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Concerts-conversa 
per celebrar 
el periodisme 
i la cultura

Pol Batlle i Rita Payés 
/ ÀLEX VERDEJO

Adala
/ ÀLEX VERDEJO

Free Sis Mafia  
/ MARTA PÉREZ SANTOS

Trobareu un tastet 
del nostre aniversari 
accedint al QR. 
Pròximament, podreu 
gaudir dels tres 
concerts-conversa 
al nostre canal de 
YouTube.

Estel·la Marcos

Comunitat

Com quan arribes a casa, et 
deixes caure al sofà del men-
jador, poses aquella música 

que et fa connectar i tanques els 
ulls, però amb els ulls oberts, el 
menjador ple de gent i amb el grup 
de música al teu davant.
El dissabte 7 de maig vam celebrar 

setze anys de periodisme, d’assem-
blees, d’autogestió i d’horitzonta-
litat i més de deu anys de celebra-
cions d’aniversaris amb les compa-
nyes de l’Ateneu Popular 9 Barris. 
Segons Núria Tarragó, programa-
dora cultural de l’Ateneu, “té molt 
de sentit per la manera que tenim 
de veure i d’entendre la transfor-
mació social. La Directa ho fa a tra-
vés del periodisme, de la veritat,  
i l’Ateneu ho fa a través de la cultu-
ra i de les arts”.
Aquest any hem fet una aposta 

arriscada: hem plantat els grups 
en un petit escenari decorat com 
si fos el menjador de casa, hem 
trencat amb la distància que gene-
ra l’escenari, hem apropat les ar-
tistes al públic i, a banda de gaudir 
de la seva música, els hem fet una 
entrevista dins del mateix espec-
tacle. “Aquest format íntim i més 
proper és més horitzontal, perquè 
t’acosta als artistes, te’ls desmiti-
fica, te’ls aterra, fa que puguis in-
terpel·lar-los, que puguis parlar-hi, 
que puguis humanitzar-los  
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i et fa sortir de la idea de consum”. 
Guille Larios és un dels col·labo-
radors de la Directa que dissabte 
va conversar amb Adala, un dels 
tres grups que vam programar en 
aquest format.
Asseguts en dues cadires de vímet 

i entre plantes i exemplars de la 
Directa, també van tocar Pol Batlle  
i Rita Payés, amb el seu nou projec-
te Salt Mortal, que van ser entrevis-
tats per Adrián Crespo. Al vespre, 
després d’intercanviar opinions 
sobre estils actuals i referents del 
rap i altres músiques urbanes, Aïda 
Camprubí va baixar de la tarima 
i va animar al públic a desfer-se 
de les cadires i deixar que el cos 
seguís els ritmes de les madrile-
nyes Free Sis Mafia. “Ja va sent 
hora que els formats deixin de ser 
estàtics i comencin a barrejar-se i 
a experimentar-se perquè al final 
són herències que ens venen d’una 
estructura cultural bastant patriar-
cal”, apunta Camprubí.
Les mans de Marta Pérez i Àlex 

Verdejo van gravar els tres con-
certs-conversa i, al llarg d’aquests 
dies, els podreu reviure al canal 
de YouTube de la Directa. “Hem 
d’arriscar-nos i oferir altres formats 
que no siguin els típics de públic 
espectador, ballar, consum. I crec 
que ho hem de fer nosaltres o no 
ho farà ningú”, conclou Tarragó.
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DINERS PÚBLICS 
EN SAFATA PER AL 
LOBBY TURÍSTIC
Grans firmes del sector, amb nombrosos beneficis i generadores de greus impactes 
ambientals i socials, acaparen milions d’euros de les ajudes públiques per refer-se
de l’impacte de la covid-19, en contrast amb la xicoteta empresa

