya, a partir del 2015 l’ecosis-
tema d’economia solidària es comple-

menta amb les primeres po-
lítiques públiques d’ESS 
amb una visió una mica in-
tegral, fruit de l’aparició de 
candidatures municipalistes que 
inclouen mesures per fomentar-la. 
En aquest context sorgeix la Xarxa 
de Municipis per l’Economia Social 
i Solidària (XMESS) –de la qual for-
men part unes quaranta poblaci-
ons– i el primer pla estratègic 
de Barcelona (2016-2019).
Per la  seva banda,  la 

Generalitat catalana va im-
pulsar la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius, formada per 
catorze nodes repartits ar-
reu del país amb la partici-
pació d’entitats diverses –as-
sociacions, fundacions, coo-
peratives, ajuntaments, em-
preses d’inserció, consorcis, 
consells comarcals, federacions 
i centres especials de treball. Tant 
els ateneus com les accions dels mu-
nicipis són importants perquè el mo-
viment arreli al territori.

Claus d’una nova economia
La situació d’emergència sanitària pro-
vocada pel coronavirus i l’aturada de 
l’activitat econòmica dels darrers me-
sos han accelerat el debat sobre la tran-
sició cap a un nou model econòmic. 
En aquesta direcció apunten el Pacte 
d’una economia per la vida (promogut 
per la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya i la Fundació Roca Galès) 
i La vida al centre, un conjunt de pro-
postes ecosocials impulsades pel GOB, 
Terra Ferida i el Moviment Feminista 
de Mallorca, entre altres entitats. 
Fent balanç, la història recent de 

l’economia solidària ha generat 
molts aprenentatges i experièn-
cies que podrien formar part del 
nou programa. En aquest sentit, 
les mesures defensades per l’ESS 
es podrien combinar amb més ac-
cions impulsades des dels poders 
públics, com la intervenció de 
sectors essencials i la implantació 
d’una renda bàsica universal, per 
esmentar-ne dues de les més pro-
posades últimament. En definitiva, 
i sintetitzant-ho en un altre lema, 
davant de la disjuntiva “capital ver-
sus vida”, l’ESS té arguments de 
pes per decantar la balança cap a 
la segona opció.�
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Som Energia ha inspirat 
les telecomunicacions 
(Som Connexió) i la 
mobilitat sostenible 
(Som Mobilitat)
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Amb una crisi sanitària, social i 
econòmica que ara comença, 
l’economia social i solidària 
als Països Catalans malda per 
esdevenir una peça central per 
fer la transició del capitalisme 
de lliure mercat actual cap a un 
model econòmic just i sostenible.
Fins ara, l’ESS ha fet diferents 
apostes per la democratització 
de les fases del cicle econòmic, 
però de manera poc estructurada. 
Dins del moviment hi ha una 
aposta per fer un pas endavant 
i promoure una planificació 
econòmica per potenciar sectors 
estratègics com l’alimentació, 
l’energia o les finances. També 
s’assenyala la necessitat 
d’organitzar-se per generar 
un canvi digital que permeti 
intercanviar o comercialitzar 
productes de l’economia solidària, 
o la planificació econòmica 
a cada territori per detectar 
les necessitats i potencialitats 
estratègiques dels sistemes 
cooperatius locals. Experiències 
com el Fons Cooperatiu per 
l’Emergència Social i Sanitària o la 
unió de les llibreries cooperatives 
per Sant Jordi aquest any ens 
marquen també una tendència: 
la de mancomunar estructures 

per estar més organitzades i 
plantejar una alternativa al 
sistema.
La capacitat de construir 
espais d’articulació 
amb altres agents per 
fer una proposta de 

Canvi de model un cop 
superat el confinament
L’economia social i solidària afronta els reptes 
de mancomunar, reduir la dependència 
del sector públic i posar les cures al centre
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/ VALENTINA MALEZA
@valentina_maleza

Víctor Yustres | @victoryus3

model econòmic per al conjunt 
de la societat és un altre dels 
reptes principals de l’ESS. Es 
tractaria de generar espais de 
treball amb el sector públic, 
el cooperativisme, l’àmbit 
comunitari, el sindicalisme, el 
mutualisme o les petites empreses 
locals per tal de construir una 
economia plural transformadora, 
que vagi acompanyada d’un nou 
marc de regulació econòmica 
per desplaçar de la centralitat 
el mercat capitalista. En aquest 
sentit, diverses veus creuen 
que l’empenta del sector 
públic i la promoció d’espais 
estratègics públics, cooperatius i 
comunitaris són essencials per a 
la democratització econòmica i el 
salt endavant que l’ESS necessita 
per sortir de la seva bombolla i no 
dependre tant d’ajuts públics.
Entre altres reptes, l’economia 
solidària també ha de poder 
incorporar una perspectiva 
més diversa, obrint-se a la 
participació de persones migrants 
i racialitzades; ha de valorar l’àmbit 
reproductiu i posar la vida i les 
cures al centre, com defensen 
les economies feministes, i ha de 
poder acompanyar i donar suport 
a les xarxes comunitàries que ja 
resolen necessitats de la població 
sense entrar al mercat econòmic, 
com els col·lectius d’habitatge, 
grups feministes o xarxes 
antiracistes. El moment actual pot 
servir a l’ESS per desplegar tota la 
seva potencialitat.
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Emocionat, Lluís Martí conté la tensió 
davant la porta entreoberta de casa se-
va, d’on penja una pancarta: “Caixa 
Tarragona, la caixa que desnona”. 
Esclaten els aplaudiments i una veu 
adverteix del que tot just acaba de co-

mençar: “Lluitarem fins al final”. És un veí de la 
Bisbal del Penedès i el 3 de novembre de 2010 ho 
va continuar sent. El de casa seva va ser el primer 
desnonament aturat per la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca. Quan la comitiva judicial i els 
Mossos d’Esquadra hi van arribar, quaranta per-
sones ja havien pres la decisió de no retrocedir.
Feia un any que havia nascut la PAH de Barcelona, la 

primera de tot l’Estat espanyol, i només en aquell in-
terval de temps –de la primera assemblea a la Casa de 
la Solidaritat del Raval a l’escena de l’home palplantat 
davant la porta de casa seva al Penedès– ja s’havi-
en produït 3.553 desnonaments als Països Catalans. 
S’atansava la tempesta després de l’esclat de la bom-
bolla immobiliària: entre 2008 i 2013, s’efectuarien 
més de 97.233 desnonaments a Catalunya, el País 
Valencià i les Illes. Amb una mitjana de 2,52 habitants 
per llar, més de 245.000 persones afectades. Les xi-
fres es disparen a 269.159 desnonaments i 678.280 
persones si ampliem la forquilla temporal fins al 2019. 
Anys després, alleugerides, 150 famílies celebren 

l’acord amb una empresa amb seu a Londres que, 
via burofax, volia expulsar-les de casa o apujar-los 
els lloguers entre el 50 i el 100%. El crit de lluita: 

“Ens volíeu treure la casa, però ens heu tret la por”. 
L’estratègia del Sindicat de Llogateres: organització, 
mobilització i negociació. Era juliol del 2018 i el 

malabars per sobreviure, va estar dos anys lluitant 
amb la PAH fins a aconseguir un lloguer social. Ara, 
amb el Sindicat de Llogateres, intenta evitar que li 
apugin la mensualitat de 425 a 925 euros.
El seu pis de Barcelona és de Building Center, 

una societat que s’encarrega de comercialitzar els 
immobles a través de Servihabitat, on CaixaBank 
comparteix accionariat amb la firma de capital 
de risc Lone Star. L’objectiu: “Desinversió de la 
cartera d’immobles procedents del grup sota 

criteris de rigor financer 
i maximització del valor”. 
Amb aquesta fita, el 2013, 

les entitats van començar 
a obrir la porta a empre-
ses inversores i fons es-
trangers com Cerberus, 
Blackstone,  Apol lo  o 
TPG. Els bancs i la Sareb 
van netejant els balanços 
i els fons engreixen el va-

lor dels seus amb pisos que, sobretot, destinaran 
al lloguer. Tot i que, segons el Banc d’Espanya, 
la rendibilitat de la inversió en lloguer va recular 
una mica el 2019, continua sent un caramel: el 
7,4%. Un percentatge que no igualen ni bons de 
l’Estat, ni borsa ni dipòsits bancaris. 

Les socimis, insígnia de l’especulació
Res cau del cel. L’expresident espanyol José Luis 
Rodríguez Zapatero va encetar la nova etapa im-
mobiliària el 2009 impulsant la creació de les so-
cietats d’inversió dedicades al lloguer, les socimis, 

La rendibilitat de la 
inversió en lloguer 
se situa en un 7,4%, 
i supera la borsa i 
els bons de l’Estat 

bloc de Sant Joan Despí va representar la primera 
victòria d’un degoteig de grans immobles en lluita 
damnificats per la voracitat de les grans propietats.
El del Lluís Martí i el del bloc de Sant Joan Despí 

són dos casos separats per prop d’una dècada però 
connectats per un model. El primer s’havia endeu-
tat amb una entitat bancària que va ser absorbida 
per Catalunya Caixa i que ara controla el BBVA. Els 
segons havien passat de pagar el lloguer a la Sareb 
a fer-ho a Goldman Sachs, un dels bancs més po-
derosos del món que, amb 
la venda d’hipoteques d’alt 
risc, va contribuir, precisa-
ment, a l’esclat de la crisi 
financera del 2007.
La cooperativa d’advo-

cades i sociòlogues de 
València El Rogle enca-
ra atén casos que prove-
nen de la crisi hipotecària. 

“Alguns bancs, després de 
la dació en pagament, van fer contractes de lloguer 
social de tres anys que no renoven. Molta gent pre-
cària queda abocada als preus de mercat”, explica 
Adelina Cabrera. És la història de Rosario Ruiz, que 
treballava en la construcció quan, el 2007, es va 
hipotecar amb La Caixa per comprar un pis. Arran 
de l’esclat de la crisi immobiliària –que va enfonsar 
9.000 empreses vinculades al sector–, la van aco-
miadar. Després d’una separació i amb un fill de 
set anys, va continuar pagant les quotes mentre 
va poder. Denunciant l’entitat per clàusules abu-
sives, va aconseguir frenar el desnonament i, fent 

/ GAIZKA PAGONABARRAGA 
@gaizkapagona

*Sense dades disponibles de la Catalunya Nord
Font: Consell General del Poder Judicial
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A la PAH, s’hi han sumat 
més d’una trentena de 

sindicats de barri 
i de llogateres, i grups 

i xarxes d’habitatge

i Mariano Rajoy, a les acaballes del 2012, va fer al-
guns canvis per a l’impuls definitiu. Les anomenades 
sicav del totxo passaven de pagar un 18% d’impost 
de societats a un 0% i a gaudir d’una bonificació del 
95% en la compravenda d’immobles. Va ser ales-
hores quan el govern espanyol també va reformar 
la llei d’arrendaments urbans (LAU), precisament 
pocs mesos després que la banca es veiés obligada 
a cedir prop de 6.000 pisos per a persones desno-
nades al Fons Social d’Habitatge estatal. Justament 
quan les entitats financeres 
s’endinsaven en el negoci 
del lloguer, s’aprovava una 
major desprotecció de les 
inquilines: de contractes de 
cinc anys a tres, de tres anys 
de pròrroga a un i la possibi-
litat que durant la vigència 
del contracte la renda s’in-
crementi per sobre de l’IPC.
Amb aquesta pista d’ater-

ratge, la inversió en operacions immobiliàries es 
va disparar, i actualment, a l’Estat espanyol, ja hi 
trobem 22 socimis –d’un total de 72– dedicades 
exclusivament al mercat residencial, segons un 
informe de JLL i Bolsas y Mercados Españoles. El 
2018, aquestes 72 societats van obtenir un benefici 
net de 2.376 milions d’euros i se’n van repartir 879 
en dividends. D’altra banda, el nou reial decret que 
regula el lloguer només ha revertit una part de les 
reformes de 2013. Marta Ill Raga, del Sindicat de 
Llogateres, insisteix que era necessari però que 
és insuficient: “Volem una protecció real del llo-

gater, que significa prendre el control dels preus. 
Primer abaixar-los i després controlar-los. I que 
els contractes siguin renovables automàticament, 
de facto, com indefinits”. Ara mateix, les famílies 
destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar 
el lloguer, tot i que l’ONU considera que un habi-
tatge és assequible si representa menys del 30%.
Sota els efectes del modus operandi “comprar, 

expulsar, reformar i vendre” –i tot i els milers 
d’expulsions aturades pel moviment–, la cor-

ba de desnonaments no 
s’ha revertit, sinó que 
els llançaments per llo-
guer han anat guanyant 
terreny als d’hipoteca als 
Països Catalans, fins a su-
perar-los per 2,5 punts. 
A Catalunya, el territori 
amb més llançaments el 
2019, d’un total d’11.045, 
se’n deriva de la LAU un 

76%, 8.427 casos. Una relació que es replica: al 
País Valencià, de 7.119, 4.486 són per lloguer; a 
les Illes, 1.470 de 1.767. A més, són xifres que 
no ho diuen tot. Les dades del Consell General 
del Poder Judicial no dimensionen la vulnerabi-
litat de les inquilines que marxen silenciosament 
quan no els donen opció de renovar el contracte 
o quan pateixen un increment impossible d’assu-
mir. Tampoc totes les famílies que malviuen en 
habitacions, albergs o pensions mentre esperen 
un pis d’emergència, aquelles que són desnona-
des quan estaven okupant o les que, en trobar-se 

DE LES HIPOTEQUES 
ALS LLOGUERS SENSE 
REVERTIR LA CORBA
En poc més d’una dècada, més de 269.000 famílies –67 al dia– han estat 
desnonades als Països Catalans, malgrat la lluita incansable del moviment 
pel dret a l’habitatge. Les dades evidencien que, amb nous actors i noves 
dinàmiques especulatives, el model continua: negoci contra drets

Gemma Garcia | @gemma_g_fabrega
Giuseppe Savino | @peppesavino78 

en situació administrativa irregular, queden ex-
closes de qualsevol circuit. No consten en cap 
estadística però són un mirall del que els poders 
públics i les lleis no garanteixen.
Davant d’un escenari polièdric, els darrers anys, 

als més de 300 nuclis de la PAH de l’Estat espa-
nyol, s’hi han sumat més d’una trentena de sindicats 
de barri i de llogateres, i grups i xarxes d’habitatge 
arreu dels Països Catalans. “Hem de parlar de crisi 
habitacional, no d’emergència, perquè la vulneració 
del dret a l’habitatge és estructural i, per tant, per-
manent. No només és conseqüència de la bombolla 
del 2007”. Són paraules de Guillem Domingo, que, 
després d’estar implicat a V de Vivienda Terrassa, 
va ser una de les persones que va impulsar la PAH 
i ara forma part de l’Observatori DESC. 
Abans, però, també hi havia moviments i col·lectius 

que alertaven de les amenaces del model. El movi-
ment okupa, des dels vuitanta, denunciava l’espe-
culació immobiliària; als noranta, entitats veïnals ja 
alertaven de casos d’assetjament, i a Barcelona, des 
de Nou Barris, el 2006, l’Associació 500x20 posava 
l’atenció en la necessitat d’un parc públic d’habitatge. 
Amb tot, l’atapeïda xarxa de lluita ha permès que 

moltes persones deixessin de viure la problemàtica 
en soledat o fins i tot amb vergonya. Des de bon 
principi, el moviment va saber donar solucions a 
les derrotes. Davant la manca de reallotjaments 
de persones desnonades, va néixer l’Obra Social 
de la PAH, que només entre Manresa i Sabadell 
ha okupat tretze blocs de grans propietats, i a 
Catalunya ha aconseguit reallotjar més de 4.000 
persones. Berni Sorinas, de la PAHC Bages, en 
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Celebració  
després d’aturar 
un desnonament 
al Poble-sec de 
Barcelona 
/ ÀNGEL GARCIA
@angelgarciafoto

Si parlem de parc públic 
d’habitatge, la Catalunya Nord 
és una excepció respecte a la 
resta dels Països Catalans. Entre 
la Comunitat Urbana Perpinyà 
Mediterrània i el Departament dels 
Pirineus Orientals sumen vora 
20.000 habitatges públics sobre 
un total de 217.300, és a dir, vora el 
10%. Complementant-ho, existeixen 
mesures socials per allotjar o 
assumir el deute de les famílies 
expulsades per no pagar el lloguer 
i que limiten la taxa d’endeutament 
en el cas de les hipoteques a un 
màxim del 33% del salari. 
La regulació del preu del lloguer 
tan sols afecta el parc públic, 
on la mitjana és de 5,34 euros 
el metre quadrat, mentre que 
en l’àmbit estatal és de 5,65. Cal 
contraposar aquestes dades al 
salari mínim interprofessional, 
que actualment és de 1.185 
euros mensuals. Amb tot, a la 
Catalunya Nord els criteris amplis 
i la situació socioeconòmica fan 
que vora un 70% de la població 
compleixi els requisits per 
demanar un habitatge social. 

Catalunya Nord, 
l’excepció en 
parc públic
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fa una lectura en clau de transformació social: 
“Hem tingut la capacitat de mostrar d’una manera 
molt pedagògica la contradicció entre valor d’ús 
i valor de canvi, de fer xocar la legitimitat contra 
la legalitat, i hem aconseguit que moltíssima gent 
vegi amb bons ulls que una família que anava al 
carrer okupés un habitatge del BBVA”.
L’okupació venia de lluny i va anar més enllà de 

la PAH. Així, el veïnat del Raval, a través del sin-
dicat d’habitatge del barri, ha defensat un bloc 
okupat propietat de Blackstone, el fons d’inver-
sió més gran del món, o l’Obra Social Barcelona 

Pablo Bonat | @pablobonat

i el Sindicat de Barri de Poble-sec van batejar 
com a Bloc Llavors un edifici propietat de Vauras 
Investment.

Un parc públic desprotegit
L’okupació ha estat l’única opció per a moltes per-
sones. Malgrat l’elevat percentatge de població que 
es troba en situació d’exclusió residencial i en risc 
d’exclusió social, el parc d’habitatge amb protec-
ció oficial (HPO) als Països Catalans continua sent 
una assignatura pendent: només representa entre 
l’1% i el 2% del total –encara que els governs hagin 
arribat a acords de cessió amb la banca i la Sareb– 
i hi ha llargues cues d’espera de sol·licitants. A 
més, moltes famílies no reuneixen ni els requisits 
d’ingressos per accedir-hi.
L’economista Carme Trilla, que presideix l’Obser-

vatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i la 
Fundació Hàbitat3, reconeix que la manca de parc 
públic “és probablement el principal problema 
que tenim quan s’ha de fer front a una demanda 
que per ingressos mitjans o baixos no pot accedir 
a pisos a preus de mercat”. L’exsecretària d’habi-
tatge –entre 2004 i 2011, durant els governs tripar-
tits– lamenta que no s’hagin fet polítiques orienta-
des cap a aquest objectiu sostingudes en el temps.
Mentre el parc públic és una anècdota, tant 

Catalunya com el País Valencià i les Illes ocupen 
els primers llocs del rànquing de nombre de pi-
sos turístics a l’Estat. El 2017, a València, diferents 
col·lectius i associacions van unir-se en la xarxa 
Entrebarris contra la gentrificació que pateixen bar-
ris com Russafa i el Cabanyal, on el veïnat ha estat 
expulsat i substituït per població amb més capacitat 
adquisitiva i per turistes. Octavi Ruiz recorda com 
amb la campanya “Vivenda per al veïnat” exigien a 
les administracions aturar els apartaments turístics.
Si bé l’Agència Valenciana de Turisme assegura que 

el nombre d’apartaments turístics legalment censats 
a la ciutat va disminuir el 2019 per primera vega-
da en els últims quatre anys, el projecte DataHippo 
evidencia que el 2018 n’hi havia el doble dels que 
tenien registrats; per tant, la meitat operarien sense 
llicència. A Mallorca, segons l’associació Terraferida 
i DinsAirbnb.cat, el 30% de l’oferta és fraudulenta i a 
Catalunya, recentment, el TSJC ha obligat Airbnb a 
eliminar del web 12.000 pisos turístics il·legals.
Margalida Mestre, geògrafa i experta en el desen-

volupament urbanístic de Palma, també parla de la 
pròpia experiència: “A Santa Margalida, on visc, al 
nord de l’illa, a mesura que la gent mor, rehabiliten 
les cases i passen a lloguer turístic: estan tancades 
tot l’hivern”. Cau la disponibilitat d’habitatges per a 
la gent que viu a l’illa i s’apugen els preus. De boom 
en boom, assenyala Mestre, cada vegada el turis-
me conquereix més espais: “Primer hotels, després 
apartaments, i ara ja ha entrat dins els habitatges a 
través de comercialitzadores com Airbnb”.