Ester Fayos
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C
anvia els llençols, escom-
bra, neteja, endreça, nete-
ja el terra. Com si es trac-
tara d’una producció en 
cadena, són les tasques 
que Rosa Fiten, cambre-
ra de pis a un hotel del 
grup Meliá de Magaluf 
(Mallorca), repeteix en 
més d’una vintena d’habi-

tacions al dia per 1.400 euros al mes. “Res no ha 
canviat. Precarietat, abans i després de tornar a 
obrir els hotels”, etziba. Tot i les dures condicions 
laborals, Fiten és una de les tantes treballadores 
essencials al sector turístic, el qual a Catalunya, 
el País Valencià i les Illes, abans del sotrac soci-
oeconòmic que ha suposat la covid-19, generava 
quasi un milió de llocs de treball i va representar, 
respectivament, un 6,4 %, 15,5 % i 41,3 % del pro-
ducte interior brut (PIB) el 2019. Uns percentatges 
que mostren l’alt grau d’especialització turística 
dels Països Catalans. De fet, si constituïren un es-
tat independent, serien la sisena potència turísti-
ca mundial, per davant d’estats com l’espanyol o 
l’alemany. Aquesta dependència econòmica del 
sector turístic ha fet activar diversos mecanismes 
d’ajudes després de l’aturada obligatòria motiva-
da per la pandèmia. Tanmateix, en contrast amb 
les necessitats de rescat social de treballadores 
com Fiten, el finançament públic està sent acapa-
rat pel lobby turístic, principalment, per cadenes 
hoteleres i aerolínies. 
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Les grans companyies del sector estan jugant un 
paper similar al dels bancs durant la crisi finance-
ra de 2008: en un moment d’incertesa, es bene-
ficien de les polítiques públiques per ser rescata-
des. Entre març i juliol de 2020, el govern espa-
nyol apropava les primeres partides per al rescat 
d’empreses –en especial, del sector del transport 
i el turisme– com a resposta a l’impacte econòmic 
derivat de la covid-19. “Sobretot es donarà suport 
a les xicotetes i mitjanes empreses, amb mesures 
de liquiditat i línies de crèdit”, anunciava el presi-
dent del govern espanyol, Pedro Sánchez. Lluny 
del relat oficial, a la pràctica, organitzacions com 
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) o 
l’Observatori de Multinacionals en Amèrica Llatina 
(OMAL) denuncien que una bona part s’ha assignat 
o s’assignarà a grans societats que generen greus 
impactes ambientals, socials o de gènere. De mo-
ment, no es pot conéixer la quantia exacta de les 
ajudes. “Pel que estem veient, els beneficiaris no 
seran els petits hotels. Hi ha molta opacitat i el 
nom de les empreses i el que reben no sempre és 
públic”, critica Nicola Scherer, investigadora de 
l’ODG que ha resseguit les injeccions de capital en 
algunes corporacions turístiques. 
La manca de transparència va quedar constata-

da el mes de febrer, quan Sánchez va catalogar 
com a “secret” el barem que segueix a l’hora de 
repartir els 10.000 milions d’una de les grans par-
tides, el Fons de Suport a la Solvència d’Empre-
ses Estratègiques, gestionat per la Societat Estatal 
de Participacions Industrials (SEPI), adscrita al 

Ministeri d’Hisenda. Aprovat en juliol de 2020, el 
fons de la SEPI és “l’aposta més clara per a res-
catar grans empreses turístiques”, com descriu 
Scherer. Es tracta d’una línia d’ajudes destinada 
només a reforçar la solvència de societats no fi-
nanceres afectades per la covid-19; i els 10.000 
milions d’euros adjudicats superen amb escreix la 
xifra destinada a algunes partides socials el 2022. 
Els pressupostos per a Sanitat se situen en 5.434 
milions; per a Educació, 5.000, i 4.436 es reserven 
per a l’ingrés mínim vital.
La SEPI ja ha aprovat 21 operacions per valor de 

2.191 milions d’euros, dels quals al voltant d’un 65 % 
ha anat a parar a aerolínies, grans cadenes hotele-
res o agències de viatge. En ple procés d’absorció 
per part d’Iberia, Air Europa –del grup Globalia  
i amb uns ingressos de 2.340 milions en 2019– és 
la que més n’ha obtingut, 475 milions. Li seguei-
xen Ávoris –societat resultant de la integració del 
grup hoteler Barceló i Globalia–, amb 320 milions; 
i la cadena hotelera barcelonina Hotusa, que ha 
rebut 241 milions. La companyia Plus Ultra Líneas 
Aéreas o les hoteleres Abba, Hesperia, Abades o 
Serhs també han accedit a quanties milionàries.

Les dades contrasten amb els sous de cambre-
res de pis com Fiten i Yolanda García. “Si cobres 
mil euros, els lloguers estan a 700 i has de man-
tenir dos fills, no arribes a final de mes”, mani-
festa García. Fa quinze anys que treballa com a 
kelly –acrònim de “las que limpian” en castellà– a 
Benidorm (la Marina Baixa), el municipi amb més 
places hoteleres del País Valencià: 41.979 el 2020. 
No entén per què “es rescaten” les grans cade-
nes d’allotjaments turístics. “Han batut rècords 
d’ocupacions i han expandit hotels, mentre que les 
kellys treballem més de deu hores al dia, a penes 
tenim ingressos o ni tan sols vam poder accedir 
als expedients de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO). I ara el suport el reben els de sempre”, es 
queixa aquesta cambrera de pis. 
A diferència de les ajudes econòmiques no retorna-

bles decretades a escala estatal, autonòmica o local, 
les concessions que aprova la SEPI tenen forma de 
préstec. “Són crèdits favorables, és a dir, retorna-
bles, però sense molts interessos. Tractes de ma-
nera favorable un sector perquè tingui liquiditat”, 
explica la investigadora de l’ODG Nicola Scherer. Un 
funcionament semblant al que presenta l’altra de 
les grans partides aprovades entre març i juliol de 
2020: 140.000 milions d’euros per a facilitar crè-
dits i avals i comprar deute de les grans empreses. 

Un banc públic per a clientela selecta
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), creat com a banc 
públic en 1971 i adscrit avui al Ministeri d’Assump-

La SEPI ja ha aprovat 
ajudes per valor de 
2.191 milions, dels 
quals al voltant d’un 
65 % ha anat a parar 
a aerolínies, grans 
cadenes hoteleres o 
agències de viatge
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tes Econòmics i Transformació Digital espanyol, 
és l’organisme encarregat de la gestió dels crèdits  
i avals de l’Estat. Al contrari que amb els fons de 
la SEPI, on no hi ha intermediaris, els crèdits que 
ofereix l’ICO –amb pocs interessos, terminis de de-
volució favorables i garanties públiques– es gestio-
nen per mitjà de bancs, com el BBVA, CaixaBank o 
Bankia, que prenen la decisió de concedir-los o no. 
El paper de l’Estat queda relegat a figurar com a 
avalador d’un màxim del 80 % del valor del préstec. 
És per això que, a parer de Scherer, pot resultar més 
fàcil que una empresa mitjana hi puga accedir: “Al 
final, depens de la voluntat de la teva caixa”. “Però 

–continua– això no vol dir que el petit empresari 
surta beneficiat. [...] Potser cinc empreses grans 
s’han endut la mateixa quantitat que cent petites i 
mitjanes empreses (pimes)”. Els informes de les lí-
nies ICO activades amb la covid-19 mostren aquesta 
tendència. En data d’abril de 2022, 1.000.348 crè-
dits per a pimes i autònomes han rebut una mitja-
na de 85.000 euros per crèdit, mentre que 20.021 
crèdits per a grans companyies han comptat amb 
una mitjana d’1.837.970 euros per crèdit.
El propietari del càmping Vall de Laguar (la 

Marina Alta), Iván Martín, ha estat un dels sol·li-
citants de crèdits ICO per a pimes. Va demanar 

un préstec de 18.000 euros a retornar en un any, 
termini que ha pogut ampliar a dos. “Si eres una 
empresa gran i reps un préstec milionari, entenc 
que consideres una ajuda el fet que l’Estat l’avale, 
però per a nosaltres no deixa de ser un préstec”, 
considera Martín, per a qui les mesures més efec-
tives van ser “els ERTO i les pròrrogues en el pa-
gament de factures”. “Com en tots els sectors, es 
tendeix a afavorir els grans”, postil·la.
Comparteix aquesta mirada crítica Nicolàs 