Les diferents cares de la propietat
Quan va esclatar la crisi hipotecària, la PAH va sos-
tenir okupacions de centenars d’oficines d’entitats 
bancàries, la més llarga l’any 2014 a Sabadell, del 
BBVA, que va durar disset dies. Però a mesura que 
les entitats s’han desfet dels pisos, el moviment 
pel dret a l’habitatge ha hagut de rastrejar entra-
mats de propietat més complexos: seus de fons a 
l’altra punta de l’Atlàntic, oficines en polígons sen-
se identificar o aliances autòctones per descobrir. 
El dibuix de l’estructura de la propietat del parc de 

lloguer als Països Catalans no està complet, però al-
gunes dades donen pistes del seu traç. A Barcelona, 
i segons l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, el 
60,4% pertany a particulars, el 33,6% a empreses, 
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el 4,5 a administracions públiques i l’1,4% restant 
a entitats del tercer sector i a institucions religio-
ses. Alhora, el 0,2 dels contribuents de la ciutat és 
titular de vora el 10% dels habitatges. Les dades 
sobre la ciutat de València recollides per El Rogle 
mostren menys pes de les empreses.
Continua sent una incògnita quin volum d’habi-

tatges en lloguer acumula la majoria de “particu-
lars” i consensuar a partir de quin nombre d’ac-
tius s’és un “gran tenidor”. El sociòleg Emmanuel 
Rodríguez subratlla que la història de la bombolla 
dels lloguers també és la del “rendista popular, 
aquells petits propietaris que obtenen part de la 
seva renda del lloguer turístic o convencional”. 
Aquests multipropietaris, continua, són, a més, 

“una poderosa figura ideològica que defensa els 
seus drets de la mà de grans propietaris”.
Encara que els grans grups inversors són una 

part petita del mercat de lloguer, la investigado-
ra Melissa Garcia apunta que “tenen influència en 
els preus”. L’estudi que va realitzar sobre 110 pi-
sos de Blackstone a Barcelona, comercialitzats per 
Alquilovers, demostra que els lloguers són un 38% 

Carles Masià | @chmasia

El nou horitzó 
de l’habitatge 
cooperatiu

Ni de lloguer ni de propietat. 
En els darrers quinze anys 
han germinat experiències 
d’habitatge cooperatiu en 

cessió d’ús, en què l’immoble pertany 
a una cooperativa i les sòcies poden 
gaudir-ne indefinidament. Es tracta 
d’un model d’habitatge diferenciat del 
que tradicionalment s’impulsava als 
Països Catalans, en què se sol crear 
una cooperativa per fer una promo-
ció immobiliària i després es dissol 
perquè les sòcies adquireixin el pis 
en règim de propietat privada.
Com a iniciatives pioneres en cessió 

d’ús tenim Cal Cases, constituïda el 
2007 en una masia de Santa Maria 
d’Oló (Moianès), i Calafou (Cabrera 
d’Anoia), impulsada el 2011 per la 
Cooperativa Integral Catalana en 
una colònia tèxtil abandonada. Més 
recentment, a la ciutat de Barcelona 
s’ha alçat La Borda, un edifici de fus-
ta construït sobre un solar municipal 
cedit per 75 anys. 
Una alternativa similar és la masoveria 

urbana, mitjançant un acord entre la 
propietària d’un habitatge desocupat 
i una masovera de manera que la pro-
pietat en cedeix l’ús pel termini que 
s’acordi a canvi que la masovera s’en-
carregui de la rehabilitació. Masoveria 

Urbana per la Llar Alternativa (MULA) 
impulsa projectes d’aquesta tipologia.
Des de 2004, la difusió del cooperati-

visme en cessió d’ús ha anat de la mà 
de Sostre Cívic, entitat que dona suport 
a la creació dels anomenats “grups lla-
vor” i aixopluga promocions en sòl pri-
vat i públic. Una d’elles és Princesa 49, 
en què l’Ajuntament de Barcelona va 
cedir l’ús de l’edifici mitjançant un dret 
de superfície a canvi que l’entitat s’en-
carregués de rehabilitar-lo. Una altra 
línia d’actuació és el cohabitatge sèni-
or, amb casos com el de Walden XXI, 
que s’ubicarà en un antic hotel de Sant 
Feliu de Guíxols (Baix Empordà). 
Darrerament, a Catalunya han nas-

cut més entitats que treballen per 
consolidar el model, com ara la fun-
dació La Dinamo. I a les Illes, arran 
de la nova llei d’habitatge de 2018, 
existeix el programa Cohabita, de 
l’Institut Balear d’Habitatge, que ce-
deix solars públics a cooperatives per 
a l’autopromoció d’habitatge prote-
git en cessió d’ús. A Mallorca ja hi ha 
dos projectes en marxa. Aquest siste-
ma cooperatiu fa dècades que proveeix 
habitatge estable i a un preu assequi-
ble a Dinamarca, Alemanya, el Canadà 
i l’Uruguai, on s’han destinat fons pú-
blics i incentius fiscals. 

més cars que el preu mitjà del barri on es troben. 
Garcia recorda que els fons “gestionen els seus 
actius immobiliaris amb l’objectiu d’augmentar la 
rendibilitat per als accionistes”. Per contribuir-hi, 
molts dels entramats societaris recorren a l’elusió 
fiscal: Luxemburg, Delaware o els Països Baixos.
Amb tot, només la COVID-19 ha suspès els desno-

naments. Però quan finalitzi l’estat d’alarma, Neus 
Berenguer, d’Entrebarris, avisa: “Solament qui pu-

gui acreditar que compleix els requisits del reial de-
cret, com la vulnerabilitat sobrevinguda per la crisi 
sanitària, podran suspendre’ls fins a l’octubre”. Hi 
ha una vaga de lloguers en marxa i moltes famílies 
per a les quals les moratòries seran del tot insufici-
ents. “La crisi no és la pandèmia, sinó el sistema”, 
afegeix Berenguer. Caldrà estar pendents de la cor-
ba dels desnonaments, però,  sobretot, de qui la 
frena: la lluita que creix fa una dècada.�



27 de maig de 2020 Directa 50016    EDUCACIÓ

SOS. Ensenyament públic de 
qualitat fou l’eslògan amb 
el qual la comunitat edu-
cativa es posicionà, des del 

curs 2010-2011, contra l’austericidi 
a Catalunya i contra la Llei orgànica 
per a la millora de la qualitat educati-
va (LOMQE) del ministre José Ignacio 
Wert (PP). Al País Valencià, la protes-
ta amb més impacte fou la conegu-
da com a primavera valenciana (2012) 
i a les Illes les marxes es van tenyir de 
color verd. Després d’un quinquenni 
de recuperació econòmica (els pres-
supostos més minsos es van patir en-
tre els exercicis 2012 i 2014), les con-
selleries d’Ensenyament –a mans de 
formacions progressistes– han tornat 
a incrementar la despesa, però en-
cara sense recuperar la capacitat de 
servei d’una dècada enrere. El pres-
supost per alumne a Catalunya se-
gueix sent un 22,3% menor.
A Catalunya, l’aprovació dels pri-

mers pressupostos en tres anys el 24 
d’abril, i en plena activació de l’estat 
d’alarma, ha fet saltar de nou la pre-
ocupació d’activistes per la manca 
de transparència i cooperació del 
Departament d’Educació encapça-
lat per Josep Bargalló (ERC). Ramon 
Font, del sindicat de professorat 
USTEC·STEs (IAC), qualifica de “pro-
paganda pura l’estratègia del govern 
efectiu”. Font denuncia que “totes 

les millores en inversió ja les preve-
ia l’administració del 155, però dels 
incentius professionals que requerei-
xen més despesa ni parlar-ne”.
Des de la mateixa Generalitat de 

Catalunya es van implementar els 
decrets de direccions i de plantilles, 
que substitueixen els claustres as- / C
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semblearis i, segons Font, promo-
uen “una cadena de transmissió 
política”. I adverteix: “Comences 
canviant els actors de dalt i acabes 
seleccionant el professorat a dit”. A 
les Illes o al País Valencià no hi ha 
una llei d’educació autonòmica i es 
regulen per la LOMQE, que estableix 
una jerarquia similar.

Els atacs a l’ensenyament en català
La manifestació més gran a la història 
de les Illes fou el setembre de 2013 
i aplegà més de 80.000 persones. 
Defensaven el dret a ser educades 
en català, en contra del model trilin-
güe del tractament integrat de llen-
gües (TIL) del govern de José Ramón 
Bauzá (PP). Després de quatre cursos 
de marxes verdes i de recursos judi-
cials, el Tribunal Superior de Justícia 
balear acabà per tombar el decret. 
Amb l’arribada del nou govern pro-
gressista es recuperà el decret de mí-
nims, que estableix que les escoles 
han de fer un mínim del 50% de les 
hores lectives en llengua catalana.
També va caure el polèmic apartat 

de la llei Wert que, en paraules del 
ministre, serviria per “espanyolitzar 
els alumnes catalans”. El Tribunal 
Constitucional, després de grans 
protestes, va disposar a favor de la 
Generalitat de Catalunya per mante-
nir l’estatus de les llengües cooficials.
Al País Valencià, el PP va elimi-

nar l’opció immersiva l’any 2012, 
que deixa a criteri de les famílies 
l’elecció entre dues línies plurilin-
gües. “En dotze anys de govern no 
es va facilitar el compliment de 
les hores obligatòries”, es queixa 
Marc Candela, del sindicat valencià 
STEPV. L’any 2018, la llei del plu-
rilingüisme fixa una sola línia que 
assegura un 25% mínim d’hores en 
valencià i un 25% en castellà.
A la Catalunya del Nord, “cada cop 

hi ha més gent que demana l’ense-
nyament en català per als seus fills”, 
explica Nicolau Caveribere, profes-
sor de l’escola Arrels-Vernet i mem-
bre de SUD Éducation; “més del que 
l’Estat facilita”, puntualitza fent re-

Ensenyament públic 
de qualitat, un lema 
que pugna per fer-se real
Deixem enrere un període de desinversió, segregació, elitització de 
l’ensenyament i pèrdua de democràcia en la direcció dels centres. 
La comunitat educativa alerta de quins retrocessos s’haurien de revertir

Guillem Martí | @guimmart

ferència als divuit grups que encara 
els falta mestre bilingüe. Actualment 
l’ensenyament públic permet una 
opció bilingüe del 50% en català, si 
ho demanen les famílies, sempre 
que es mantingui com a mínim una 
línia per centre totalment en fran-
cès. L’Escola Arrels ofereix els dos 
únics centres públics d’ensenya-
ment immersiu.

El perill de la segregació
Els moviments de la marea groga –i 
també les assemblees grogues– es 
van fer forts inicialment a les esco-
les de l’extraradi barceloní, on ve-
ien en el deteriorament de l’educa-
ció pública una greu amenaça per a 
la inclusió i el desenvolupament de 
gran part de la població treballado-
ra. Segons dades de 2019 de l’Obser-
vatori del Treball i Model Productiu, 
el perfil més comú de la població 
jove ocupada és el d’un home (51%), 
amb estudis superiors assolits (47%) 
i d’origen nacional (80%). El mateix 
any, l’Estat Espanyol seguia encap-

çalant el rànquing europeu de fracàs 
escolar segons l’Eurostat, amb un 
17,3%, en comparació amb el 10,2% 
de mitjana del continent. Segons 
el Ministeri d’Educació espanyol, 
les Illes són la comunitat autòno-
ma amb un abandonament escolar 
més alt (24,4%), el País Valencià la 
setena (20,2%) i Catalunya la nove-
na (17%). Biel Caldentey, del sindicat 
balear STEI, recorda que “una soci-
etat educada és més crítica i difícil 
de manipular”.
Els copagaments amb els quals les 

famílies supleixen la desinversió, 
destinats al funcionament i mante-

Les Illes són el 
territori amb més 
abandonament 
escolar, xifrat 
en un 24,4%

S’ha incrementat la 
despesa, però encara 
sense arribar a la 
capacitat de servei 
d’una dècada enrere 
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niment de centres –54,45 milions 
d’euros l’any–, generen diferències 
en la qualitat educativa en funció de 
la renda familiar, com també està de-
mostrant la bretxa digital durant la 
crisi de la COVID-19. 
L’any 2018, es va tombar per pressió 

popular el decret de servei de men-
jador escolar, però es va substituir 
per la llei de contractes de serveis a 
les persones. Aquesta darrera pro-
posta, coneguda com a llei Aragonès, 
privatitza àrees de l’espai educatiu, 
el qual esdevé un negoci milionari 
que atreu multinacionals com ACS, 
de Florentino Pérez, en comptes 
d’apostar per la gestió local o per 
cooperatives de proximitat en men-
jadors escolars, espais d’acollida, ex-
traescolars o escoles bressol. 
La Federació d’Associacions de 

Famílies de Catalunya (FaPaC) as-
segura haver constatat com des del 
Departament d’Educació es plani-
fiquen erròniament les places esco-
lars públiques respecte al creixement 
demogràfic, en paral·lel a un finança-
ment a l’alça de les escoles concerta-
des. En tres anys, la concertada ha 
perdut 4.456 alumnes, però s’han 
destinat 84,8 milions d’euros més a 
concerts educatius. “Vuitanta-dues 
de cada cent vegades, el tancament 
d’un grup-classe l’assumeix l’escola 
pública”, alerta la presidenta de la 
FaPaC, Belén Tascón, qui denuncia 
que “el decret de la lliure elecció de 
centre reprodueix la segregació dins 
dels barris i posa en perill el dret a 
la universalitat de l’educació”. El go-
vern del Botànic ha intentat revertir 
aquesta tendència, però el Tribunal 
Superior de Justícia valencià ha acabat 
donant la raó a l’escola concertada.
“Per sort, l’escola pública segueix 
mantenint uns paràmetres de quali-
tat que les famílies encara tenen en 
compte”, defensa Tascón. “Al final, 
és més democràtica i inclusiva que la 
concertada. El 80% de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials està 
escolaritzat a la pública”. I assegura 
que “l’única manera de revertir la 
tendència dels darrers anys és a tra-
vés del compromís de la ciutadania”.�

El pretext: la creació d’un 
espai europeu universitari 
homogeneïtzat per facilitar 
l’homologació de titulacions, 
la mobilitat intercomunitària i 
l’increment de les possibilitats 
d’incorporació laboral a través 
de la hiperespecialització. Les 
conseqüències, confirmades 
amb el pas del temps, que 
les veus crítiques advertien: 
mercantilització progressiva 
de l’ensenyament superior 
i de la recerca científica, 
precarització del professorat i 
encariment desmesurat de la vida 
universitària. 
Entrà en vigor durant el curs 2007-
2008, poc abans d’esclatar la crisi 
econòmica que esvairia qualsevol 
rastre d’aires europeus. L’augment 
de taxes més elevat es va produir 
l’any 2012, amb un increment del 
66% impulsat per Wert, amb el 
suport de la Generalitat de Mas, 
i que col·locava Catalunya com 
la comunitat autònoma amb els 
preus universitaris més elevats de 
l’Estat espanyol. Bolonya despertà 
el moviment estudiantil, que va 
sacsejar les universitats públiques 
durant tres cursos. Facultats 
i rectorats ocupats durant 
setmanes, llargues assemblees i 
jornades de formació, càrregues 
policials dins dels campus, 
centenars de persones ferides, 
desenes de detencions, expulsions 
d’alumnes i causes judicials 
obertes encara avui. 

Pla Bolonya, 
crònica 
d’una mort 
anunciada
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El 2016 es publicaven unes 
converses entre el ministre 
Jorge Fernández Díaz (PP) i 
el cap de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, Daniel de Alfonso. El mi-
nistre popular afirmava que havien 

“destrossat la sanitat catalana”. Es feia 
fàcil relacionar-ho directament amb 
les polítiques de retallades sanitàries 
aplicades l’any 2010 per Artur Mas, 
que van rebre el suport parlamentari 
d’Alicia Sánchez-Camacho. I parlava 
de Catalunya però podria ser la del 
País Valencià o la de les Illes.
La situació actual de la sanitat pú-

blica ve de lluny. Josep Maria Puig, 
president del sindicat Metges de 
Catalunya, apunta que és “tota una 
manera de fer” la que ha provocat 

“uns resultats que eren els espera-
bles”. Es refereix a la privatització 
de tota una sèrie de serveis en l’àmbit 
social que “hauria de donar l’admi-
nistració publica però que ha exter-
nalitzat, ha subrogat i, a partir d’aquí, 
ha fet malbé”. Podríem posar com a 
exemple les residències de gent gran, 

una realitat que, per Puig, “és cone-
guda i ha estat consentida i encorat-
jada des dels poders públics des que 
va començar la crisi, que podem situ-
ar més o menys el 2010”. I així, com 
recorden Ainhoa Hernández i Irati 
Bernaola, infermeres i militants del 
sindicat COS i d’Endavant, “les reta-
llades a la sanitat arreu dels Països 
Catalans es van iniciar el 2007 i no 
s’han aturat”. 
A Catalunya, l’any 2010 es va abai-

xar un 5% el sou al personal sa-
nitari, i amb Convergència i Unió 
al govern es va retallar en més de 
1.500 milions d’euros el pressupost 
del Departament de Salut. Al País 
Valencià, l’any 2012 el PP també va 
rebaixar el sou al personal del sector 
públic amb l’aprovació del decret de 
les retallades salarials i socials, una 
tisorada de 1.300 milions d’euros. A 
les Illes, entre el 2010 i el 2012 els con-
certs amb la sanitat privada es van 
incrementar en més d’un 36%. Així, 
juntament amb uns pressupostos 
cada cop més baixos, concerts i ex-

Deu anys de pressupostos 
insuficients i vulnerabilitat
Un informe de la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat 
Pública estima que el sistema sanitari ha perdut, des de 2009, entre 
15.000 i 21.000 milions d’euros d’inversió pública  

Carla Benito | @CarlaBenitoG

ternalitzacions són una part destaca-
ble de la despesa. Com ens indiquen 
Hernández i Bernaola, l’any 2017 el 
pressupost en concerts representava 
l’11% i els medicaments un 25%.
A més, les retallades de l’època es 

van veure agreujades per les reduc-
cions en el pressupost en sanitat per 
part dels diversos governs de l’Estat 
espanyol. Va ser també durant l’any 

2012 que es va implantar el copa-
gament i la inversió va disminuir 
un 6%. Durant els següents cicles 
anuals, la dinàmica a la baixa no es 
va revertir. De fet, un informe re-
alitzat l’any 2018 per la Federació 

d’Associacions per a la Defensa de 
la Sanitat Pública estimava que el 
sistema sanitari va reduir des de 
2009 entre 15.000 i 21.000 milions 
d’euros el pressupost.
Les conseqüències immediates 

que encara s’arrosseguen es van 
materialitzar en menys personal i 
menys recursos. Es calcula que a 
Catalunya, des d’aleshores, s’han 
perdut uns 1.020 llits d’aguts i 780 
de sociosanitaris. A més, hi ha sec-
tors més castigats que altres, com 
l’atenció primària: es parla de fins 
a 1.000 metges menys.