Barrera, propietari de l’espai cultural, restaurant 
i allotjament Pou de Beca de la Vall d’Alba (la Plana 
Alta). També va accedir a un crèdit ICO i a algu-
nes ajudes locals no retornables que li van per-
metre superar el bac del confinament, però les 
dificultats han continuat. “Tot i que ja es pot tre-
ballar, ara les despeses són molt més altes i ja no 
hi ha un protocol tan clar per a demanar ajudes”, 
manifesta. I encara que existira, confessa que no 
podria permetre’s acollir-s’hi: “La burocràcia és 
molt complicada i vam haver d’assessorar-nos molt. 
Pots buscar noves vies, però no compensa, perquè 
has de destinar-hi un temps i no som tants treba-
lladors. Preferim dedicar més esforços a la feina”. 
Qui té assegurat el benefici són, doncs, les entitats 

bancàries i les consultores, gràcies a la col·labo-
ració publicoprivada. “Els bancs es queden part 

del marge existent entre l’interés del crèdit de 
l’ICO i el que fixen en els préstecs que ofereixen 
a les empreses”, exposa Erika González, membre 
de l’Observatori de Multinacionals en Amèrica 
Llatina (OMAL). La participació bancària, sumada 
a la manca de transparència, dificulta conéixer els 
grans afortunats de les línies covid de l’ICO, tot  
i que estan obligats a publicar les operacions de 
préstec rellevants. Nascut a l’empara del règim 
franquista, membre de l’Ibex-35 –l’índex borsa-
ri que reconeix les 35 societats amb major liqui-
ditat de les borses de l’Estat espanyol– i amb 25 
filials en paradisos fiscals en 2020, Meliá és un 
dels grups hotelers que ha rebut finançament per 
aquesta via, 363 milions. Tornen a aparéixer el 
grup Hotusa, amb 133,5 milions; i Air Europa, que 
ha aconseguit un crèdit de 140 milions. Les aero-
línies Iberia i Vueling, del grup IAG, que també 
cotitza en l’Ibex-35 i té com a accionistes a les 
línies aèries de Qatar i fons d’inversió, s’han em-

butxacat una bona part del pastís: 1.010 milions 
entre les dues. 
A banda de la línia de crèdits, l’ICO també compra 

deute emés només per a grans companyies. Ja n’ha 
comprat a 86 empreses, entre les quals té presèn-
cia el negoci turístic. Barceló –una de les cadenes 
més grans en l’àmbit internacional– i Hotusa han 
estat rescatades per valor de 200 i 100 milions 
d’euros, respectivament; les promotores immo-
biliàries Aedas Homes i Renta Corporación, per 
150 i 50 milions; l’aerolínia Volotea per 50 milions,  
i constructores com Sacyr, Metrovacesa o Sorigué 
han traspassat a l’Estat un deute de 550, 100 i 75 
milions, respectivament.
El Banc Central Europeu ja va adoptar, en març 

de 2020, una mesura similar, el programa de com-
pres d’emergència enfront de la pandèmia (PEPP, 
per les seues sigles en anglés). Fins al maig de 
2022, segons dades de l’ODG, s’han executat 781 
compres de bons corporatius de 299 grans em-

Rescat públic “tot inclós”

Els crèdits que 
ofereix l’ICO es 
gestionen per mitjà 
de bancs, com el 
BBVA, CaixaBank 
o Bankia, que 
prenen la decisió de 
concedir-los o no
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Font: World Tourism Organization, Agence de Développement. Informe “Països Catalans, paradís turístic” 
(Joan Buades). 

L’Estat espanyol 
queda relegat 
a figurar com 
a avalador  
d’un màxim del 
80 % del valor 
dels préstecs que 
concedeix l’ICO

luntat d’una transició ecològica i es veu com “un 
exercici de capitalisme verd”. “Es donen diners 
al turisme per a millorar la sostenibilitat, però no 
s’aborden els principals problemes, com les emis-
sions dels avions”, denuncia Belén García de la 
Torriente, membre de l’organització. 
En el marc dels fons europeus Next Generation, 

l’instrument de col·laboració publicopri-
vat Projectes Estratègics per a la Recuperació  
i Transformació Econòmica (PERTE) és la gran 
oportunitat per a les grans empreses, perquè són 