COVID-19 i drets malmesos
Des de l’inici de la crisi sanitària pro-
vocada pel virus SARS-CoV-2, tot l’àm-
bit professional de la salut ha mostrat 
la seva preocupació per si els conta-
gis a treballadores impossibilitaven 
la cura de la població o feien que el 
sistema no donés l'abast. Assenyalar 
com a heroïnes les treballadores sani-
tàries i el seguit d’aplaudiments, per 
moltes d’elles “buits de reivindicaci-

Concentració 
a les portes del 

Parlament de 
Catalunya durant la 
vaga de novembre 

de 2018  
/ CARLA BENITO

@CarlaBenitoG

Les conseqüències 
de les retallades que 
encara s’arrosseguen 
són menys personal 
i menys recursos
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ons”, han posat de nou sobre la taula 
el debat sobre la sanitat pública i els 
drets laborals del personal.
Irati Bernaola, infermera d’aten-

ció primària, apunta que és impor-
tant remarcar que la feina que s’està 
fent ja es feia abans de la pandèmia: 

“S’ha de desdibuixar aquesta heroïci-
tat i dir que som classe treballadora 
com qualsevol altra persona. No cal 
romantitzar ser sanitari”.
Les imatges de sanitaris amb bos-

ses d’escombraries com a bates 
han ocupat les xarxes socials du-
rant aquests mesos de confinament. 
Andrea Brotant, estudiant d’últim 
any d’infermeria, ens explica que 
tot i conèixer que “la sanitat públi-
ca té molts forats i punts febles”, una 
de les coses que més va sobtar-li du-
rant les seves pràctiques a la comarca 
de l’Alacantí, al País Valencià, va ser 
l’intercanvi continu de material entre 
centres enfront d’unes “mancances 
permanents”. Defensa, a més, que 
aquesta mancança de recursos va re-
lacionada amb l’estació de l’any i del 

turisme que l’acompanya. “A l’estiu 
tenim un desabastiment brutal. Es 
destinen molt pocs recursos per la 
quantitat de gent que demana assis-
tència sanitària, que, segons en quina 
comarca, duplica o triplica el nom-
bre d’habitants”. 
Per Brotant, les retallades que 

s’arrosseguen des de fa deu anys 
“han precaritzat encara més la si-
tuació” i fan que les treballadores 
de la sanitat siguin “una espècie 
d’inventores” per arribar soles a 
tot arreu. Aquesta sensació d’estar 
soles davant d’una gran responsa-
bilitat és compartida per altres sec-
tors. L’Esther, membre del perso-
nal de neteja de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, diu que no se sent gens 
protegida pel seu centre. “A part de 
la tensió extra que estem vivint, de 
normal no valoren la feina que fem, 
ens llancen a les trinxeres”, explica.
Ainhoa Hernández, infermera 

d’anestèsia a la Vall d’Hebron, a 
Barcelona, ha estat treballant a la 
UCI quirúrgica durant la pandèmia. 
Analitza que les retallades, encara 
no revertides, “no només acaben 
amb les vides de les persones, sinó 
que enterren drets adquirits com a 
treballadores i usuàries alhora que 
empitjoren encara més la situació de 
la sanitat pública”. Justifica aquesta 
visió fent esment als pressupostos de 

Personal sanitari 
es prepara per 

atendre malalts 
de COVID-19

/ FRANCISCO 
ÀVIA (HOSPITAL 

CLÍNIC)

/ PAU FABREGAT
@pau_fabregat

les comunitats, uns pressupostos que 
s’alimenten amb les condicions la-
borals de les treballadores: “Es fan 
pitjors i menys contractacions i aug-
menta la nostra càrrega de treball”.

Un clima desmobilitzador
Brotant apunta que es treballa sem-
pre en condicions mínimes i això con-
dueix a no poder exercir el dret a va-
ga com es voldria. “La responsabilitat 
de la salut de les usuàries recau en les 
treballadores i no en les condicions 
en què treballen”, considera.

Part de la plantilla 
considera que el 
sector sanitari costa 
de mobilitzar, des de 
dins i des de fora

En general, el sanitari és un sec-
tor que costa mobilitzar tant des de 
dins com des de fora. Per Hernández, 
l’ètica professional és un dels mo-
tius: “Al cap i a la fi estàs treballant 
amb la salut de les persones”. A més, 
Bernaola ho argumenta per la sec-
torialització del col·lectiu: “Dins el 
sistema sanitari hi ha diferents ni-
vells de precarietat, amb unes rei-
vindicacions llunyanes les unes de 
les altres”. Afegeix que a causa de 
les reivindicacions individuals i els 
interessos sectorials “no es veu la 

sanitat pública com una lluita glo-
bal, amb uns objectius comuns i de 
transformació de model”.
Ara, com deia Carme Borrell, ge-

rent de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, caldrà veure “com ha 
afectat la COVID-19 a la població de 
classes socials més desafavorides, 
que ja tenia unes condicions de vida 
i treball més precàries”. I són moltes 
les veus que caminen cap a un canvi 
de sistema i demanen una societat 
primarista que tingui en compte els 
determinants socials de la salut.�
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Desbordar 
la cultura
La cultura en tensió que aflora des dels centres 
socials desborda les lògiques institucionals, surt 
del marc i s’escampa col·locant la vida al centre

Neus Molina | @NeusMolina

L
a cultura, diu la filòsofa Marina Garcés, és un fe-
nomen clau de l’antropogènesi, és a dir, tot allò 
que fa que uns animalons, nosaltres, ens puguem 
anomenar humans. De cultura se’n parla molt des 
de molts àmbits. Representants polítiques, gesto-
res, artistes, periodistes i investigadores expliquen, 

pontifiquen o intenten desgranar des d’una pretesa intel·lectu-
alitat o no què és la cultura. El seu objectiu és elaborar políti-
ques culturals, amb més encert o menys, depenent del moment 
històric o del color de qui va guanyar les darreres eleccions.

A l’altra banda, allunyades de les veus que repensen o inver-
teixen en aquest àmbit, hi ha un grup de persones que diuen: 

“Jo de cultura no en sé”, “A mi la cultura m’avorreix”. Però si 
la cultura és el que ens fa humans i com a humans som éssers 
culturals, resulta difícil de creure que algú no en sàpiga res. 
I la gent a qui la cultura l’avorreix, què l’avorreix exactament? 
Llegir? Però llegir què? Anar al teatre? Al teatre a veure què? 
La música? Quina música?

La cultura, des del segle XIX, s’ha convertit en un recull de 
manifestacions burgeses només aptes per a algunes classes so-
cials adinerades. Expressions com “té cultura” o “és molt cul-
te” indiquen l’emmagatzematge de coneixements teòrics i no 
de pràctiques discursives arrelades a les comunitats: el capi-
tal cultural. La cultura, des dels mitjans, argumenta amb molt 
encert el periodista Nando Cruz, s’explica com un mercat de 
productes on les persones no són éssers culturals sinó poten-
cials consumidores o clientes.

Així, la cultura és per al capitalisme una llista de productes 
comprables i vendibles que configuren una definició de cul-
tura-producte. Una definició finalista que no té en compte el 
procés creatiu ni tot allò que, com diu Garcés, “ens fa humans”. 
I és a partir d’inventariar i vendre cultura que aquesta ha en-
trat de ple en les lògiques neoliberals de producció, on prima 
el resultat i la distribució.

D’altra banda, mentre la cultura es converteix en un espai 
de consum de masses, al mateix temps s’elititza fent que algu-
nes manifestacions siguin inassumibles per a la població. La 
cultura es divideix en alta cultura o baixa cultura. Una amb un 
valor social i  econòmic superior a l’altra. Els de dalt mirant amb 
condescendència els de baix. L’òpera i el reggaeton.

Ara bé, el que als anys quaranta anomenaven baixa cultura 
enfront de manifestacions culturals burgeses ha anat mutant 
de significació. La baixa cultura, la de masses, la mainstream, 
la del “pobre”, que deia Armand Mattelart, ha anat configurant 
un relat nou que s’hibrida amb la cultura popular, la lluita de 
classes i les veus disruptives. Una nova narrativa que, lluny del 
jardí noucentista, ordenat, bonic i classificat, es converteix, re-
lata Jordi Oliveres de Nativa, en un “espai en tensió”. La cultura 
en tensió desborda les lògiques institucionals, surt del marc, 

s’escampa empoderant allò que hi ha als marges i col·locant la 
vida, que també és cultura, finalment, al centre.

Trencar el marc

La ciutat de Barcelona, així com altres capitals i indrets de 
l’Estat espanyol, ha estat marcada, sobretot durant el perío-
de de Transició, per noves realitats culturals que tenien més 
en compte el desarrollismo empresarial que no pas la cultura 
popular. La cultura es barreja, aquests primers anys de demo-
cràcia, amb l’urbanisme, i perfila nous espais físics però també 
mentals com a pols d’atracció cultural-monetària. La cultura 
vista encara com a lloc de pelegrinatge per fer check i una pu-
blicació a Instagram.

En el cas de Barcelona, la ciutat es transforma en marca 
i aparador. Són els anys dels grans equipaments com el MACBA, 
que respondran a un procés d’embelliment i “higienització” 

–terme emprat per Pasqual Maragall– al barri del Raval. Les 
olimpíades Barcelona ’92 posen la ciutat comtal al mapa i la 
converteix en un flux de turistes, però també d’inversors, que, 
amb el pretext de la riquesa cultural –aquella inventariable–, 
transformaran la ciutat en “la millor botiga del món”. 

En la història de la cultura oficial de l’Estat espanyol desta-
quen grans esdeveniments i fites identificades amb determi-
nades icones o equipaments culturals: el Cobi, el Xacobeo, 
el Curro, l’Expo, el Fòrum 2004 i Carlinhos Brown. Ara bé, 
paral·lelament i des de fa si més no un segle, perviuen 
un conjunt de relats i petites històries vinculats a grups, 



Directa 500 27 de maig de 2020 EXPRESSIONS    21

entitats, persones i iniciatives, que han teixit altres maneres de 
ser ciutats i pobles i han deixat altres empremtes culturals lluny 
de l’oficialisme. Un fil vermell que va des dels ateneus lliberta-
ris fins a les escoles cooperatives del segle XIX i la República, 
la contracultura dels setanta, les okupacions dels noranta i ini-
cis del segle XXI i el 15-M. Històries on perviuen discursos no 
hegemònics i pràctiques culturals alternatives més a prop de 
la cultura popular, aquella que prima el procés per sobre del 
resultat-producte. Una cultura que s’acosta a les comunitats no 
per democratitzar-la sinó per posar en joc la democràcia cultu-
ral. Des de l’horitzontalitat, l’autogestió i la corresponsabilitat. 
Lluny del marc, mirant més enllà.

Una de les primeres accions de cultura comunitària nascu-
da d’una okupació és l’Ateneu Popular 9 Barris. L’any 1977, un 
grup de veïnes i veïns del districte barceloní de Nou Barris van 
okupar la planta asfàltica. “El fum de la fàbrica era insuporta-
ble i des del veïnat exigíem el seu tancament en assemblees 
i trobades, fins que un diumenge, de manera espontània, vam 
okupar-la”, explica Aurora Alvárez, més coneguda com a Yoyi, 
activista veïnal i representant del Bidó, entitat que gestiona 
l’ateneu. “La planta es va convertir en un centre sociocultural. 
Volíem que fos un ateneu i un espai per a la cultura popular, 
que arribés a la comunitat”, destaca. 

De finals dels setanta i enfront de les dinàmiques desarrollis-
tes del tardofranquisme, va emergir a Barcelona, però també a 
altres llocs, un moviment contracultural que reivindicava una 
cultura contestatària, una cultura en tensió. D’aquesta època 
són publicacions com Ajoblanco, artistes com Ocaña o bandes 
punk referents com La Banda Trapera del Río.

El terreny estava adobat per a nous processos que s’han anat 
donant al llarg dels darrers trenta anys i que han fet, en alguns 
casos, de palanca perquè els relats no hegemònics entressin a la 
institució. Un dels moments àlgids va ser a principis dels 2000 
amb l’okupació de La Makabra, Miles de Viviendas i Can Masdeu. 

“Les tres okupes representaven una nova manera d’entendre 

la cultura. La Makabra amb el circ, Miles des del coneixement 
amb la universitat i Can Masdeu des del rural urbà”, relata 
Jorge Albuerne, artista de circ i membre de la desapareguda La 
Makabra. “La Makabra era un espai de trobada d’artistes, on 
entrenàvem però també fèiem cabarets i festes. Era una ma-
nera diferent d’entendre la cultura que, a més a més, per una 
qüestió urbanística, estava col·locada al bell mig d’un procés 
de gentrificació, el districte 22@”, detalla. La Makabra va ser 
un espai de resistència que, per Albuerne, s’ha obviat del relat 
oficial: “Jo estic convençut que sense l’okupació ara no hi hau-
ria la Central del Circ”.

Miles de Viviendas va ser, com diu Albuerne, part d’un trian-
gle contracultural, però, a diferència de La Makabra, es va 

/ HELGA AMBAK
@helga.illustration
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TRIBADE

La cultura és una eina 
per transformar el món 
i la nostra persona

CSOA L’HORTA

La cultura és l’expressió 
i la interacció que creix 
d’allò comunitari, feminista 
i anticapitalista
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consolidar en el temps i en diferents espais i va aconseguir 
arrelar més sinergies amb el veïnat. “Hi havia molta activitat 
i hi passaven molts artistes: des de la Marina d’Ojos de Brujo 
fins a gent del barri. Era molt transversal”, relata Marc Sempere, 
okupa a Miles i impulsor de Compartir Dóna Gustet, un procés 
col·lectiu que treballa, des de diferents disciplines i arts, en la 
recerca, difusió i intervenció per la cultura popular, lliure i de 
transmissió directa.

“Des de Miles vam fer un espai alliberat per la cultura i vam 
okupar altres edificis com l’Arnau, al paral·lel, i el Molino. 
Reivindicàvem una cultura popular, transversal, accessible. 
També vam okupar la Sala Bahía a Sants [ara seu de la Lleialtat 
Santsenca]. Cada una de les okupes que hi havia en aquell 
moment tenia un color. Totes feien de tot, però eren dife-
rents”, recorda.

Noves veus, noves propostes d’autogestió

El 15-M, ara fa nou anys, continuà l’estela de les okupacions dels 
90 i els 2000, però tímidament comença a incorporar noves 
veus i nous relats que no només s’allunyen de la institució sinó 
també dels discursos heteronormatius europeus. A més, des de 
l’administració es comencen a incorporar altres definicions de 
cultura que, encara que sigui de cara a la galeria, sumen veus 
dissidents: els processos creatius i les pràctiques culturals po-
pulars com el grafit, el rap, el fanzín o el circ. Proliferen espais 
de concerts arrelats al barri com el Koitton; llibreries com La 
Canibal, La Raposa o Contrabandos; festivals com el Ladyfest 
o el Gutter Fest, i col·lectius com Catàrsia o T.I.C.T.A.C, la ma-
joria amb fórmules de governança horitzontal i cooperativa, 
i també professionalitzadora.

La pregunta que cal fer-se és si l’entrada dels relats disrup-
tius a la institució els fa córrer el risc de desactivar-se. Pel grup 
de reggaeton feminista Tremenda Jauría, “quan toques en un 
CSO toques per a convençudes; tothom està d’acord amb el teu 
missatge. El repte és que el missatge arribi a altres llocs”. Del 
mateix parer és el col·lectiu anònim de dones grafiteres The 
Hate Lovers, que van participar en el festival Kosmopolis del 
CCCB: “No penso que siguem unes venudes per estar en un 
festival com aquest ni acceptar pintar murs per encàrrec. Les 
institucions proven d’apropiar-se els discursos i nosaltres pen-
sem: ens n’aprofitarem i farem incidència política a la nostra 
manera i des de dins. Si les nenes ens veuen pintar, s’animaran 
a fer-ho”. Per Yoyi, de l’Ateneu Popular 9 Barris, “autogestionat 
no vol dir autofinançat, ja que els diners públics que gestionen 
les administracions han d’estar al servei de la ciutadania. Com 
a societat civil organitzada comunitàriament, hem de donar es-
pai a totes les veus i formes per tal d’expressar-nos lliurement 
des del respecte i la col·laboració”.

Per contra, Carles Guillot, provinent de centres socials com 
l’Hamsa, Can Vies, Can Masdeu o Kan Pasqual, opina que l’en-
trada a les institucions de veus i/o moviments disruptius potser 
genera “més visibilitat de les crítiques, dona més immediatesa 
a la necessitat d’una solució, però, com a part del poder, i per 
tant del problema, aquesta solució no anirà mai a l’arrel del 
conflicte. En tot cas hi posarà, amb sort, algun pedaç, però no 
qüestionarà la base on s’assenta”. D’aquesta manera, per Guillot, 

“el poder desactiva gran part del contingut de la lluita i, amb 
la seva immensa capacitat, en distorsiona el motiu real. Hem 
de promoure i potenciar la contracultura com a part essencial 
del contrapoder que hem de generar per canviar la societat”. 

Sigui com sigui, els relats no hegemònics i rupturistes que 
han estat històricament silenciats busquen maneres d’emer-
gir, ja sigui des de les okupes com a llocs de contrapoder, des 
de les cooperatives o des de les esquerdes de les institucions 
culturals. Per Sempere, “la lluita ha d’estar a tot arreu, des del 
lloc més autogestionat i perifèric fins al més cèntric. I totes les 
lluites fan falta a la vegada. La batalla està a primera línia de 
trinxera, darrere, a les ciutats, a la comunicació, als passadissos 
i a la diplomàcia”. Una cultura que permeti emergir narratives 
invisibilitzades com les lluites LGTBI+Q, l’antiracisme, l’ecolo-
gisme o els feminismes.�

Veus disruptives

“Rere la Barcelona de moda, 
olímpica i cool, rere la ciutat 
de marca, encara existeix la 
vertadera classe obrera”. Així és 
com es presenta Tribade, una 
banda de rap formada per Bittah 
i Masiva Lulla, acompanyades 
de PD Big Mark. A través del 
rap, en combinació amb el 
flamenc, el soul, l’afrotrap i el 
reggaeton, amplifiquen realitats 
silenciades com les lluites locals 
i de barri, LGTBIQ i l’antifeixisme. 
Transfeminisme i anticapitalisme 

El CSOA l’Horta, nascut l’any 
2012 a Benimaclet (València), es 
troba amenaçat per projectes 
urbanístics que, lluny de 
protegir la idiosincràsia social 
dels barris, comporten un 
agreujament dels processos de 
gentrificació i turistificació i de 
la insostenibilitat. Una de les 
formes de resistència és oferir 
una mirada cultural diversa. En els 
seus orígens, la paraula cultura 
prové del terme cultivar, que fa 
referència a la cura del camp, un 
dels pilars principals de l’espai 
que ja s’expressa en el nom: 
CSOA l’Horta. “Entenem la cultura 
com l’expressió i la interacció que 
creix d’allò comunitari, feminista 
i anticapitalista”. Una vida basada 
en la solidaritat i l’activisme. La 
cultura n’és un reflex i és un motor 
per a la transformació social. 

són eixos transversals que creuen 
les seves lletres i músiques. “Ja es 
pot parlar d’una escena musical 
feta per dones i per a dones en 
el sentit més ampli del terme”, 
explica Bittah. Tribade ha 
demostrat que “es pot fer 
de forma professional, amb 
una estètica i un format 
audiovisual de la parra i un 
altre tipus de discurs” que, 
segons expliquen, “sovint es 
copa per la música urbana 
mainstream”.

A l’espai del projecte, 
tot gest cultural, des 
del treball de la terra 
fins al diàleg entre 
iguals o qualsevol 
representació artística, 
és “la ferramenta, 
el mitjà i el fi per 
a aconseguir 
l’emancipació 
col·lectiva, i és una 
arma carregada 
d’ideologia”.

/ HELGA AMBAK
@helga.illustration
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CAN CAPSES I SES VIES

Sa cultura és sa millor eina 
per créixer com a persones 
i com a societat

LA RAPOSA

La cultura té relació amb tots 
aquells sabers i coneixements 
que tenen les persones que 
habiten el nostre entorn

EXPRESSIONS    23

Veus disruptives
Testimonis recollits per:
Elena G. Ruiz | @eguardiolaruiz 
Neus Molina | @NeusMolina

Fa més de quinze anys, David 
Pujol va formar part de l’okupació 
de Can Capses i Ses Vies, dos 
projectes a la ciutat de Palma 
que van permetre a un col·lectiu 
molt jove crear comunitat i provar 
formes de participació política. 
“Era un casal gestionat per 
l’independentisme, sobretot SEPC 
i Maulets. S’hi feien xerrades, 
molta vida social. Obríem cada 
dia. Vam aconseguir crear molta 
comunitat, van sorgir moltes 
exposicions i es va aconseguir 
dinamitzar el centre de Palma”. 
El projecte de Ses Vies, de 
només nou mesos de vida, va 
permetre el ressorgiment de 
l’anarquisme mallorquí amb la 
suma de persones provinents 

La Raposa, bar i llibreria feminista 
del Poble-sec (Barcelona), neix 
amb la voluntat de crear un espai 
d’activisme cultural de barri on 
compaginar l’oci i les qüestions 
polítiques des de dos vessants 
fonamentals: transfeminisme i 
antiespecisme. “La nostra idea era 
visibilitzar, a l’hora de programar 
activitats, identitats que en altres 
llocs no tenen espai; en el nostre 
cas, prioritzant dones, bolleres i 
identitats dissidents”. A l’hora de 
pensar en què és cultura, Alba 
Arellano, de La Raposa, creu que 

de l’independentisme: “Érem 
nítidament anticapitalistes. 
Fèiem xerrades, projeccions 
de pel·lícules, jornades, 
mobilitzacions, cooperatives de 
consum de productes ecològics. 
Vam tenir molt bona relació amb 
el veïnat tot i la poca durada”. 
Pel que fa a la cultura que van 
generar aquells espais, Pujol 
creu que “la cultura que fèiem 
nosaltres era interessant, no tant 
per la contraposició institucional. 
Darder deia: ‘Només la cultura 
ens donarà la llibertat’. No hi estic 
100% d’acord, però sí que pens 
que la cultura mos apropa bastant 
a sa llibertat. Quan deim cultura hi 
afegiria cultura popular, la cultura 
que fa sa gent”.

té a veure amb tots aquells sabers 
i coneixements que tenen les 
persones que habiten el nostre 
entorn, ciutats, barris… “Posar-
ho al centre de forma col·lectiva 
perquè totes puguem enriquir-nos. 
Això jo crec que es reflecteix bé a 
la nostra llibreria perquè, a banda 
que la temàtica sí que és concreta 
–transfeminisme i antiespecisme–, 
la varietat de títols que hi ha venen 
des d’editorials més conegudes 
fins a autoedicions (fanzins), 
material assequible per a totes les 
butxaques i capacitats lectores”.



masclistes, les Jornades Radical-ment Feministes el 
2016, la Vaga de Totes dels 8 de març… Les mobilit-
zacions massives són una resposta d’autoorganit-
zació i autodefensa feministes, perquè les nostres 
vides segueixen marcades per les desigualtats, la 

precarietat, l’exclusió…” i per la manca de respon-
sabilitat de la societat patriarcal o l’estat. Queda 
molta feina, ja que fins i tot en les victòries hi ha 
temes pendents. Per exemple, “l’accés universal a 

Trinxeres de lluita i 
escletxes d’oportunitat 

per als feminismes
Entre les crisis i les seves violències, un dels eixos de transformació més profunds 

dels darrers 15 anys ha estat el dels feminismes. Parlem amb vuit dones i col·lectius 
sobre la lluita contra el sistema patriarcal, racista, colonialista i extractivista 

Anna Celma | @Acelmamelero
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grants del col·lectiu lesbofeminista La Sal opinen 
que “vivim en crisi permanent, com a dones, en to-
tes les nostres interseccions. Ara s’ha fet molt ressò 
d’una problemàtica que ja existia i que el feminisme 
feia molt que denunciava”. Hi coincideix Sabrina 
Sánchez, del sindicat OTRAS, ja que la COVID-19 ha 
posat l’últim clau al taüt d’un sistema “que tan sols 
genera destrucció i desigualtat, moltes vegades refor-
çat i sofisticat amb l’ajuda del feminisme blanc. Ara 
bé, la resposta de diferents xarxes interseccionals du-
rant la pandèmia demostra que ens uneixen moltes 
més coses de les que ens separen com a feministes. 
Pot ser un punt d’inflexió”, argumenta.
Què ha precedit aquest punt d’inflexió? Montse 

Benito Soriano, vinculada a Novembre Feminista 
i a Ca la Dona, va començar la militància feminista 
en la dècada dels vuitanta. Dels darrers quinze anys, 
recorda diversos moments cabdals per als feminis-
mes als Països Catalans. “La campanya pel dret a 
l’avortament lliure i gratuït, les creixents mobilit-
zacions els 25 de novembre contra les violències 

“Cal comprendre d’on prové la 
violència, quines són les se-
ves arrels i quins són els pro-
cessos socials, polítics i eco-
nòmics que la mantenen per 
entendre quin canvi social és 

necessari”, afirma la pensadora i activista Silvia 
Federici. Els feminismes planten cara a moltes vi-
olències: el masclisme assassí; un sistema judicial 
patriarcal i una legislació colonialista; els terres 
enganxosos (tasques i càrregues associades a la 
gent més desafavorida per raons de gènere, ori-
gen, classe...); la divisió sexual, capacitista i racial 
del treball; agressions contra cossos i desitjos; el 
terror sexual fora i dins de les llars; el menysteni-
ment de les cures; la privatització capitalista de 
l’accés a la terra i els béns comuns… 
La llista creix en moments com l’actual. Si just ens 

trobem a les portes d’una nova crisi sistèmica, fa 
quinze anys començava a bullir la que seria una crisi 
econòmica devastadora a partir del 2008. Les inte-

Des del col·lectiu 
lesbofeminista La Sal 
pensen que “vivim en crisi 
permanent, com a dones, 
en totes les interseccions”



Directa 500 27 de maig de 2020

cionades i els seus respectius sistemes d’opres-
sió, dominació o discriminació. “Sovint s’adopten 
conceptes com una declaració d’intencions, però 
en realitat les pràctiques, les mirades i l’agen-
da política no hi responen”, explica Florencia 
Brizuela, activista que milita en diversos col·lec-
tius antirracistes. La interseccionalitat ho exem-
plifica molt bé, perquè “s’ha buidat de contingut 
polític. S’usa per a tot excepte per qüestionar les 
estructures racistes”, afirma.
L’àmbit acadèmic no està exempt de polèmiques. 

Karo Moret-Miranda, doctorada i historiadora a la 
Universitat Nacional d’Austràlia i a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, explica que “l’aca-
demicisme occidental, normatiu i blanc hauria 
de reconèixer les seves mancances i començar 
a descolonitzar-se, no només incorporant altres 
acadèmics no blancs, no cis; s’ha d’obrir a una 
agenda bibliogràfica”, més enllà d’Europa i dels 
Estats Units, “així com a altres coneixements 
i sabers experiencials que sempre han estat re-
butjats per l’acadèmia blanca. Totes les feminis-
tes negres hem estudiat Virginia Woolf i Hannah 

Arendt, però cap feminista blanca ni coneix ni 
ensenya la poeta cubana Georgina Herrera, l’aca-
dèmica nigeriana Oyeronke Oyewumi o la novel-
lista jamaicana Sylvia Wynter”. Finalment, veu 
important que els estudis de gènere s’integrin 
i s’exercitin a totes les disciplines.
Hi ha moltes feministes lluitant perquè les portes 

acadèmiques no se’ls tanquin de facto. És el que 
reivindica Josefa Santiago, treballadora social i vi-
cepresidenta de l’associació de dones Arakerando, 
d’Alacant, que explica com “a les dones gitanes 
se’ns discrimina doblement. Per això impulsem 
l’apoderament i la nostra participació en totes 
les esferes de la vida. Tenim gitanes a càrrecs po-
lítics, quelcom històric i molt merescut. Volem 
visibilitzar totes les gitanes i gitanos amb carre-
res universitàries. Alhora, seguim reivindicant 
i treballant per totes les dones que no han tingut 
cap oportunitat de participació pública i social”. 
Quelcom que, sovint, passa primer per la represen-
tativitat i la visibilització. “És imprescindible el co-
neixement i el reconeixement del poble gitano” per-
què no s’esborri la memòria de la història. Alhora, 
Santiago alerta sobre els mitjans de comunicació, 
ja que “per desgràcia encara existeixen molts pre-
judicis, per la qual cosa cal penalitzar el foment del 
racisme i la xenofòbia com a delictes d’odi”.

Oprimides i opressores,  
dues cares d’una moneda
Parlar de violències també significa posar un mi-
rall davant dels moviments feministes. Per citar 
un exemple, Sabrina Sánchez denuncia que “les 
treballadores sexuals hem estat receptores de la 
violència més dolorosa: la que ve de dones que 
s’anomenen feministes. Com a dones, no estem 
exemptes d’oprimir-ne d’altres”, afirma.
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l’avortament per a totes les residents en territori 
català”, puntualitza Benito.
Per Elba Mansilla, economista feminista i coopera-

tivista de La Ciutat Invisible, fa anys ja hi havia plu-
ralitat d’experiències “que potser podríem reduir 
al feminisme institucional i el feminisme autònom. 
I va ser a l’autònom on hi va haver relleu gene-
racional”. Destaca la combinació de mobilització 
i línies estratègiques, amb el creixement personal 
i la unitat d’acció en alguns eixos, en paral·lel amb 
la incidència en l’administració pública, el treball 
acadèmic i la mobilització de carrer. “Ha estat una 
pràctica de la qual podem estar orgulloses. Diu 
molt de la intel·ligència col·lectiva del moviment 
per enfortir-se i se’n poden treure molts aprenen-
tatges. És per pura misogínia que no som més re-
ferencials per a la resta de moviments socials”.
A La Sal hi coincideixen: “S’ha negat la capacitat 

transformadora del feminisme, com ha passat tam-
bé amb les lluites antiracistes i descolonials o amb 
l’alliberament de les dissidències de gènere i sexuals. 

“Les feministes negres 
hem estudiat Hannah 
Arendt, però cap feminista 
blanca coneix la nigeriana 
Oyeronke Oyewumi”, 
alerta Karo Moret-Miranda

Als espais polítics hi ha resistències a entendre la 
complexitat del funcionament de l’estructura social 
de la qual també es beneficien”. Per això conclouen 
que els relats de les lluites als Països Catalans sovint 
han estat narrats per homes blancs heterosexuals.

Interseccionalitat: moda o necessitat?
Així doncs, si bé cada cop són més habituals les 
imatges dels carrers plens de manifestants en 
crides feministes, encara hi ha divergències. Per 
exemple, si comparem la massiva resposta públi-
ca davant la sentència judicial dels autors d’una 
violació grupal a Pamplona l’any 2016 amb les 
concentracions més petites en sortir a la llum les 
violències sexuals contra les treballadores marro-
quines de la maduixa a Huelva l’any 2018.
Diferències de resposta que fan pensar si s’es-

tà assolint la interseccionalitat, terme encunyat 
per Kimberlé Williams, professora de dret a la 
Universitat de Califòrnia, que es refereix a l’estudi 
de les identitats socials encavalcades o intersec-

Manifestació  
del 8 de març de  
2014 a Barcelona 

/ VICTOR SERRI
@_ittos_
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Co m  e x p l i c a  S a b r i n a 
Sánchez, del sindicat 
OTRAS, la pandèmia ha 
evidenciat i agreujat més 

les violències, però no han aflorat 
ara. Fa molts anys que la població 
trans pateix una taxa d’atur del 
85% “i no es veu cap moviment de 
l’administració per posar-hi remei”. 
Alhora, per Montse Benito, el con-
finament ens ha fet conscients que 
som ecodependents i interdepen-
dents. “Podem ser autònomes, però 
no autosuficients”, afirma.
Aina Calafat, del grup ecofeminista 

de la Societat Espanyola d’Agricultu-
ra Ecològica (SEAE) a Mallorca, pen-
sa que “la crisi sistèmica ve de molt 
enrere. Hem creat una forma de vida 
totalment incompatible amb la natu-
ra i amb la mateixa essència huma-
na, que perjudica la salut, el benestar 
i l’harmonia –pròpia i col·lectiva. Ens 
ha portat al límit del col·lapse am-
biental i social que enfrontem ara”. 
Per ella, “si això ho traslladem a co-
munitats empobrides, privades de re-
cursos bàsics per a la vida o en con-
flicte, molt més vulnerables davant 
l’emergència climàtica, empitjoren 
les situacions de privació de drets, so-
brecàrrega de feina i altres abusos. 
L’ecofeminisme vol alliberar el pla-
neta de l’opressió a què l’ha mantin-
gut sotmès el model antropocèntric, 
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Montse Benito constata que quan les treba-
lladores sexuals s’han organitzat en defensa dels 
drets o quan organitzacions feministes els han do-
nat suport, “s’ha produït per part de sectors abo-
licionistes de la prostitució certa virulència siste-
màtica, en assemblees i accions, que no s’havia 
donat abans. També sorprèn negativament que 
manifestin actituds transfòbiques”.

A La Sal reflexionen sobre quin feminisme té altaveu 
públic: “Aquell que reprodueix totes les lògiques de 
dominació. Blanc, heterosexual, complaent i gens 
problemàtic”, constaten. “Les feministes heterosexu-
als compten amb les lesbianes per lluitar per les seves 
reivindicacions, però després queden invisibilitzades 
les nostres”, on posen com a punt de partida l’abo-
lició de l’heterosexualitat obligatòria i naturalitzada.
Per Florencia Brizuela no és un fenomen nou, 

sinó que “està incrustat en els mateixos orígens 
de les propostes feministes. Angela Davis, en-
tre altres afroamericanes, ho denuncia des de 

“El rebuig de les 
indígenes a dir-se 
feministes prové de 
les violències rebudes 
per part de les dones 
blanques”, diu Brizuela

fa temps. El rebuig de les dones indígenes [del 
Sud global] d’anomenar-se feministes s’origina 
en les violències que han rebut per part de les 
dones blanques, criolles, que perpetuaven la 
violència colonial”, exemplifica.
Per tot plegat, Mansilla creu que “hem de ser 

capaces d’afrontar la incomoditat que ens ge-
nera sentir-nos interpel·lades i denunciades per 
part d’altres feministes o veus dins del feminis-
me que no se senten escoltades, reconegudes, 
que les seves experiències no són tingudes en 
compte ni esdevenen referencials. Hem de gene-
rar espais de reconeixement i sanació de totes 
aquestes ferides, sobre les quals tenim respon-
sabilitat les feministes blanques, com a filles del 
Nord global, tot i que no volem ser-ho i malgrat 
que en altres escales tinguem opressions”.
Q u è  s ó n ,  d o n c s ,  e l s  f e m i n i s m e s ? 

Interseccionalitat posada en pràctica? Un mo-
viment i moltes maneres de fer? Per Mansilla, 
és un projecte de transformació social integral, 
plural i coral que ens ajuda a forjar relacions 
més equitatives en l’àmbit d’amistat, afectiu, la-
boral, activista… I que, com diu Brizuela, no hi 
pot haver mirada feminista “sense traduir aques-
ta manera d’entendre el món en una pràctica, 
nodrida del que han reflexionat altres activis-
tes, pensadores, dones, persones no binàri-
es... en recerca de la transformació radical del 
sistema. Un canvi antiracista, anticapitalista 
i antipatriarcal, no només per a les dones, sinó 
per a totes les persones i per a l’entorn en què 
vivim”. Potser, en el fons, els feminismes són 
memòria del que han viscut les avantpassades i 
la valentia d’imaginar quin futur volem sembrar.�

Treballadora de 
la llar migrada a 
Barcelona des de 
l’Amèrica Central 
/ MONTSE GIRALT
@giraltm 
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androcèntric, etnocèntric i patriarcal. 
El feminisme ha de jugar un paper 
molt important en la transició cap a 
un món i unes societats més justes”.
Florencia Brizuela reconeix que cos-

ta dimensionar el que vindrà. “No 
em preocupa només l’àmbit macro-
econòmic i social. Amb la pandèmia 
ha permeat tot el discurs securita-
ri i preventiu. En certa manera ha 
augmentat l’obediència i s’ha qües-
tionat poc l’estat, quan institucions 
i administracions són dispositius de 
control i de poder que perpetuen lò-
giques racistes, patriarcals i capitalis-
tes”. Per ella, els feminismes tenen 
el repte de continuar articulant-se 
davant les noves violències que sorgi-
ran i les que ja es materialitzen, que 
impacten més fort contra els cossos 
de determinades dones.

Elba Mansilla planteja com aprofi-
tar la finestra d’oportunitat present. 

“S’han evidenciat les tasques fona-
mentals que no poden deixar-se mai 

de fer i que tenen una forta marca de 
gènere, classe i origen”. Hi coincideix 
Calafat, ja que “s’ha vist la importàn-
cia de feines i funcions reproductives, 
abans invisibilitzades, i dels sectors 
essencials, la majoria altament femi-
nitzats, com ara els de les cures, les 
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Elba Mansilla creu que 
amb la COVID-19 “s’han 
evidenciat les tasques 
amb clara marca de 
gènere, classe i origen”

A. C. | @Acelmamelero

caixeres, el personal sanitari i de ne-
teja”. I també en la producció d’ali-
ments, sector en què el paper de les 
dones “és i ha estat invisibilitzat his-
tòricament”, argumenta.
En molts casos són dones mi-

grants les encarregades de cuidar 
en aquest sistema. “No han estat 
reconegudes, ni per part de l’estat 
ni tampoc pel moviment feminis-
ta. És un repte present”, considera 
Brizuela. En aquesta línia, Benito 
Soriano aporta que les feministes 

“hem de donar suport als processos 
de regularització per a migrades o 
refugiades i a les reivindicacions de 
les treballadores de la llar i de les 
cures”, a més de garantir l’atenció, 
la recuperació i la reparació inte-
gral de les dones que viuen situa-
cions de violència.

Mansilla afegeix que calen políti-
ques radicals ara, no d’aquí a cin-
quanta anys, perquè “estem pròxims 
al col·lapse ambiental, com denun-
ciaven l’ecologisme i l’urbanisme fe-
minista. Però també s’ha evidenciat 
que, amb voluntat política, es po-
dria parar la destrucció”. Ara que la 
sanitat i l’educació públiques i uni-
versals s’han demostrat imprescin-
dibles, proposa “garantir l’accés a 
aliments; a cures en totes les edats; 
a habitatge; a una seguretat afectiva, 
emocional i psicològica per a tota 
la diversitat familiar que habita les 
nostres contrades”. 
Quelcom que no està assegurat per 

moltes persones. Per exemple, des 
de La Sal assenyalen que amb la pan-
dèmia “moltes joves són a casa dels 
pares sense haver-los dit que són les-
bianes i estan en greu perill. Es con-
cep la llar com un espai de seguretat, 
on confinar-se, però per a moltes do-
nes és el lloc on estan més exposades 
a la violència”. També per les que, 
convivint o no amb agressors, s’han 
vist tancades a casa, aïllades del teixit 
social o més vulnerables. Queda ca-
mí perquè aquesta llar, local i global, 
esdevingui realment un espai segur 
per a tothom. Els feminismes hi te-
nen molt a aportar.�

Assemblea  
durant la tancada 
de dones a  
l’Escola Massana 
de Barcelona 
/ MONTSE GIRALT
@giraltm
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La llei d’estrangeria classifica els motius d’inter-
nament en tres grans grups.
En primer lloc, persones que són interceptades 

durant la seva entrada per vies no regulars a l’Es-
tat i a les quals s’imposa una ordre de devolució, 
vigent durant un període de sis mesos. El segon 
supòsit és la imposició d’una ordre d’expulsió 
quan es detecta que una persona no té els pa-
pers en regla. Això succeeix a conseqüència dels 
controls policials per perfil ètnic –denunciats per 
entitats com SOS Racisme– o de situacions indi-
rectes que activin el sistema, com un control de 
bitllets al transport públic o ser identificat per 
qualsevol altra casuística. En tercer lloc, el Codi 
penal habilita jutges i fiscals per substituir per una 
ordre d’expulsió de l’Estat qualsevol condemna 
superior a un any de presó contra una persona 
sense la nacionalitat espanyola. 
En els dos primers supòsits, la Policia Nacional pot 

demanar al poder judicial que n’ordeni l’ingrés al 
CIE; en el tercer, la sala que executa la condemna 

pot decretar-ne directament l’internament, en tots 
els casos per un màxim de seixanta dies. Si la per-
sona no és deportada en aquest lapse de temps, ha 
de ser posada en llibertat, malgrat que es mantin-

David Bou | @dvdbou
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drà en una situa-
ció irregular que 
li impedirà accedir 
a un permís de tre-
ball i de residència.
De les 600.000 perso-

nes en situació irregular 
que s’estima que hi ha a hores 
d’ara a l’Estat espanyol, es calcu-
la que un 25% tindria una ordre d’ex-
pulsió vigent, associada a la prohibició 
d’entrada a l’Estat per un període d’entre un 
i deu anys. “L’efecte d’aquestes ordres és discrimi-
natori, d’estratificació social, de generació d’un altre 
estatus laboral i de control social”, considera Berrio.