“les que tindran capacitat per a desenvolupar 

La pressió turística, en xifres (2019)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del 
Deute en la Globalització (ODG), el Ministeri d’Hisenda espanyol  
i les empreses analitzades.
Dades d’ingressos corresponents a l’any 2019

/ PAU FABREGAT, ESTER FAYOS I TOMEU MESQUIDA

preses, 21 de les quals espanyoles, com Iberdrola, 
Repsol o Naturgy. Cap d’elles del sector turístic. 
Tanmateix, “això no vol dir que no s’hagi benefi-
ciat d’ajudes europees. Els fons Next Generation 
de la Unió Europea són una altra de les vies cab-
dals de rescat del turisme”, matisa Nicola Scherer. 
Dels 140.000 milions –70.000 en ajudes no retor-
nables i la resta en préstecs– que s’ha endut l’Estat 
del fons europeu, 3.400 aniran a parar al sector 
turístic en forma de subvencions, condicionades 
a la sostenibilitat ambiental i la digitalització. Des 
d’Ecologistes en Acció es posa sota sospita la vo-
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Font: Institut Nacional d’Estadística.

El lobby que 
agrupa les grans 
cadenes hoteleres 
reclama 15.000 
milions dels fons 
Next Generation 
per reactivar el 
sector turístic

projectes”, subratlla Erika González. I el sector 
turístic no es queda enrere. Exceltur, el lobby que 
agrupa les grans cadenes hoteleres, com Meliá, 
Iberia, Globalia, NH Hotels o Riu, insisteix en un 
PERTE de 15.000 milions.

De rescat en rescat
“És inevitable. Tots els crèdits que l’Estat ha apro-
vat acabaran generant un deute públic molt sig-
nificatiu”. Així de contundent és mostra Scherer 
sobre l’efecte que tindrà en les arques públiques la 
concessió de crèdits i la compra de deute. En tancar 
el 2021, el Banc d’Espanya ja xifrava en un 20 % el 
volum de crèdit ICO amb risc de no retornar-se. I 
en l’últim informe d’estabilitat financera adverteix 
d’un increment dels préstecs “refinançats”, en es-
pecial, en el sector turístic. “El govern va de rescat 
en rescat, perquè en un context de crisi i guerra, les 
empreses no tenen capacitat de recaptar suficient  
i entren en un cicle de rescats. Per què? Perquè si 
es declaren en fallida, l’Estat ha d’assumir el deute”, 
rebla la investigadora de l’ODG.
El rescat públic del negoci turístic no és nou. Es 

tracta de la continuació d’unes polítiques que es 
van gestar a partir de finals dels anys cinquanta, 
quan l’economia del règim franquista va entrar 
en caiguda lliure. Per a salvar-se’n, “es va obrir en 
canal al seu potencial econòmic, sol i platja, i va 
posar en venda tot el litoral mediterrani, canari  

i andalusí”, recorda Joan Buades, expert en tu-
risme i membre de l’associació Alba Sud. Llavors, 
sota l’aixopluc de Franco, van nàixer algunes de 
les societats que conformen hui dia l’aristocràcia 
turística hotelera, capaç de condicionar, segons 
Buades, les decisions polítiques en temps de crisi.
“Amb la crisi de 2008, el turisme va ser una de les 
principals vies de sortida”, al·ludeix Ivan Murray, 
geògraf especialitzat en turisme. Per això, conti-
nua, “es podia intuir que fos el sector més afectat 

Renda mitjana en municipis turístics (2019)

/ FELIPE DE LEONARDO, 
ESTER FAYOS, LAURA MASÓ I 
TOMEU MESQUIDA

en la pròxima crisi capitalista i, al mateix temps, 
que s’apostés pel seu rescat, perquè té un retorn 
brutal”. Una riquesa, però, que no té cap impacte 
en la població local. Mentre que, en 2019, Meliá 
va obtenir uns ingressos anuals de 1.800,7 milions 
d’euros, la renda mitjana anual per persona dels 
quinze municipis dels Països Catalans amb més 
places hoteleres se situava en 12.115 euros –poc 
més de 400 euros més que la mitjana espanyola–, 
segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. 
Buades apunta la recepta de la font de riquesa 

del turisme: “Ja tens el sol i la platja, inverteixes 
poc en costos laborals, pagues encara menys a les 
hisendes locals i tens una capacitat gegant per a 
desplaçar beneficis a paradisos fiscals”. I afegeix: 

“No hi ha res més senzill per blanquejar capitals 
que passar-ho pel sector turístic a través d’immo-
biliàries i hotels; precisament per açò és estratègic 
[el seu rescat]”. I així ho avalen els plans de pre-
venció de frau fiscal d’Hisenda, que consideren 
com a principals responsables del frau negocis 
com la construcció, el comerç i l’hostaleria, molt 
lligats al sector turístic.
Dissimular les grans fortunes per mitjà d’un en-

tramat de filials que prenen el sol en les platges 
del capitalisme, els paradisos fiscals, no els ha eixit 
tan barat en matèria d’ajudes. “Quan les empreses 
han volgut justificar els guanys que han deixat de 
tenir per la covid-19, no ho han pogut fer, perquè 
una part molt grossa del benefici no l’han declarat 
i, per tant, no han pogut sol·licitar tantes ajudes”, 
raona Buades. Declarats o no, el mecanisme de so-
cialització de pèrdues del qual s’han afavorit tots 
els grans grups turístics ha estat els ERTO. Tot i 
els ingents beneficis que, any rere any, acumulen 
als seus balanços, “l’Estat ha sostingut un munt 
de treballadors perquè el sector no faça fallida, 
com ho fa des dels anys setanta, mantenint plan-
tilles que només interessen durant la temporada 
turística”, conclou. 
Ricardo Lorenzo ha estat un d’aquests treba-

lladors fixos discontinus que passava l’any es-
perant l’estiu. Era cuiner en un restaurant de 
Benicàssim (la Plana Alta) fins que va arribar la 
covid-19 i el van acomiadar temporalment. Va 
fer front als mesos més durs de pandèmia amb 
280 euros de la prestació de l’ERTO. “Feia més 
de quaranta hores, però només en cotitzava vint, 
aleshores, l’ajuda era molt baixa”, lamenta. Fa 
uns mesos li va arribar una oferta de treballador 
de manteniment, i no va dubtar a acceptar-la: 

“en l’hostaleria les condicions són molt precà-
ries, sobretot en aquelles empreses que tenen 
diversos negocis en un municipi i controlen tot 
el sector local. Exploten, però encara així reben 
ajudes sense quasi exigències”. 
Incomplir els drets laborals, contribuir a la crisi 

climàtica, acumular un llarg historial de denúnci-
es d’impactes sobre el medi ambient, infringir la 
legislació sobre drets humans, guanyar enormes 
beneficis, tenir filials en paradisos fiscals o estar 
implicat o condemnat per corrupció són alguns 
dels criteris que sindicats com Las Kellys i orga-
nitzacions socials i ecologistes consideren que els 
governs haurien d’aplicar per a un rescat just, “al 
servei de les persones més precàries”, i per un 
canvi en el model turístic, conclou la cambrera 
de pis Rosa Fiten.�
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VACUNES DE CIMENT PER 
A SALVAR EL SOL I PLATJA
El rescat del sector turístic s’ha orquestrat en termes econòmics, però també 
urbanístics. Nombrosos projectes turístics i immobiliaris als Països Catalans es 
reactiven després de la covid-19 i en alguns casos flexibilitzen les exigències legals

Sara Romero

C
inc-centes persones es van concen-
trar l’1 de Maig a la plaça Sant Jaume 
de Portocolom per mostrar l’opo-
sició a una nova urbanització de 
4.000 metres quadrats a la localitat, 
que pertany al municipi de Felanitx 

(Mallorca). El nou projecte es troba en una àrea 
natural a tocar de la zona protegida de s’Algar i es 
Riuetó, en el nucli històric de Sa Capella, on s’han 
catalogat diverses galeries subterrànies d’alt va-
lor natural. Al nou Pla Urbanístic de Felanitx –en 
tramitació des del setembre de 2021– aquest in-
dret manté vigent la condició d’urbanitzable des 
del 1969, el que els col·lectius Terra Ferida, Som 