Condicions de vida letals
Dos dels centres d’internament espanyols es tro-
ben en ciutats dels Països Catalans: el de la Zona 
Franca a Barcelona i el de Sapadors a València. 
Aquest darrer va començar a funcionar a finals 
dels anys vuitanta al complex policial ubicat a to-
car del centre de la ciutat, però no va ser fins al 
gener de 2010 que la societat civil es va organitzar 
de forma unitària, mitjançant la creació de CIEs 
No València, per exigir-ne el tancament.
Adrián Vives, portaveu de la campanya, recorda 

dos fets claus que van impulsar-la: “Un grup de 
migrants dormien sota els ponts del llit del Túria 
quan la policia els va fer fora d’allà i van marxar 
a ocupar una fàbrica abandonada. Paral·lelament, 
la Comissió Europea va encarregar un informe so-
bre l’estat dels CIE a la Comissió Espanyola d’Aju-
da al Refugiat (CEAR), que va concloure que als 
CIE de València i Madrid hi havia maltractaments 
i tortura als interns”.
Des d’aleshores, la porta blava del CIE de Sapadors 

és el punt de trobada de la concentració que se 

“Quan em van obrir la porta, vaig 
córrer fins a l’autobús que por-
ta a plaça Espanya. No tinc res, 
no vull robar ni anar a la pre-
só. Però quan aguantaré? He 
de menjar”. Mohamed Attouil 

respon desesperat al telèfon des d’un barri de la 
perifèria de Barcelona, on va anar a viure després 
de ser alliberat del Centre d’Internament d’Estran-
gers (CIE) de la Zona Franca el 18 de març.
La propagació de la COVID-19 va provocar el tan-

cament de fronteres i va anul·lar automàticament la 
possibilitat de complir amb la finalitat última de la 
reclusió en aquests espais de privació de llibertat: la 
deportació. “No havia estat mai al CIE i ho vaig pas-
sar fatal, mil vegades pitjor que a la presó. La Policia 
Nacional ens tracta malament”, assegura aquest jove 
originari de Nador (Marroc), que tot i estar en lliber-
tat encara té una ordre d’expulsió sobre les espatlles.
Actualment, els set CIE ubicats en territori espa-

nyol romanen tancats a causa de la pandèmia, si-
tuació inèdita des que es van començar a construir 
fruit de l’aprovació de la primera llei d’estrangeria 
l’any 1985. Tanmateix, “la perspectiva que tenim 
no fa preveure que el govern actual els tanqui”, 
apunta Andrés García Berrio, advocat i codirector 
d’Irídia, centre per la defensa dels drets humans.

L’amenaça de la deportació
Oficialment, els CIE són establiments “no peni-
tenciaris” sota custòdia de la Policia Nacional es-
panyola, dependents del Ministeri de l’Interior 
i destinats a “garantir l’expulsió o devolució” de mi-
grants en situació administrativa irregular. Garcia 
Berrio defineix el sistema que els sustenta com una 

“estructura de discriminació racista fonamentada 
en la selectivitat policial, la manca de garanties 
i la utilització d’eines pròpies del sistema penal”. 

Embat al racisme 
de pressupost públic

Migrants que han passat pels centres d’internament d’estrangers 
i col·lectius com CIEs No València i Tanquem els CIE n’exigeixen la 

clausura i demanen un canvi de paradigma en polítiques migratòries
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De les 600.000 
persones en situació 
irregular, es calcula 
que un 25% tindria una 
ordre d’expulsió vigent
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celebra cada últim 
dimarts de mes per denunciar unes 

instal·lacions que, segons Vives, “eren molt opa-
ques; no se sabia res del que hi passava a l’interior”. 
Inspirat en el seu model organitzatiu, Tanquem els 
CIE va néixer a Barcelona el gener de l’any 2012, 
arran de la mort del jove de 21 anys Idrissa Diallo 
a l’interior del centre de la Zona Franca, la Nit de 
Reis d’aquell mateix any, en unes circumstàncies 
que mai s’han aconseguit esclarir.
Les alarmes ja havien saltat tres setmanes abans, 

quan la congolesa Samba Martine, interna al CIE 
d’Aluche (Madrid), va expirar per darrer cop a 
l’hospital on la van traslladar després de demanar 
assistència fins en deu ocasions als serveis mè-
dics del mateix centre de reclusió, encara avui 
externalitzats a mans d’empreses privades. Des de 
2006 s’han produït vuit defuncions dins dels CIE, 
tres de les quals a Sapadors i tres més a la Zona 
Franca, però “darrere d’aquestes dues morts es 
feia evident una deixadesa absoluta pel que fa a 
l’atenció sanitària i la custòdia dels interns”, ex-
plica Mercè Duch, activista de Tanquem els CIE 
des dels seus inicis, un dels col·lectius impulsors 
de la Campanya Estatal pel Tancament dels CIE.
L’actual CIE de la Zona Franca es va inaugurar 

l’any 2006 malgrat la creixent oposició, oficial-
ment per suplir les carències que tenia la part de la 

comissaria de la Verneda 
que fins aleshores s’havia destinat 

a aquest fi. Segons col·lectius com Papers 
per a Tothom, un dels que feia anys que lluitava 

pels drets de les recluses, tenia l’objectiu d’aïllar 
encara més les migrants en unes instal·lacions de 
difícil accés ubicades fora de la trama urbana. Pocs 
dies abans que la Delegació del Govern espanyol 
comencés a traslladar-hi migrants, 200 activistes 

hi van entrar per desmuntar –eines en mà– reixes, 
portes, càmeres i la resta d’equipaments de la in-
fraestructura. Una seixantena van ser detingudes.

Solidaritat que salta murs i tanques
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) xifra en 6.733 les persones que 
enguany –fins al 17 de maig– han entrat a l’Estat 
espanyol per vies irregulars, un 76% homes, un 

14% dones i un 10% infants, 
la majoria provinent de països del 
Magreb i de l’Àfrica occidental. De totes 
elles, 5.490 han arribat en pasteres, prin-
cipalment a les costes andaluses i de les illes 
Canàries, però també al litoral de Múrcia, al sud 
del País Valencià i a les Illes, on 85 migrants han 
tocat terra completant una ruta migratòria menys 
coneguda amb origen a Algèria.
Les 1.243 restants han accedit a territori espanyol 

després de saltar les tanques o esquivar els punts 
fronterers de les ciutats autònomes de Ceuta i, 
sobretot, Melilla. Fins a aquest enclavament va 
viatjar la fotoperiodista Tere Palomo l’any 2014, 
i va ser testimoni d’un dels salts més multitudi-
naris que s’ha viscut a la tanca fronterera. El ca-
merunès Renaud Belletti es trobava entre les 450 
persones que van assolir l’objectiu, en el seu cas, 
després de travessar Níger i Algèria fins a arribar al 
Marroc, on va passar tres anys i mig i va ser vícti-
ma de sis devolucions en calent a la mateixa tanca.
“Em va interessar el perfil de Belletti perquè era 
un noi molt carismàtic i vaig decidir seguir la seva 
història”, explica Palomo. A partir d’aquí, Belletti 
va passar vuit mesos en règim semiobert al Centre 
d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI), fins que 
va ser traslladat en avió al CIE de Barcelona. Un 
cop internat, va denunciar haver rebut una oferta 
de la Guàrdia Civil a Melilla per esdevenir informa-
dor dels salts a la tanca a canvi de regularitzar 
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produït vuit defuncions 
dins dels CIE, tres de les 
quals a Sapadors i tres 
més a la Zona Franca

/ PAU FABREGAT
@pau_fabregat
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la seva situació, motiu pel qual el seu cas va 
irrompre als mitjans de comunicació.
Palomo el va seguir fins a Barcelona i assegura 

que “vam tenir molta sort perquè Tanquem els 
CIE estava allà per donar-nos suport i ens vam 
sentir molt acompanyats”. Gràcies a una intensa 
campanya de denúncia del cas i a la petició d’asil, 
Belletti va quedar en llibertat trenta dies després. 
Tots dos es van instal·lar a Madrid, on quinze dies 
més tard van rebre la notícia de la denegació de 
la sol·licitud. “Vam decidir constituir-nos com a 
parella de fet i vam aconseguir el seu permís de 
residència i treball després de superar moltes tra-
ves burocràtiques”, recorda alleujada.
Es van casar el passat mes de novembre, “mal-

grat que tothom em deia que només em volia pels 
papers”, confessa Palomo. “Ho hauria fet igual-
ment encara que no hagués estat la meva parella 

sentimental. Animo la gent a ajudar. Potser no 
podem fer-ho amb tots, però almenys amb un sí”, 
conclou determinada.

Migrar clandestinament per dignitat 
Aziz Faye és un dels portaveus del Sindicat Popular 
de Venedors Ambulants de Barcelona, té 36 anys i va 
néixer al Senegal. Després de treballar de pescador 
a Mauritània, va iniciar el seu procés migratori cap 
a Europa el 29 d’agost de 2006: “Cadascú aporta-
va els diners que tenia i entre una quarantena de 
persones compràvem la pastera i tot allò que ne-

cessitàvem”. Així va ser com, després de cinc dies 
en alta mar, va arribar a Tenerife, on el van tancar 
al CIE fins a ser traslladat al Senegal en un vol espe-
cial de deportació organitzat per Frontex, l’Agència 
Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes.
El nigerià de 23 anys Osamuyi Aikpitanyi no ho va 

poder explicar, ja que va morir d’asfíxia i emmor-
dassat quan l’escortaven dos agents de la Policia 
Nacional espanyola en un vol comercial d’Iberia 
que va sortir de Barajas i va aterrar d’emergència 
a l’aeroport d’Alacant el 9 de juny de 2007. Els dos 
agents van ser condemnats a pagar una multa de 

600 euros per una falta d’imprudència lleu. “Et 
desperten, et fiquen en un autobús lligant-te les 
mans amb cordes i et porten a l’aeroport. A la gent 
que protestava la lligaven amb ferros, fins i tot les 
cames i els peus a la cadira de l’avió”, rescata Faye 
de la seva vivència.
Després d’un segon intent amb un trajecte i de-

senllaç calcat, la tercera vegada que ho va pro-
var va ser traslladat del CIE canari a Madrid, on 
va quedar en llibertat amb una ordre d’expulsió, 
amb la qual va arribar a Barcelona el 19 de juny 
de 2007. En la venda ambulant va trobar una sor-
tida vital que li va comportar l’entrada al CIE de la 
capital catalana l’any 2011: “Volien impedir-me el 
progrés! No podia treballar ni tenir papers, però la 
venda ambulant tampoc l’accepten. Tot el que feia 
era il·legal”. Va ser deportat a Dakar per tercera 
vegada, però va arribar de nou a Barcelona l’any 
2012. Tres mesos després, el van tornar a detenir 
mentre feia de manter i el van internar altre cop 
al CIE. En aquesta ocasió, va quedar en llibertat 
amb una ordre d’expulsió vigent.
Finalment, el 2015 va participar en la fundació 

del sindicat manter: “Era el moment de visibilitzar 
tota aquesta violència i reivindicar els nostres drets, 
conscienciar, buscar suport i crear solucions”, ex-
plica. “Vam constituir l’associació Top Manta i des-
prés de tres anys, amb l’arrelament social i familiar, 
em van fer un contracte i fa poc vaig aconseguir 
els papers”, expressa orgullós. Actualment coor-
dina el taller de confecció que tenen al barri del 
Raval, des d’on van crear la seva pròpia marca i 
produeixen les peces de roba que venen allí mateix.
Amb l’arribada de la COVID-19 han fabricat més 

de 13.000 productes sanitaris, entre mascaretes 
i bates, que han repartit a hospitals i entre col·lec-
tius vulnerables. A més a més, a través d’un banc 
d’aliments han distribuït menjar a 400 famílies 
necessitades i volen seguir endavant per demos-
trar que és possible vèncer el sistema de control 
migratori: “No pot ser que un europeu pugui anar 
a l’Àfrica quan vulgui i a un africà li neguin aquest 

“Et desperten, et fiquen 
en un autobús lligant-te 
les mans amb cordes i 
et porten a l’aeroport”, 
relata Aziz Faye

Ibrahim, un dels mi-
grants camerunesos 
que es van enfilar a la 
tanca de Melilla el 28 
de maig de 2014 
/ TERESA PALOMO
@Tere_Palomo 

Desenes de migrants 
a la tanca de Melilla el 
3 d'abril de 2014 
/ TERESA PALOMO
@Tere_Palomo 
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Pablo Bonat | @pablobonat

Cel·les de “retenció 
administrativa” al nord de 
la capital del Rosselló 

L’actual centre de retenció 
administrativa (CRA) de 
Perpinyà –equivalent a un CIE 
a l’Estat espanyol– es troba en 
uns terrenys de 13.000 metres 
quadrats a la zona industrial de 
Torremilà, al nord de la capital 
del Rosselló. A dues passes de 
l’aeroport de la Llavanera, té una 
capacitat de 48 places i només 
acull homes, ja que les dones són 
internades al CRA de Tolosa de 
Llenguadoc.
El nou CRA va ser inaugurat l’any 
2007, deixant enrere un vell edifici 
carregat de simbolisme situat al 
recinte del camp de Ribesaltes, 
obert l’any 1939 per internar les 
refugiades de la Guerra Civil 
espanyola. Més tard, hi serien 
tancades persones que fugien del 
nazisme durant la Segona Guerra 

Mundial i, als anys seixanta, l’Estat 
francès va internar-hi els harkis, 
que després de la guerra d’Algèria 
hagueren de marxar del seu país. 
La instal·lació ubicada al camp 
de Ribesaltes s’estrenà l’any 1985, 
poc després de l’arribada al poder 
del socialista François Mitterrand 
i de l’aprovació de la llei de 
retenció administrativa.
El CRA és un dels punts finals 
abans de la deportació, per 
això el Col·lectiu de Sense 
Papers local ha fet diverses 
manifestacions a la seva porta. 
Tanmateix, la seva tasca arrenca 
molt abans, allotjant famílies 
nouvingudes en edificis okupats i 
impedint que la policia s’emporti 
les migrants dels hotels on 
resideixen a l’espera dels tràmits 
administratius previs a l’expulsió.�
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dret. Tenia ràbia d’arriscar la meva vida, però per 
mostrar la meva oposició a aquest sistema havia 
de viatjar clandestinament”.

Un horitzó incert
“Els interns expliquen que fan denúncies, petici-
ons i queixes, però això no arriba, i quan ho fan 
moltes vegades són ràpidament deportats. El fun-
cionament dels CIE és arbitrari i hi ha sensació 
d’impunitat”, reconeix Josetxo Ordóñez, advocat 
de la fundació Migra Studium, que dona suport 
jurídic i fa visites als interns del CIE de Barcelona.
Institucions públiques com el Parlament de 

Catalunya i les Corts Valencianes, així com els ajun-
taments d’ambdues capitals, han demanat el seu 
tancament els darrers anys, però els successius 
governs de l’Estat han fet cas omís a les peticions. 
Tant el CIE de Sapadors com el de la Zona Franca 
han estat inactius en períodes diferents de l’últim 
lustre, per eliminar una plaga de xinxes i per dur 
a terme reformes de les instal·lacions, respectiva-
ment. Tanmateix, a hores d’ara, totes dues instal-
lacions estan a l’espera dels canvis anunciats pel 
ministre Fernando Grande-Marlaska.

“Estem molt amoïnats perquè s’estaven fent 
obres al CIE de Barcelona per obrir un mò-
dul per a dones”, diu Mercè Duch, que detalla 
com fins a l’any 2011 va haver-hi algunes inter-
nes. Adrián Vives, des de València, redobla la 
preocupació: “No sabem si la reforma del CIE 
planteja reobrir el mòdul de dones”. Josetxo 
Ordóñez explica que hi ha un biaix de gènere 
en l’internament i l’expulsió: “Hi ha una certa 
tolerància perquè la majoria es dediquen als 
treballs de cures dins l’economia submergida. 
En canvi, hi ha més èmfasi sancionador pel que 
fa a la prostitució. Són un col·lectiu de més risc 
per problemàtiques com el tràfic de persones 
i l’explotació sexual i laboral”. Històricament, 
Madrid i València han estat els CIE on hi ha ha-
gut internes, però ja fa un any i mig que no se’n 
trasllada cap a Sapadors.
“Estem especialment contentes de la força amb 
què col·lectius migrants estan prenent el pro-
tagonisme. Són les seves veus les que cal escol-

tar. És el moment de pressionar per produir un 
canvi de paradigma en política migratòria”, con-
sidera Duch. En aquest sentit, el col·lectiu on 
milita, així com més de 1.100 organitzacions 
de tot l’Estat espanyol, donen suport a la cam-
panya “Regularització ja!” i exigeixen al govern 
de Pedro Sánchez la regularització permanent i 
sense condicions de totes les persones migrants 
i refugiades enfront de l’emergència sanitària.
Mohamed Attouil, a l’altra banda de la línia tele-

fònica, parla atemorit per si el tornaran a internar 
i el deportaran, ara que remet la pandèmia que el 
va alliberar del CIE. Amb catorze anys es va ama-
gar dins un paquet de contraban de grans dimen-

sions per travessar a l’Estat espanyol per un punt 
fronterer de Melilla. Posteriorment, va encabir-se 
als baixos d’un camió per entrar a bord d’un ferri 
que navegava en direcció a la península.
Un cop a Barcelona, va ingressar en un centre 

de menors tutelats per la Generalitat fins que va 
complir els divuit anys. Temps després, sense fei-
na, ni recursos ni ajuts, es va aferrar a la petita de-
linqüència per sobreviure, motiu que el va portar 
cinc anys i mig a la presó. Ara té 25 anys: “Sense 
papers, ningú em vol agafar per treballar. Ja he 
repartit 150 currículums. Estic intentant canviar, 
tenir una vida estable i corrent; és important que 
ens ajudeu”, i de nou es talla la trucada.�

Les entitats contràries 
temen que els CIE de 
Barcelona i València es 
vulguin reforçar amb 
un mòdul de dones
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Joan Tarragó, veí del Vilosell, 
va continuar combatent el 
feixisme amb les tropes fran-
ceses després de lluitar a la 

Guerra Civil espanyola. Capturat 
pel bàndol nazi el 1941, va ser de-
portat al camp de concentració i ex-
termini de Mauthausen. Va sobre-
viure. Tarragó va ser membre d’un 
comitè de resistència de presos re-
publicans espanyols al camp i es va 
dedicar d’amagat a agafar i recollir 
els llibres requisats pels guàrdies na-
zis per muntar una petita bibliote-
ca clandestina oculta al barracó 13 
del camp, on, per resistir col·lecti-
vament, va arribar a reunir més de 
200 llibres.
Llibert Tarragó, fill de Joan Tarragó, 

afirmava recentment que l’ús del ter-
me nazi com a sinònim d’enemic o 
adversari és “una derrota de l’ense-
nyament de la història”. Segurament 
passa el mateix amb l’ús del terme 
fatxa i si és intercanviable amb el 
terme feixista, aprofitant la conno-
tació pejorativa que el terme feixis-
me evoca en violència política, en 
intolerància o en dictadura.
La dreta espanyolista més crispada, 

eternament titlla i considera nazis 
a qui lidera l’esquerra i l’indepen-
dentisme. Com sosté l’humorista 
gràfic Aleix Saló al llibre Tots són na-

zis (Editorial Reservoir), l’abús que 
una nova esquerra, dogmàtica i sec-
tària, ha fet de l’epítet fatxa, qualifi-
cant de fatxa tot el que es troba a la 
seva dreta, sigui centrista, moderat 
o conservador, ha desvirtuat el con-
cepte. És així com l’ús inflacionari 
i frívol del terme amb l’objectiu de 
desacreditar i desqualificar enemics 
o adversaris ha portat l’extrema dre-
ta a resignificar la paraula fatxa. Ja 
no és un insult ni un llast.