Silueta del 
projecte Colossus, 

l'hotel de dues 
torres que es 

preveu construir 
a Calp (la Marina 

Baixa)

Portocolom i Salvem Portocolom denuncien com 
a “fals urbà”. Al mateix temps, la nova llei turís-
tica a les Illes –aprovada per un decret llei l’11 de 
febrer– posa l’èmfasi en l’equilibri i la sostenibilitat 

“pel model turístic del futur: responsable laboral i 
mediambientalment”, tal com detallava el govern 
balear el mes de gener en un acte davant la premsa.
Tant a les Illes com a Catalunya i al País Valencià, 

la tramitació i l’execució de projectes urbanístics 
en relació directa al sector turístic i immobiliari 
no s’atura. De fet, és a través dels nous plans mu-
nicipals o de les modificacions de normatives –per 
exemple, flexibilitzant o reduint les exigències am-
bientals o mantenint sòls urbanitzables que hauri-

en de ser protegits– que s’està articulant “l’agilitza-
ció de les inversions turístic-immobiliàries com a 
política de contenció de danys i de rescat del capi-
tal”. Ho denuncia Ivan Murray, doctor en Geografia 
per la Universitat de les Illes Balears i expert en 
l’anàlisi del turisme. Segons Murray, aquest rescat 
econòmic orquestrat pels dispositius de l’Estat es 
vehicula per mitjà del rescat turístic que, alhora, 
necessita la construcció i la promoció urbanística 
com una de les potes del sector. 

Promoció turística pública
Tot i que els projectes immobiliaris corresponen 
a entitats privades, l’urbanisme orquestrat des 
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de l’administració i les institucions públiques 
esdevé un element vinculat a la viabilitat d’aquests. 
Per una banda, per mitjà de les normatives urba-
nístiques. Per l’altra banda, amb la inversió pú-
blica en serveis. 
N’és un exemple el projecte Hard Rock, el megacom-

plex de casinos que es pretén aixecar entre Vila-Seca  
i Salou (el Tarragonès). L’operació, que anterior-
ment va rebre el nom de BCN World, s’ha reacti-
vat després que el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya la suspengués el setembre de 2020 
per comptar amb una zona no urbanitzable d’alt 
risc per la proximitat del complex petroquímic 
de Tarragona. Segons explica Eloi Redón, mem-
bre de la plataforma Aturem BCN World, “hi ha 
hagut presses per engegar la maquinària turística 
ràpidament després de la covid-19”. El 14 de fe-
brer es va aprovar la modificació del pla urbanís-
tic per part dels Ajuntaments de Vila-Seca i Salou  
i l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per poder aco-
llir el megaprojecte, els terrenys del qual són 
propietat de la firma controlada per CaixaBank 
Mediterranean Beach & Golf Community SA. 
Des de la plataforma es denuncia el rol de l’In-

casòl com a organisme públic de la Generalitat 
que s’ha presentat com intermediari en la compra 

per part de Hard Rock. “En el que hauria de ser 
un acord entre dos privats, tenim l’Incasòl com a 
intermediari d’aquests dos agents”, explica Redón. 

“La Generalitat de Catalunya, a través de l’Incasòl, 
s’està comprometent a posar un capital de 120 mi-
lions d’euros per comprar primer tots els terrenys 
a La Caixa i després anar venent-los en lots a Hard 
Rock, mitjançant un contracte amb nombroses 
clàusules que beneficien els interessos de l’em-
presa”. Des d’Aturem BCN World, després de dotze 
anys de lluita, critiquen que les administracions 
consideren la seua construcció com l’única opor-
tunitat de desenvolupament econòmic de la zona.