Equiparar ‘fatxa’ i ‘progre’
La periodista Alba Sidera sostenia 
en una entrevista recent que “amb 
l’entrada de Vox” ha notat que “s’està 
pretenent blanquejar la paraula fatxa, 
més suau que feixista, contraposant-la 
a progre. I certs sectors de l’extrema 
dreta espanyola comencen a reivindi-
car-la sense complexos”. Per la seva 
part, el periodista Miquel Ramos afir-
mava en un tuit de 2019 que ell em-
prava fatxa per referir-se “a la caspa, 
al cunyat racista, masclista, homòfob”, 
i afegia que “sobre l’ús de la paraula 
feixista hi ha controvèrsia, si ens po-
sem rigorosos”. “Per a mi s’usa massa 
a la lleugera. Però popularment fatxa 
i feixista sovint s’usen de la mateixa 
manera”, acabava. 
El que és un fet és que tampoc hi 

ha un consens en el món acadèmic 

Feixismes amb pell d’ovella 
El segle XXI és testimoni d’un procés de metamorfosi de les arcaiques formacions 
d’ideologia neonazi que ara s’integren en plataformes electorals populistes 
que volen arribar al poder a Alemanya, Itàlia o els estats espanyol i francès

Roger Suso | @VonSusowicz

sobre el feixisme actual. L’únic con-
sens existent és que es tracta d’un 
fenomen polièdric que ha anat trans-
formant-se i evolucionant.
Temps ençà, els feixistes no ocul-

taven que ho eren. Va ser l’època 
del feixisme clàssic. Va néixer ofi-
cialment la nit del 23 de març de 
1919, quan Benito Mussolini va 
fundar a Milà els Fasci Italiani di 
Combattimento. Al cap d’uns anys, 
per mitjà de l’ús de la violència 
i el suport del rei Víctor Manuel III, 
de grans empresaris i del Vaticà, 
Mussolini va aconseguir prendre el 
poder a Itàlia.
A la Barcelona de 1919 va néixer, 

com explica l’historiador Enric 
Ucelay-Da Cal, el primer col·lectiu 
feixista i espanyolista de l’Estat es-
panyol: la Liga Patriótica Española 
(LPE), amb l’urgellenc Ramon Sales 
i Amenós –fundador i dirigent, tam-

bé, del Sindicat Lliure– com a ho-
me fort. Enfrontada al catalanisme 
i a l’anarquisme, i amb la complici-
tat del poder polític, l’LPE estava 
formada per oficials militars, qua-
dres de la policia, carlistes obrers 
dissidents, aficionats del Real Club 
Deportivo Español i alguns lerrou-
xistes atrets per un anticatalanisme 
d’acció esquadrista. La vaga de la 
Canadenca i el protagonisme del 
governador militar de Barcelona 
Severiano Martínez Anido els van 
tallar les possibilitats de creixe-
ment i consolidació, i tota aquesta 
amalgama ultraespanyolista i fei-
xista va quedar diluïda posterior-
ment a Falange Española de las 
JONS.
El feixisme italià té trets en comú 

amb les seves derivades nacionals 
d’entreguerres: l’espanyola amb 
Franco, l’alemanya amb Hitler, la por-
tuguesa amb Salazar i Caetano, l’aus-
tríaca amb Dollfuss i Schuschnigg, la 
iugoslava amb Stojadinovi i la grega 
amb Metaxàs, que es construeixen, 
amb components tradicionals, con-
tra el marxisme, contra la lluita de 
classes, contra l’internacionalisme 
i contra el liberalisme.
Després de la Segona Guerra 

Mundial hi va haver moviments neo-
feixistes que, malgrat el nom, no eren 

A Barcelona, l’any 1919 
va néixer el primer 
col·lectiu feixista 
de l’Estat: la Liga 
Patriótica Española
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gitima la desigualtat, és populista 
i apologeta de la violència i les eines 
punitives, i és clarament oposat a la 
globalització i a la immigració.
L’historiador Enzo Traverso utilit-

za el concepte de postfeixisme per 
fer referència a la ultradreta actual, 
en detriment de termes com dreta 
populista i nacional populisme, amb 
analogies amb els moviments dels 
anys trenta del segle XX però també 
marcades diferències. Una d’aques-
tes diferències és, per exemple, la 
subcultura digital entrecreuada, 
transgressora i irreverent, que la 

periodista Angela Nagle observa a 
internet, des dels fòrums a l’estil 
8chan fins a la cultura dels mems 
passant per la manosphere –la comu-
nitat informal de bloguers i tuitaires 
de la masculinitat i l’antifeminisme. 
És el nucli constitutiu de l’anomena-
da alt-right (dreta alternativa), en la 
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Fotocomposició amb els Fasci di 
Combattimento, organització del 

Partit Nacional Feixista italià,  
i militants del partit d’extrema dreta 

Democracia Nacional i Santiago 
Abascal en un acte de Vox 

/ ARXIU

El Vox d’avui ha 
bastit un perfil 
propi que l’allunya 
del franquisme 
i el falangisme

innovadors, sinó “una continuïtat del 
feixisme històric”, admet l’historia-
dor Xavier Casals. Posteriorment, a 
partir del Maig del 68, molts feixistes 
es van reformular en termes demo-
cràtics, donant lloc al naixement de 
la dreta radical amb una extraordi-
nària habilitat, com el vell feixisme, 
per adaptar-se i per assumir totes les 
contradiccions.

Normalització als parlaments 
El nombre de partits d’extrema dre-
ta amb una presència destacada als 
parlaments estatals de països de la 
Unió Europea (UE) no ha deixat 
d’augmentar els darrers anys, ni 
tampoc els episodis perpetrats per 
grupuscles de caps rapats, que mai 
han deixat d’utilitzar la violència 
explícita com a eina d’amenaça, o 
fins i tot els atemptats: des de les 
massacres de Bolonya (Itàlia) o 
d’Oklahoma City (Estats Units) fins 
a Hanau (Alemanya), passant per 
Christchurch (Nova Zelanda) o Oslo 
(Noruega).
Pel director de l’Oficina de Drets 

Civils i Polítics de la Generalitat de 
Catalunya, Adam Majó, autor del lli-
bre Set de mal (Pagès Editors), avui 
dia sí que podem parlar de feixisme. 
A través de discursos, pràctiques 
i polítiques, el feixisme d’avui le-

qual Steve Bannon va veure un im-
portant potencial electoral que va 
saber canalitzar per donar la victòria 
a Donald Trump l’any 2016.
L’historiador Roger Griffin situa 

l’origen dels feixismes i els seus 
derivats en el mite palingenètic so-
bre la nació destruïda pels enemics 
interns i externs, que posa èmfasi 
en la idea del feixisme com a ide-
ologia del renaixement d’un estat 
o imperi a imatge del que havien 
estat abans les seves repercussions 
polítiques ancestrals.
Per això no és casual que Vox asso-

ciï el partit a l’Espanya imperial, als 
terços de Flandes o a la reconques-
ta. El Vox de quan es va fundar l’any 
2014 no és ni l’LPE ni és aquell partit 
que pretenia restaurar l’aznarisme al 
centre de la dreta espanyola. El Vox 
d’avui ha bastit un discurs i un perfil 
propi que l’allunyen del franquisme 
i el falangisme –malgrat certes inter-
ferències– i el connecten intel·lectu-
alment i políticament a Renovación 
Española / Bloque Nacional, el par-
tit dirigit per José Calvo Sotelo que 
agrupava les famílies antiliberals, 
monàrquics partidaris de la restau-
ració d’Alfons XIII, mauristes d’ac-
ció, hispanistes seguidors de Ramiro 
de Maeztu i afins a la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera.

Però més enllà de Calvo Sotelo 
i les seves idees, Vox porta temps 
treballant el posicionament ideolò-
gic del partit i els seus quadres, sen-
se estridències esquadristes i lluny 
de caps rapats. Una de les pedres 
angulars del projecte és el pensa-
ment del filòsof, en origen marxista, 
Gustavo Bueno: el ferm rebuig cap 
al sistema autonòmic i a la Unió 
Europea com el lloc natural per a 
la projecció internacional de l’Es-
tat espanyol, preconitzant en el seu 
lloc una continuïtat amb l’imperi 
espanyol. L’eurodiputat d’Unides 
Podem Miguel Urbán, autor del lli-
bre La emergencia de Vox (Sylone 
Editorial), sosté que Vox, “encara 
que ens parli d’immigració o del 
pin medieval, realment és un par-
tit de senyorets, per a senyorets 
i amb un programa econòmic a fa-
vor de les elits”.
De ben segur que Tarragó fill té raó 

quan denuncia la desvirtualització 
del mot nazi, però enguany, més enllà 
de contextos històrics i circumstànci-
es diferents, és tan nazi un integrant 
de les Waffen-SS assignat al camp de 
Mauthausen com un dels assaltants 

–que duia una esvàstica tatuada al pit–, 
el juliol de 2018, del Casal Popular 
Tres Voltes Rebel del districte de Nou 
Barris de Barcelona.�
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S
ón dos quarts de dotze del matí de l’11 
d’abril de 2016. En una taula del bar 
Rabbar, a la plaça de la Concòrdia del 
districte de les Corts de Barcelona, s’as-
seu el jove Quim Gimeno, un activista 
social i polític barceloní detingut el 28 

d’octubre de 2015 pels Mossos d’Esquadra i acusat 
de “pertinença a organització criminal amb finali-
tats terroristes” en el marc de l’operació Pandora. 
L’acompanyen dos homes d’edat més avançada, 
que s’identifiquen com a Torres Méndez i Daniel 
Sánchez Garcés. Mentre prenen un cafè amb llet 
detallen a l’activista una oferta de col·laboració 

–subministrar informació del dia a dia dels casals 
i ateneus de l’entorn anarquista– amb el Cos 
Nacional de Policia espanyola a canvi de diners 
i regals. Es presenten com a membres de la “se-
guretat de l’Estat” i ben aviat se sabria que Torres 
Méndez en realitat era el comissari de la Brigada 
Provincial d’Informació (BPI), conegut amb el so-
brenom de Jordi. Una càmera d’alta resolució i un 

durs i un centenar de suports digitals amb enregis-
traments d’àudio i vídeo. Tot el material quedaria 
confiscat per ordre judicial, després que el Ministeri 
de l’Interior espanyol alertés que es pretenien des-
truir proves de la participació de la policia catalana 
en la celebració del referèndum de l’1 d’octubre. 
Res més lluny de la realitat. L’inventari del material 
requisat posava a la llum més de vint anys de feina 
discreta i perseverant dels serveis d’informació dels 
Mossos: seguiments, control perimetral d’actes i re-
unions, monitorització de xarxes socials, instal·la-
ció de dispositius de gravació de vídeo i àudio, amb 
l’objectiu de conèixer l’activitat i censar la militàn-
cia dels sindicats alternatius, l’esquerra indepen-
dentista, l’anarquisme i els moviments socials. Una 
repressió més tecnològica i menys presencial. Des 
de l’any 2014, l’organització antirepressiva Alerta 
Solidària ja havia denunciat l’existència de bases 
de dades d’activistes a partir de la identificació i la 
detenció de militants d’Arran sense antecedents 
i que mai havien estat fitxats. 
La primavera de 2020, i a cavall de la crisi del 

coronavirus, tant el Ministeri de l’Interior espa-
nyol com el Departament d’Interior català van 

dispositiu d’enregistrament d’àudio de la Directa 
van captar l’escena, i van demostrar per primer 
cop amb proves com funcionen els mecanismes 
d’infiltració policial. 
Un cop destapat el cas, vuit persones més van ex-

plicar que havien patit suborns policials similars 
per part de Jordi, i així es va dibuixar un crono-
grama que es remuntaria, com a mínim, a mitjans 
dels anys noranta del segle passat. Talps i confi-
dents que haurien rebut cobertura, des del Centre 
Nacional d’Intel·ligència (CNI), arreu de la geo-
grafia de l’Estat espanyol, també al País Valencià 
i a les Illes. Quim Gimeno es va querellar contra 
els policies pels presumptes delictes de suborn i 
coaccions. Tant la fiscalia com el jutjat van posar 
fre a la investigació i se’n va decretar l’arxivament. 
Divuit mesos més tard, el 26 d’octubre de 2017, po-

ques hores abans del ple del Parlament en el qual es 
votaria la proclamació de la República Catalana, tres 
vehicles camuflats dels Mossos d’Esquadra van sor-
tir des de l’edifici Egara del macrocomplex policial 
de Sabadell en direcció a la incineradora Tersa de 
Sant Adrià de Besòs. Transportaven 36 caixes amb 
500 informes confidencials, una vintena de discs 

Ordenances de civisme
El ple de l’Ajuntament de 
Barcelona aprova una 
normativa que prohibeix 
múltiples activitats a l’es-
pai públic. Aquest nou 
règim sancionador s’es-
tén arreu del país.

Cas 4-F  
Una intervenció de la Guàrdia 
Urbana acaba amb tres agents ferits 
i nou persones detingudes. Cinc 
van ingressar a presó. Una d’elles, 
Patrícia Heras, es va suïcidar. El cas 
va arribar a l’opinió pública gràcies 
al documental Ciutat morta.

El kubotan 
En una manifestació de 
l’Assemblea d’Okupes de 
Barcelona, agents dels 
Mossos van usar un punxó 
il·legal anomenat kubotan. 
El cas va forçar un nou  
reglament d’armes al cos.

23 desembre 2005 4 febrer 2006 19 maig 2007

Quan les infiltrades  
som nosaltres
Talps, confidents o seguiments del Cos Nacional de Policia espanyola  
de finals del segle XX han donat pas a monitorització de xarxes, geolocalització  
i reconeixement facial per part dels Mossos d’Esquadra al segle XXI 
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reconèixer, com no havien fet mai fins aleshores, 
quin grau de coordinació mantenen amb les grans 
operadores tecnològiques a l’hora de controlar la 
ciutadania. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, 
deia en roda de premsa que uns trenta milions de 
persones estaven obeint el confinament des del seu 
domicili principal, una xifra que “doblava” els hà-
bits previs a l’excepcionalitat. Miquel Buch, per la 
seva banda, apostava per l’ús de la tecnologia mò-
bil via app per controlar en temps real les persones 
malaltes de COVID-19. Les declaracions d’ambdós, 
doncs, confirmaven que empreses com Movistar, 
Vodafone o Orange emmagatzemen i posen a dis-
posició dels governs les dades de geolocalització. 

I més enllà de l’ús que en facin les empreses, 
en la lletra petita del software que instal·lem als 
nostres Android o iPhone donem el vistiplau 
perquè puguin controlar els nostres itineraris. 
Quan ens fem una selfie amb el mòbil i la com-
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Les tècniques de 
control de la població 
implementades durant el 
confinament podrien ser 
només una prova pilot

Els darrers anys, l’avanç de la 
repressió ha impactat sobre tota 
forma de dissidència social i/o 
política. A escala global, els estats 
no han dubtat a utilitzar la violència 
(militar, policial i judicial), amb 
mètodes més o menys sofisticats: 
des de la tortura, l’assassinat 
i la mort sota custòdia fins a 
empresonaments, muntatges, 
multes, sancions o deportacions. 
En paral·lel, grups d’activistes, 
equips legals i (para)mèdics, 
entitats socials i xarxes de 
familiars s’han organitzat per 
acompanyar i donar suport sanitari, 
psicoemocional, econòmic o jurídic 
enfront dels impactes del trauma 
per la violència policial als carrers o 
per la reclusió en presons i espais 
psiquiàtrics, entre d’altres. 
Algunes formes d’organització 
antirepressiva han tingut un 
caràcter informal i temporal, 
altres iniciatives, en camps 
com la defensa jurídica o la 
psicoteràpia, han desenvolupat 
una estructura més permanent. 
“A través de la desobediència 
civil s’han socialitzat els drets, 
però l’Estat ha respost amb un 
increment dels empresonaments, 
violència policial i vulneració dels 
drets processals”, considera Edu 
Cáliz, advocat d’Alerta Solidària, 
una de les entitats de referència 
en la lluita antirepressiva. Anaïs 
Franquesa, jurista del centre de 
defensa dels drets humans Irídia, 
destaca que “hem millorat molt 
pel que fa a la consciència social 
davant la violència institucional. 
Els moviments socials, les entitats 
de drets humans i la ciutadania 
en general tenen més capacitat 
d’incidència en aquest àmbit”. 
Per contra, creu que “les reformes 
legislatives han criminalitzat formes 
de protesta fins fa poc admeses 
i això ha fet que l’administració 
pública sigui menys tolerant, 
contravenint el dret internacional”. 

Cuidant-se de 
la repressió

partim a través d’una app que ens porta al futur 
i ens mostra com haurem envellit d’aquí a qua-
ranta anys, som nosaltres qui col·laborem amb 
la maquinària de control. Des de fa dos anys, 
empreses tecnològiques emergents han imple-
mentat “inofensives” aplicacions que pretenen 
perfeccionar el software de reconeixement facial 
que després comercialitzaran. Cossos policials 
i serveis d’intel·ligència seran alguns dels principals 
clients de VisionIPnet, Herta Security, SenseTime, 
Amazon Rekognition, Identix, Facephi, Smowl o 
Emotient, entre d’altres, per aplicar aquesta tec-
nologia a les imatges que enregistren en l’actualitat 
i a les que van començar a emmagatzemar des de 
fa una dècada. Mossos d’Esquadra, Cos Nacional 
de Policia o Guàrdia Civil estalviaran pressupost 
en captació d’activistes, seguiments o informes 
d’activitat amb la geolocalització i el reconeixe-
ment facial. Les infiltrades som nosaltres. 
Les tècniques de control de la població implemen-

tades durant el confinament podrien ser només una 
prova pilot. En el llibre Pandèmia: drets humans, sis-
tema penal i control social (en temps de coronavirus), 
coordinat pel professor de la Universitat de Barcelona 
Iñaki Rivera Beiras i amb l’aportació de 24 especialis-
tes en l’àmbit de les llibertats públiques d’arreu del 
planeta, es llancen les primeres advertències: des-
prés del confinament caldrà un “retorn a la vida en 
llibertat, no a qualsevol tipus de vida, sinó a una vida 
que mereixi ser adjectivada com a digna”.�

Càrregues Bolonya 
La Brigada Mòbil protagonitza les 
càrregues més violentes des del 
seu desplegament a Catalunya, 
amb un balanç de centenars d’es-
tudiants i periodistes ferides. Joan 
Saura cesa el director general de 
la policia Rafael Olmos. 

Acampades del 15-M 
El conseller Felip Puig i el cap dels 
Mossos, Manel Prat, ordenen el 
desallotjament de les acampades 
indignades a Barcelona i Lleida. Les 
imatges dels cops de porra i les bales 
de goma fan la volta al món. Les pla-
ces es reocupen el mateix dia. 

Primavera valenciana 
La policia espanyola dissol 
una concentració d’estudi-
ants de l’institut Lluís Vives 
de València. Així arrenca-
ven quinze intensos dies 
de protesta contra les re-
tallades en l’educació.

18 març 2009 27 maig 2011 15 febrer 2012

Un agent de la 
unitat 700 de la 

Brigada Mòbil, 
encarregada de 

la videovigilància, 
el 21 de febrer de 

2019 a l’estació de 
Renfe de la plaça de 

Catalunya  
de Barcelona  

/ VICTOR SERRI 
@_ittos_
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Mutilació d’Ester Quintana 
Una bala de goma destrossa l’ull 
esquerre de la veïna de Barcelona 
durant la vaga general. És la vuite-
na persona mutilada per aquests 
projectils. Stop Bales de Goma i 
Ojo con tu Ojo aconsegueixen un 
debat parlamentari i la prohibició.  

Homicidi de Juan Andrés Benítez 
Vuit agents de la comissaria de 
Ciutat Vella de Barcelona apallissen 
fins a la mort el veí del Raval. Durant 
el judici, els policies reconeixen 
l’homicidi a canvi d’una pena míni-
ma de presó. No hi ingressen i dos 
anys després tornen a patrullar.

Efecte Can Vies 
Els Mossos intenten 
desallotjar l’emblemàtic 
centre social de Sants. 
Després de quatre dies  
de durs enfrontaments i 
80 detencions, Xavier Trias 
ordena aturar l’enderroc.

El moviment anarquista ha patit 
campanyes de criminalització i 
operacions policials i mediàtiques. 
Destaca el cas de Núria Pórtulas, 
que el 2007 va ser acusada pels 
Mossos de col·laboració amb banda 
armada. Va ser absolta pel Tribunal 
Suprem després de tres anys de 
calvari. El 2014, l’operació Pandora 
va colpejar persones i espais del 
moviment anarquista. Després 
vindrien les operacions Pandora 
II i Pinyata. L’operació Ice, contra 
membres del moviment Straight 
Edge a Madrid, elevava a 39 les 

Batudes i agressions de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, reformes 
urbanístiques antimanters, 
confiscació de material, sancions a 
venedors i compradors, detencions 
i deportacions. Davant d’això, l’any 
2015 es funda el Sindicat Popular 
de Venedors Ambulants, una 
entitat que dota els manters d’eines 
organitzatives i jurídiques, alhora 
que n’amplia la base social solidària. 
Arrenca el procés d’apoderament 
d’una comunitat que se sent 
perseguida per raons racistes. En la 
crisi del coronavirus, els venedors, 

La Llei orgànica de protecció de 
la seguretat ciutadana, també 
coneguda com a llei mordassa, va 
ser aprovada l’any 2015. Permet 
als agents de policia sancionar 
determinades infraccions 
administratives a la ciutadania, 
sempre sota el criteri policial, 
que té presumpció de veracitat 
i no ha de comunicar-ho a un 
superior. Emparant-se en la seva 
ambigüitat i en la interpretació 
de l’agent, des de la seva entrada 
en vigor fins a finals del 2018 es 
van sancionar 766.416 persones 

L’any 2018, el Tribunal d’Estrasburg 
condemnava l’Estat espanyol a 
indemnitzar Jaume Roura i Enric 
Stern, a qui l’Audiència Nacional 
havia imposat quinze mesos de 
presó l’any 2008 per un delicte 
d’injúries a la Corona per cremar 
fotos del rei Joan Carles I durant 
una manifestació a la plaça del 
Vi de Girona. El TEDH emmarca 
la crema de símbols monàrquics 
dins de la llibertat d’expressió, 
descartant la incitació a l’odi i 
posant fi a anys de persecució 
a aquestes pràctiques, amb 

Les okupacions i els 
desallotjaments de centres socials 
dels darrers anys han escenificat 
l’estira-i-arronsa constant entre els 
moviments socials i el poder, en 
un pols desafiant entre legalitat i 
legitimitat. Desallotjaments per la 
via exprés extrajudicial o amb data 
oberta, un cicle que a Barcelona 
ha tingut episodis significatius 
com la resistència de la Kasa de 
la Muntanya (2001) i Can Masdeu 
(2002) o els desallotjaments de la 
Hamsa (2004) i la Makabra (2006). 
El CSA Can Vies de Sants (2014), el 

El debat prostitució sí o no s’ha 
encarnat en el xoc entre postures 
abolicionistes –que acusen 
l’activitat d’afavorir el tràfic de 
dones, la violència i l’esclavitud– 
i les regulacionistes –que es 
reivindiquen com a subjecte polític 
i membres de la classe obrera, i 
exigeixen garanties i drets humans 
en la seva activitat. En aquesta 
línia, han sorgit iniciatives com la 
secció sindical de treballadores 
i treballadors sexuals de la IAC o 
col·lectius com Aprosex, Putes 
Indignades i Putes Llibertàries, 

Atiant el fantasma del 
‘terrorisme anarquista’

Guerra de les policies locals 
contra la venda ambulant

Llei mordassa: govern  
i policia esdevenen jutges

Despenalització de la crema  
de simbologia monàrquica

Can Vies, Banc Expropiat 
i resistències a peu de carrer

Persecució administrativa 
i penal a la prostitució

detingudes en un any. Dos anys 
i mig després, arxivament o 
absolució de totes les causes i 
persones investigades.

integrats en una cooperativa, 
han elaborat mascaretes i 
bates destinades a persones en 
exclusió i centres sanitaris.

per manifestacions a la via 
pública, desobediència, 
enregistraments o faltes de 
respecte a agents de policia. 

condemnes i sancions a 
desenes de militants de 
l’Esquerra Independentista, 
especialment durant els 11-S. 

Banc Expropiat de Gràcia (2016) 
i els blocs d’habitatges han 
consolidat les resistències dins 
dels immobles i a peu de carrer.

que lluiten per promoure 
el reconeixement de drets i 
impulsen l’autoorganització de 
les treballadores sexuals.

14 novembre 2012 6 octubre 2013 26 maig 2014 
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Vicent Almela | @La_Directa

Lluita activa dins  
i fora de les presons
El Col·lectiu de Presos en Lluita Activa ha pres el relleu de les 
reivindicacions anticarceràries i les mobilitzacions que quaranta anys 
enrere va liderar la Coordinadora de Presos en Lluita (COPEL)

Taules reivindicatives, motins, 
vagues de fam i accions de 
suport al carrer. Aquesta ha 
sigut l’estratègia de resis-

tència dins de les presons des dels 
temps de la Coordinadora de Presos 
en Lluita (COPEL), que es va gestar 
a finals dels anys setanta per exigir 
l’amnistia general de totes les per-
sones empresonades durant la dic-
tadura –no només els “presos polí-
tics”– i la millora de les condicions de 
vida dins dels centres penitenciaris. 
Aquesta lluita, durament reprimida 
per l’Estat espanyol i que canviaria 
l’arquitectura i el model de les pre-
sons per augmentar-ne la seguretat, 
conclouria amb l’aprovació de la llei 
orgànica penitenciària de 1979. Si bé 
és cert que aquesta legislació va reco-
llir algunes de les reivindicacions de 
la COPEL, també va resultar insufici-
ent per a la majoria dels participants 
en la coordinadora.
Bona prova d’això són les diferents 

lluites engegades per la població pe-
nitenciària des d’aleshores: durant la 
dècada dels vuitanta, molts reclusos 
ho intentaven a través de les fugues 

“a la brava” i els motins, la lluita dels 
preventius –que va aconseguir l’ex-
carceració de vora 7.000 persones 
en 1983–, la creació de l’Associació 
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Operació Pandora 
La Divisió d’Informació dels 
Mossos assalta la Kasa de la 
Muntanya i els ateneus de Sant 
Andreu de Palomar i el Poble-sec 
sota l’acusació de “terrorisme 
anarquista”. La causa quedaria  
arxivada tres anys més tard. 

Fets del Banc Expropiat 
El cor de la vila de Gràcia és esce-
nari d’una llarga setmana de lluita 
contra el desallotjament d’aquesta 
antiga oficina bancària reconver-
tida en centre social. Detencions, 
càrregues, persones ferides, forti-
ficació de l’immoble i reokupació. 

Referèndum 1-O 
La Guàrdia Civil i el Cos 
Nacional de Policia espa-
nyola perpetren la ma-
jor operació repressiva 
des de la dictadura, amb 
10.000 agents desplegats 
i 1.000 persones ferides. 

de Presos en Règim Especial (APRE) 
a principis dels noranta –que prete-
nia visibilitzar la situació dels depar-
taments d’aïllament– o la resistència 
contra els fitxers d’interns d’especial 
seguiment (FIES) que es van comen-
çar a aplicar l’any 1991 amb l’objectiu 
de posar fi la dissidència murs endins. 
Aquesta lluita es va estendre tam-

bé a l’exterior dels centres durant la 
primera dècada del segle XXI, que 
exigia la fi de la dispersió, l’excar-
ceració de les persones malaltes i la 
fixació d’un màxim de compliment 
de pena als vint anys. Tot i que el 
Tribunal Suprem declarava il·legal 
el règim FIES l’any 2009, després 
d’una gran campanya reivindicati-
va impulsada per l’associació Mares 
Unides contra la Droga, Institucions 
Penitenciàries sempre ha trobat les 
escletxes per fer-ne una aplicació en-
coberta a través de petites modifica-
cions en el reglament.
La campanya “Presó = Tortura” s’en-

gegava en 2011 amb la idea de visibilit-
zar les pèssimes condicions de vida i els 
maltractaments, i poc després, en 2015, 
diversos presos creaven l’Associació 
de Presos en Lluita Activa (ASPRELA). 
Aquesta associació es transformaria en 
col·lectiu, i va ser la llavor de l’actual 
proposta de lluita activa, en la qual des 

de 2016 participen una trentena de per-
sones preses i que s’estan coordinant 
per dur a terme dejunis, escrits de de-
núncia i vagues de fam a les presons de 
l’Estat espanyol amb l’objectiu de do-
nar a conéixer una taula reivindicativa 
de catorze punts. Reclamen mesures 
tan bàsiques com l’erradicació de les 
tortures, l’excarceració de les perso-
nes malaltes i majors de setanta anys, 
la investigació de les morts, la fi de la 
cadena perpetua “encoberta” mitjan-
çant la presó permanent revisable o la 
reinstauració de la redempció de penes.
Des de fora, grups de suport, asso-

ciacions de familiars i entitats en de-
fensa de drets humans s’han encar-
regat de treure a l’exterior les veus 
de les persones privades de llibertat 
i denunciar les constants vulneraci-
ons que s’hi perpetren. Tot i que han 
aconseguit algunes petites victòries, 
com la condemna del sotsdirector de 
la presó de Quatre Camins i cinc fun-
cionaris per maltractar un grup de 
presos que va participar en un motí 
l’any 2004, les actuals reivindicaci-
ons de les persones privades de lli-
bertat mostren que les coses no han 
canviat tant en els darrers quaranta 
anys i que encara queda un llarg ca-
mí per recórrer perquè es respecten 
els drets fonamentals.�

16 desembre 2014  23 maig 2016 1 octubre 2017 

Concentració a la 
presó d’Albocàsser 

(Castelló II) el  
setembre de 2019 
/ LUAY ALBASHA

@albashaluay
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É s possible que Catalunya 
hagi viscut la seva dècada 
prodigiosa. Ara fa deu anys, 
un milió i mig de persones 

van aplegar-se a Barcelona en una 
marxa que enterrava definitiva-
ment l’últim intent del sobiranisme 
d’assolir un encaix dins del Regne 
d’Espanya. La manifestació, convo-
cada per denunciar la decisió del 
Tribunal Constitucional de retallar 
l’Estatut aprovat pel Parlament de 
Catalunya cinc anys abans, va ence-
tar una nova etapa política que no 
sembla que s’hagi de dissipar. 
El desencís per la rebaixa de l’Es-

tatut, que el govern del PSOE va 
pactar amb la Convergència d’Ar-
tur Mas, ja havia tingut una prime-
ra resposta el 2006 amb la mani-
festació “Som una nació i tenim el 
dret de decidir”, convocada per 
l’extingida Plataforma pel Dret a 
Decidir (PDD), i la posterior mar-
xa que el desembre de 2007 va mo-
bilitzar milers de persones contra 
la negativa del govern Zapatero a 
millorar el sistema de finançament, 
traspassar l’aeroport del Prat i fer 
front al daltabaix que havia generat 
a Rodalies l’aparició d’esvorancs a 
les obres del tren d’alta velocitat 
entre Madrid i Barcelona. 
A propòsit d’aquest sentiment 

de menyspreu, el socialista José 
Montilla, aleshores president de 
la Generalitat, va advertir en una 
famosa conferència a l’Hotel Ritz 
de Madrid la creixent “desafecció” 
que experimentava una part impor-

tant de la societat catalana, la qual, 
com s’ha vist després, ha abando-
nat l’autonomisme per abraçar l’ob-
jectiu de la independència.

Del greuge a la ruptura
El conflicte estatutari també va do-
nar peu a la multitudinària Diada de 
2008, convocada per la plataforma 
Sobirania i Progrés sota el lema “Som 
una nació, volem estat propi”, i a la 
iniciativa Deu Mil a Brussel·les, que 
el 7 de març de 2009 va arrossegar 
milers de persones a la capital de la 
Unió Europea seguint la crida “We 
want a catalan state” (‘Volem un es-
tat català’).
Però no va ser fins a la consulta 

popular d’Arenys de Munt, el 13 
de setembre de 2009, quan l’anhel 
de ruptura amb l’Estat espanyol va 
saltar al centre del debat polític. 
Malgrat les amenaces de l’Advoca-
cia General de l’Estat i l’escepticis-
me que les cúpules d’ERC i CiU van 
mostrar d’entrada, la consulta a la 
localitat maresmenca va replicar-se 
a 550 municipis més, i va permetre 
que dos milions de persones es pro-
nunciessin sobre la pregunta “Està 
d’acord que Catalunya esdevingui 
un estat de dret, independent, de-
mocràtic i social integrat a la Unió 
Europea?”. 
Si bé és cert que l’independentisme 

ja tenia expressió parlamentària, es 
pot afirmar que les consultes i la in-
dignació per la sentència de l’Estatut 
van catapultar el moviment de forma 
extraordinària. Un salt qualitatiu que, 

entre altres coses, va facilitar l’entra-
da de la CUP a l’escena parlamentària 
i va obligar CiU a incorporar el dret a 
decidir en el seu full de ruta.
Si el procés ha esdevingut hegemònic, 

ha estat bàsicament pel seu caràcter 
cívic i la capacitat de les entitats sobi-
ranistes per convertir el malestar ciu-
tadà –col·loquialment caricaturitzat 
en la figura del “català emprenyat”– 
en una oportunitat per avançar cap 

a una Catalunya sobirana i democrà-
tica en el marc de l’Europa dels po-
bles. Un imaginari que va agafar vo-
lada el 2011, quan arran de les con-
sultes, Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), nascuda el 
maig d’aquell any, van activar la mo-
bilització fins a estendre-la a tota la 
geografia del país.
A partir d’aleshores, juntament 

amb l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), aquestes enti-
tats van erigir-se en les palanques soci-
als d’una reclamació que va traduir-se 
en la Declaració de sobirania i del dret 
a decidir del poble de Catalunya, apro-
vada pel Parlament el gener de 2013, 

i el procés participatiu celebrat el 9 de 
novembre de 2014. Una jornada que, 
si bé no va tenir efectes vinculants 
per la prohibició dictada pel Tribunal 
Constitucional, va forçar Artur Mas a 
convocar uns comicis de caràcter ple-
biscitari en què les forces sobiranistes 
van conjurar-se per materialitzar la 
independència mitjançant el referèn-
dum que no s’havia pogut realitzar.

Xoc de trens
Després de les eleccions de 2015, en 
què l’independentisme va assolir la 
majoria absoluta a l’hemicicle, es va 
visualitzar el xoc de legitimitats entre 
un estat atrinxerat en l’immobilisme 
i l’amenaça i un moviment transver-
sal que ampliava suports gràcies a 
un discurs que relligava l’emancipa-
ció amb la conquesta de drets civils, 
polítics i socials. 
En aquesta dinàmica cal recordar la 

campanya “Lluites compartides”, im-
pulsada per Òmnium amb l’objectiu 
de “posar en comú els nostres pas-
sats per forjar el nostre futur compar-
tit”. La capacitat de relacionar la in-
dependència amb els moviments an-
tifeixista, ecologista i obrer va perme-
tre al procés obrir-se a noves capes 
socials i que, en l’àmbit parlamentari, 
totes les forces sobiranistes –inclosa 
la dreta– assumissin reivindicacions 
de caràcter republicà com l’acollida 
de refugiades, el tancament del CIE 
de la Zona Franca o mesures destina-
des a mitigar la pobresa energètica. 
Sense aquesta aproximació a les 

classes populars difícilment s’entén 

Va ser amb la consulta 
d’Arenys de Munt quan 
l’anhel de ruptura 
va saltar al centre 
del debat polític



Directa 500 27 de maig de 2020

la força disruptiva que va tenir el re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 2017, que, 
afavorit pel boicot de l’espanyolisme i 
la repressió policial, va esdevenir una 
catarsi per a moltes generacions de ca-
talans i catalanes, així com el rebuig 
ciutadà als empresonaments dels lí-
ders d’Òmnium i l’ANC, Jordi Cuixart 
i Jordi Sànchez, deu dies més tard. De 
resultes del referèndum van aparèixer 
els Comitès de Defensa de la República 
(CDR), i aquella “revolució dels som-
riures” que s’havia ventilat com un 
problema intern espanyol va passar a 
formar part de l’agenda europea. 

Temps d’impàs
El conflicte polític amb l’Estat va es-
clatar definitivament el 10 d’octubre 
de 2017, quan el Parlament va apro-
var una declaració d’independència 
que, tot seguit, Carles Puigdemont 

va decidir suspendre amb l’objectiu 
d’obrir una fallida negociació amb 
l’Estat. La declaració es va aprovar de 
nou el 27 d’octubre i va ser suspesa 
al cap de poques hores pel Tribunal 
Constitucional. En paral·lel, Mariano 
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Ítaca, a l’horitzó
Malgrat els cops repressius de l’Estat espanyol i les pugnes partidistes, 
una majoria social de Catalunya s’ha empoderat i ha abraçat 
la sobirania com el camí per assolir un marc propi de drets i llibertats

Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

Carles Puigdemont 
va suspendre 
la declaració 
d’independència per 
negociar amb l’Estat

Rajoy destituïa el govern Puigdemont, 
l’Audiència Nacional espanyola em-
presonava els membres del govern 
que no van marxar a l’exili i, en apli-
cació de l’article 155 de la Constitució, 
s’imposaven unes noves eleccions 
i la intervenció de l’administració ca-
talana, fet que va parasitar la majoria 
de polítiques públiques. 
Així es va arribar als comicis del 21 

de desembre i al judici dels exmem-
bres del govern, l’expresidenta del 
Parlament i els líders socials, cosa 
que va portar el conflicte al seu punt 
àlgid l’octubre de 2019, quan després 
que el Tribunal Suprem els sentenciés 
els a cent anys de presó, el carrer va 
esclatar amb l’ocupació de l’aeroport 
del Prat organitzada per l’efímera pla-
taforma Tsunami Democràtic, els múl-
tiples bloquejos a la xarxa viària coor-
dinats pels CDR i la coneguda com a 
batalla d’Urquinaona com a expressió 
més contundent.
Des d’aleshores, l’independentisme 

no ha sabut consensuar una estra-
tègia unitària per mantenir el pols 
amb l’Estat, sinó que, enfangat en 
el tacticisme i amb la direcció fora 
de combat, reviu de nou la lluita per 
l’hegemonia entre els partits, dividits 
per una oferta de diàleg amb l’Estat 
que sembla condemnada al fracàs. 
Tot i aquest escenari d’impàs, el pro-

cés no ha deixat d’estar viu al carrer, 
gràcies a una societat organitzada 
que, tot i la decepció amb el liderat-
ge i la repressió policial, ara fa deu 
anys va aixecar amarres per posar 
Catalunya rumb a Ítaca.�

Arribada de 
les urnes de l’1-O 

al col·legi electoral 
de l’Escola Industrial 

de Barcelona   
/ JORDI BORRÀS  

@jordiborras

Acció de Tsunami 
Democràtic a  

l’aeroport del Prat
/ VICTOR SERRI @_ittos_

La consulta 
d’Arenys de Munt 
l’any 2009  
/ ALBERT GARCIA 
@albertgarciag  
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al-Hamalawy, periodista i llavors activista polític. Ho 
té clar: “Gràcies a les vagues obreres, la revolució va 
ser possible”. La revolta, a més, va aconseguir enllaçar 
per primer cop l’activisme democràtic urbà i de clas-
se mitjana amb les capes populars i obreres del país.
Una cosa similar havia succeït a milers de quilòme-

tres. A Tunísia, a principis d’any, una mobilització 
obrera sacsejava l’arena política per primer cop en 
dècades. En aquest cas, a la conca minera de Gafsa, 
300 quilòmetres al sud de la capital. Com a Egipte, 
sindicalistes de l’oposició, joves a l’atur, obrers i fa-
mílies van prendre el carrer el gener de 2008 per 

denunciar la corrupció de la companyia estatal de 
fosfats que explotava les mines, però també contra 
les polítiques de privatització i liberalització amb què 
el règim tunisenc de Ben Ali havia marginalitzat la 
regió. Malgrat l’augment del preu del fosfat, l’atur 
i les condicions precàries de la classe obrera seguien 
colpejant la zona. A partir de les manifestacions, 
i desafiant la brutal repressió de l’estat policial, es 
van organitzar acampades per bloquejar l’extracció 
de fosfats i el jovent va crear un sindicat de persones 
aturades, una experiència pionera de moviment so-
cial organitzat. La repressió va ser molt dura, però 
aquella primera guspira marcaria el camí cap al 2010.

L’onada de les ‘primaveres àrabs’
En el cas de Tunísia, bressol de les anomenades 
primaveres àrabs, la dimensió social de la revolta 
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E
l 14 de desembre de 2008, George 
W. Bush feia una visita sorpresa a 
Bagdad. Un tràmit. Fins que va ar-
ribar la roda de premsa del man-
datari i, de cop, un jove periodista, 
Muntazer al-Zaidi, es va aixecar amb 

la sabata a la mà. Mentre la llançava, va cridar: 
“Aquest és el petó de comiat de la gent de l’Iraq, 
gos”. Bush va esquivar el primer llançament, tam-
bé el segon, que va realitzar mentre li etzibava: “Per 
les viudes, els orfes i els assassinats a l’Iraq”. El que 
no va poder esquivar va ser la repercussió del gest. 
Mostrar la sola de la sabata a algú es llegeix com 
un símbol de menyspreu al món àrab, i per a bona 
part de la població de la regió va resultar catàrtic, 
una reivindicació de dignitat d’uns pobles que se 
sentien oprimits. Tanta era la potència simbòlica 
d’aquella sabata, que va ser cremada oficialment.

Guspires
La imatge de la sabata voladora d’Al-Zaidi va fer 
la volta al món. Exemplificava l’esgotament de 
la societat iraquiana amb els llavors ja cinc anys 
d’ocupació estatunidenca. Però es van viure més 
imatges subversives als pobles àrabs aquell any, 
tot i que van passar més desapercebudes a ulls 
de la comunitat internacional. 
Les sabates també havien impactat contra els retrats 

de Hosni Mubarak, penjats als carrers d’Al-Mahala al-
Kubra, en ple delta del Nil, aquell mes d’abril. Milers 
d’obrers de les enormes fàbriques de cotó s’havien 
declarat en vaga, ofegats per les polítiques liberalitza-
dores que el règim aplicava mentre les institucions fi-
nanceres internacionals l’aplaudien. Però les reformes 
havien portat a la inflació i havien fet que un 40% de la 
població se situés sota el llindar de la pobresa al país 
més poblat del món àrab. A Mahala, centre industrial 
del país, des del 2006 les plantilles estaven en peu de 
lluita, però aquella vaga va suposar un punt i a part. 

“La insurrecció del 6 d’abril va ser, sens dubte, un salt 
endavant en presa de consciència”, afirma Hossam 

Marc Almodóvar | @almotuit
Ricard Gonzàlez | @RicardGonz

Oriol Andrés | @oriolandres

A Tunísia, el detonant 
va ser la immolació de 
Mohamed Bouazizi, un 
venedor de la regió més 
empobrida del país 

Revoltes a foc lent
Les lluites obreres de la primera dècada del segle XXI 

van obrir la porta a unes ‘primaveres àrabs’ que encara avui 
sacsegen les regions del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient

que va derrocar el tirà Ben Ali és incontestable. 
El detonant va ser la immolació de Mohamed 
Bouazizi, un venedor precari de Sidi Bouzid, la 
regió més empobrida del país. Les protestes es 
van estendre com una taca d’oli a altres regions 
marginades. “La immolació de Bouazizi va ser 
una expressió de l’opressió i la humiliació experi-
mentades en regions marginades com Kasserine, 
Sidi Bouzid o Gafsa”, explica Wael Mejri, un jove 
que va militar al Partit dels Treballadors, de ten-
dència comunista.
El país havia experimentat altres revoltes, que s’ha-

vien esbravat amb el pas de les setmanes. Per evitar 
aquest destí, va ser indispensable la mobilització 
dels membres de la UGTT, el sindicat més poderós 
de tot el món àrab. “Des de l’inici, el sindicat va 
abraçar les protestes i va elevar consignes dema-
nant llibertat i dignitat”, rememora Mejri, com la 
majoria d’activistes, decebut perquè la liberalitza-
ció de l’escena política i la consolidació de la tran-
sició no han arribat de la mà d’aquelles demandes 
de justícia social.
En el següent país en desempallegar-se del seu dic-

tador, Egipte, el moviment sindical també va jugar un 
rol important en la caiguda del rais Hosni Mubarak, 
per bé que s’hauria vist eclipsat per l’espurneig me-
diàtic de les manifestacions a la plaça Tahrir. “Els 
dos dies anteriors a la dimissió de Mubarak van tenir 
lloc vagues massives a les fàbriques i al transport pú-
blic que amenaçaven d’engegar un ampli moviment 
de desobediència civil a tot el país”, apunta Karem 
Yehia, un periodista i autor de diversos llibres sobre 
la revolució. Segons Yehia, la dimensió social de la 
revolta va influenciar quin seria l’eslògan més cridat: 

“Pa, llibertat i justícia social!”.
En tres dels altres quatre països que també van 

experimentar protestes massives –Bahrein, Líbia 
i el Iemen–, els factors de tipus socioeconòmic 
van ser importants, però no tant com els tribals, 
ideològics o sectaris. A Síria, el règim va intentar 
imposar una narrativa al voltant de les protestes, 
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i sobretot de la posterior guerra civil, que primava 
el component confessional i identitari. Tanmateix, 
acadèmics com Bassam Haddad sostenen que la 
pobresa i les desigualtats que va generar l’aplica-
ció de polítiques neoliberals la dècada anterior per 
part del règim de Baixar al-Assad –unides a les rei-
vindicacions polítiques del jovent– van constituir 
el vertader motor de les protestes.

El retorn a les places
Al que va seguir després, algunes veus ho han 
anomenat l’hivern àrab. Algunes de les revoltes 
de 2011, com la de Bahrein, van ser esclafades 
per la repressió de l’estat; altres –Síria, el Iemen 

o Líbia– van derivar en conflictes civils que encara 
perduren. El 2013 Egipte va viure un cop d’estat 
militar, que va escapçar el musculós islam polític 
i va perseguir la dissidència.
Però el 2018 les protestes van tornar. A Gaza naixia 

la Gran Marxa pel Retorn, un moviment civil i po-
pular sense precedents que aconseguiria descol·lo-
car tant Israel com Hamàs. Mentrestant, a la capital 
iraquiana del petroli, Bàssora, la ira popular exigia 
feina, electricitat i aigua potable. Per al desconcert 
de les institucions, s’esdevenia en una localitat de 
majoria xiïta que tants joves havia enviat a lluitar 
contra Estat Islàmic. Era l’avançament d’allò que 
succeiria el 2019 a l’Iraq, el Líban, el Sudan, Algèria 
i, en menor escala, al Marroc o Jordània.
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Les de Sudan i Algèria són 
les revoltes amb més futur, 
ja que van fer caure el 
president i lluiten per evitar 
que el règim es reorganitzi

La nova onada de protestes tenia en comú una des-
confiança total envers l’elit política –s’apuntava amb 
el dit govern i oposició– i un rebuig radical del secta-
risme. “No és només una lluita pel pa”, afirma la vete-
rana activista iraquiana Hanaa Edwar, sinó també per 
la “llibertat, la democràcia i la diversitat”.
Un fet insòlit en països com el Líban o l’Iraq, on la di-

visió confessional havia servit a les elits per garantir-se 
el control social durant dècades i aniquilar –assegu-
ra l’activista i investigadora libanesa Lea Bou Khater– 
qualsevol sentiment de classe: “Succeeix perquè tot 
depèn de la teva confessió: l’assistència social que reps, 
el lloc on votes i el que votes, o l’educació que reps”.

El Sudan i Algèria són, ara per ara, els casos més espe-
rançadors: les mobilitzacions van aconseguir fer caure 
el president i ara lluiten per evitar que el règim es re-
organitzi. A la resta de països, en la majoria de casos, la 
resposta de l’estat ha estat una combinació del pal i la 
pastanaga, que obviava la dimensió política de les pro-
testes. I tampoc satisfeia, en general, les demandes de 
justícia social d’una ciutadania empobrida per dècades 
de neoliberalisme i corrupció. Sense líders, ni estructu-
res organitzatives ni un programa de demandes clares, 
és difícil que les primaveres àrabs 2.0 aconsegueixin 
resultats ràpids, apunta Bou Khater, però el que té clar 
és que “el vell statu quo no tornarà”.�

Massiva protesta  
a la plaça Tahrir  

del Caire (Egipte)
/ ARXIU 

Governants mun-
dials a la sola d’una 
sabata, senyal d’es-
carni al món àrab 
/ ORIOL ANDRÉS
@oriolandres
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H
ugo Chávez, Manuel Zelaya, Evo 
Morales, Rafael Correa, Lula da 
Silva, Néstor Kirchner o Pepe 
Mujica. El Mercosur, l’Aliança 
Bolivariana per als Pobles d’Amè-
rica (ALBA), la Unasur o el Banc 

del Sud. Dues dècades de governs, polítiques i es-
tructures multilaterals alternatives al model hege-
mònic, a voltes anomenades progressistes, a voltes 
d’esquerra (o fins i tot de centreesquerra), que, 
gairebé a tot el continent, van suposar un aug-
ment de la despesa social per pal·liar les brutals 
desigualtats que caracteritzen els territoris llati-
noamericans i ampliar la base d’una classe mitja-
na amb accés a béns de consum i serveis públics. 

“El que no van poder fer és revertir la lògica del 
capitalisme, de l’endeutament i de l’extractivis-
me (petroli, gas, monocultius, mineria, preses...), 
i inclús van firmar una gran quantitat de tractats 
de lliure comerç que aguditzaven la seva situació 
de dependència”, explica el coordinador d’Otros 
Mundos, Gustavo Castro, des de Chiapas (Mèxic).
Tot i que a Veneçuela el chavisme resisteix amb es-

forços i contradiccions i a la Casa Rosada de Buenos 
Aires hi ha tornat una versió renovada del kirchne-
risme, la sensació actual a l’Amèrica Llatina és de 

tancament. Un punt i a part marcat pel canvi forçat 
de govern a l’Estat Plurinacional de Bolívia que ar-
rancava anys enrere. Un nou període, més complex 
i incert, que comença amb el cop d’estat jurídic i me-
diàtic al Brasil contra Dilma Rousseff l’any 2016 i que, 

Berta Camprubí | @bertacamprubi 
Cauca, Colòmbia

Meritxell Freixas | @MeritxellFr 
Santiago de Xile

Temps “ingovernables” 
en l’era postprogressista

de l’Amèrica Llatina
Amb l’enderrocament d’Evo Morales a Bolívia acaba l’etapa de les grans 

aliances d’esquerres al continent, tot i que es mantenen alguns governs de 
tendència progressista a països estratègics, com Mèxic o l’Argentina

segons el pensador uruguaià Raúl Zibechi, estarà do-
minat per la “ingovernabilitat”. El defineix així: “Hi 
haurà governs d’esquerra i governs de dreta succes-
sivament, però amb graus molt alts d’inestabilitat”. 
Gustavo Castro, pronostica, a més, que “qualsevol 
intent de subvertir les polítiques neoliberals i els in-
teressos de les corporacions multinacionals seran ob-
jecte de repressió política, econòmica i inclús militar”.
Una etapa, doncs, que ens col·loca en una cruïlla entre 

camins tan dispars com el que vol marcar l’amant de les 
armes i nostàlgic de la dictadura militar Jair Bolsonaro, 
al Brasil, o els que inventen cada dia processos organit-
zatius de comunitats, barris i col·lectius diversos d’arreu 
del territori que construeixen alternatives al model 
regional imperant. La crisi de governabilitat que ja es 
palpa a l’interior de les institucions públiques de dife-
rents països ve acompanyada –o inclús és ocasionada–, 
en alguns casos, de mobilitzacions massives que exi-
geixen un canvi social i polític profund. 
Des del juny de 2013, als carrers de centenars de 

ciutats brasileres; fins a l’octubre de 2019, a Xile, on 
el crit popular s’ha fet sentir arreu del continent 
i encara no ha vist resoltes ni les seves demandes 
més concretes ni el seu anhel de transformació. “El 
repte dels partits polítics és canalitzar el desconten-
tament social existent i buscar fórmules innovadores 
per apropar-se a la societat civil mobilitzada”, opina 
la politòloga argentina María Esperanza Casullo, pro-
fessora de la Universitat de Río Negro. Segons ella, és 

“crucial” que això passi per evitar que aquests mo-
viments “es disgreguin i acabin en no-res o acabin 
enfortint opcions més de dreta”. 

Un gran entramat de resistències 
Les lògiques capitalistes neoliberals no han si-
gut mai revertides per l’esquerra llatinoamerica-
na d’inicis del segle XXI. L’excepció són “Chávez 
i Morales, que es van enfrontar a l’FMI i el Banc 
Mundial”, explica Castro. Tot i així, el líder bolivià 
sí que va permetre l’entrada, malgrat la resistència 
popular local, de projectes extractivistes com el 
Territori Indígena i Parc Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS), un dels tants que formen part de l’entra-
mat d’infraestructures destinades a l’exportació 
de béns comuns anomenada Iniciativa per a la 
Integració Regional Sud-americana (IIRSA). Milers 
de comunitats de les poblacions que han resistit 
l’èxode rural i segueixen habitant els seus territoris 
ancestrals són avui les que s’enfronten a la repres-
sió estatal per defensar el lloc on viuen. Però “les 

formes de rebuig i resistència contra l’extractivis-
me que han inventat aquestes comunitats són el 
principal camí a seguir”, assegura Aida Quilcue, 
lideressa indígena del poble nasa i consellera de 
l’Organització Nacional Indígena de Colòmbia. 
El Fòrum Social Mundial de Sao Paulo o l’estratègia de 

lluita contra l’Àrea de Lliure Comerç de les Amèriques 
(ALCA) van ser importants moments aglutinadors 
i articuladors de lluites i resistències entre el 2000 
i el 2015. Transgènics, megamineria, fracking, canvi cli-
màtic, privatitzacions, reformes educatives, violències 
patriarcals; les problemàtiques han sigut i són moltes 
i diverses, però també les xarxes que s’han construït 
per fer-hi front. I tot i que s’han recollit victòries –com 
el campament contra Monsanto, que va evitar la ins-
tal·lació d’una planta gegant de selecció de llavors de 
blat de moro transgènic a la província argentina de 
Córdoba, o centenars d’edificis ocupats per famílies 
del Moviment dels Treballadors Sense Sostre (MTST) 
al centre de Sao Paulo–, els governs i les corporacions 

“van aconseguir imposar els tractats de lliure comerç 
bilaterals”, lamenta Castro. Les inversions estrangeres, 
amb una gran participació de multinacionals espa-

Milers de comunitats que 
han resistit l’èxode rural 
són avui les que s’enfronten 
a la repressió estatal per 
defensar el lloc on viuen

Un nou període, més 
complex i incert, comença 
amb el cop d’estat jurídic 
i mediàtic al Brasil contra 
Dilma Rousseff l’any 2016
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nyoles –com Repsol, Endesa o Aigües de Barcelona–, 
suposen diàriament desplaçaments forçats, assassi-
nat sistemàtic de lideresses comunitàries i violència 
patriarcal. I si bé el Tribunal Permanent dels Pobles 
va buscar actuar en aquest àmbit, la majoria de vul-
neracions romanen en completa impunitat. 

Descolonitzar-se i despatriarcalitzar-se
“En les últimes dècades, molts sectors socials han 
perdut el seu protagonisme com a impulsors de 
l’agenda social. Tanmateix, hi ha un sector que ha 
encapçalat iniciatives, lluites i resistències, i que ha 
sigut el que ha convocat les mobilitzacions: els po-
bles indígenes”, observa l’activista mexicà. Mentre 
el sindicalisme i les organitzacions de base comu-
nista o socialista han quedat gairebé difuminades, 
les aliances entre pobles indígenes i altres sectors 
populars com les afrodescendents, les camperoles, 
les estudiants o les habitants de les perifèries urba-
nes han sigut una peça essencial en la construcció 
de nous actors polítics i en la defensa integral dels 
béns comuns i la natura. De la mateixa manera, els 
multiplicats i diversos feminismes, i la lluita de les 
dones en general, són els protagonistes d’una llui-
ta que s’obre pas en dues direccions: enfora, cap a 
la societat, i endins, cap a les organitzacions i mo-
viments socials que duen un patriarcat instaurat a 
força de creu i espasa durant 500 anys de colonia-
litat. Casallo considera que el moviment que avui 
està al centre de la resistència contra la ultradreta és 
el feminisme. “Les demandes del feminisme estan 
transformant els sistemes polítics de tota la regió”, 
afirma. I afegeix: “Definir-se pro o antifeminista és 
el verdader clivatge entre esquerra i dreta, més que 
les qüestions econòmiques”. 
Segons Raúl Zibechi, les estratègies a seguir en els mo-

ments actuals són “la recuperació del territori, la cons-
trucció d’autonomia i les pràctiques comunitàries”. Des 
del Cauca colombià, Aida Quilcue assegura que “més 
enllà de qui governi, els pobles han de seguir generant 
governabilitat des de les comunitats, i ho han de fer des 
de les seves pròpies cosmovisions, des dels seus pro-
pis processos, perquè la transformació no la faran els 
governs”. A l’Amèrica Llatina són temps en què no no-
més s’invoquen els noms de Salvador Allende, Ernesto 
Guevara o Carlos Pizarro, tots tres assassinats per la 
ingerència del poder estatunidenc a l’Amèrica Llatina 
entre els seixanta i els noranta, sinó també els noms de 
referents locals anticolonials com Tupac Katari, Zumbi 
dos Palmares, la Cacica Gaitana o la Guacolda.�

Contundents 
mobilitzacions 
a Xile la tardor 

de 2019 
/ ELENA BULET

@elenabulet

‘Minga’ social a 
Colòmbia el 2019  

/ BERTA CAMPRUBÍ
@bertacamprubí



/ PAULA R. ZAPATA 
@paula_rzapata

La Directa en una paraula
(la composició jerarquitza la mida de les paraules segons el nombre de respostes rebudes a la crida

feta al conjunt de les 3.100 subscriptores i col·laboradores que configuren la nostra base social)
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