El retorn de la construcció
Més al sud, Marco Bittner, president de l’Associa-
ció Cultural i Ecologista de Calp (la Marina Baixa), 
també posa en qüestió el rol dels ajuntaments i les 
administracions municipals. En aquest cas, ho fa 
través de la lluita contra el projecte Colossus: un 
hotel de congressos de dues torres de 36 pisos que 
comptarà amb més de 600 habitacions, ubicat en 
les Salines (el Saladar) i amb afecció ambiental a la 
mateixa llacuna i al Penyal d’Ifac, espais naturals 
d’alt valor del municipi. El projecte, que va poder 
ser desenvolupat a partir d’una interpretació a 
mida del Pla General d’Ordenació Urbana de Calp 
en 2007, es va aturar el 2017, quan la Conselleria 

de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 
valenciana va recórrer la iniciativa per via admi-
nistrativa, ja que els terrenys del voltant són una 
zona humida inundable. Després de la seua atu-
rada el 2017, la justícia ha donat ara llum verda al 
projecte. “Ací es construeix sabent que ens estem 
quedant sense aigua, que el sector sanitari no pot 
abastar el volum de persones en estiu, que tenim 
un dèficit en infraestructura pública i que la meitat 
dels edificis estan buits més de la meitat de l’any”, 
lamenta Bittner.
De fet, explica que en estiu les comunitats de regants 

de Calp pateixen talls de subministrament de l’aigua 
que arriba des de la Vall de Laguar, que es destina al 
municipi per poder respondre a la demanda turís-
tica en un nucli que, amb 2.000 persones censades, 
arriba a 8.000 residents en estiu. “Si l’urbanisme és 

l’ordenació del territori perquè la gent puga viure 
dignament, ací no estem venent un benestar pels 
habitants, sinó pels residents temporals i contra el 
benestar de la població”, denuncia Bittner.
Aquest rescat públic es manifesta a costa del 

sacrifici mediambiental dels territoris. A Platja 
d’Aro (el Baix Empordà), s’ha aprovat el projec-
te de Marina Port d’Aro – Fase 2 a una de les últi-
mes grans pinedes litorals de la Costa Brava, la 
Pineda de Ridaura. Es pretén duplicar la mida del 
port i construir 400 nous habitatges a primera lí-
nia. Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, 
explica que, tot i que des de la plataforma es va 
aconseguir que el govern aprovés el Pla director 
de revisió de sòls no sostenibles de la Costa Brava 
en 2021, “no és suficient”. “Des de 2018 estem da-
vant un boom de la construcció a la Costa Brava”, 

A Calp s’ha 
reactivat el projecte 
Colossus: un hotel 
de congressos de 
dues torres de 36 
pisos que comptarà 
amb més de 600 
habitacions

Concentració 
de la plataforma 

Salvem 
Portocolom  

l’1 de Maig
/ SALVEM 

PORTOCOLOM

Una simulació del 
complex Hard 
Rock, antic BCN 
world, entre Salou 
i Vila-Seca
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explica, “perquè hi ha un mercat il·limitat a l’abast 
i tot el capital internacional del món interessat  
a invertir-hi”. Davant d’això, des de SOS Costa 
Brava demanen la desclassificació dels sòls i la 
no urbanització de sòls forestals, amb valor pai-
satgístic, agrícoles o en primera línia de mar. “No 
hi ha excusa. Si es volguera es podrien canviar els 
planejaments urbanístics’’, conclou.

Rentada de cara sostenible 
L’adjectiu sostenible acompanya els grans projectes 

que s’estan contemplant arreu dels Països Catalans. 
A Moncofa (la Plana Baixa), el nou projecte urba-
nístic València Resort Integrat –publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana el 25 de març– 
es presenta com una iniciativa d’inversió estra-
tègica sostenible (PIES). Després de vint anys de 
tramitació, la mercantil Residential Golf and Spa 
Valencia SL, juntament amb les noves inversions 
de la multinacional Goco Hospitality, amb seu a 
Bangkok, ha aconseguit l’informe favorable de la 
Secretaria Autonòmica de Turisme. Aquest com-
plex de 357.000 metres quadrats albergarà hotels 
i habitatges, així com espais de tractament regene-
ratiu, balnearis i zones d’oci adreçades a “sèniors 
d’alt valor adquisitiu de la Unió Europea”, tal com 
s’explica al projecte.
“El capitalisme sostenible és un oxímoron, no 
existeix. El model turístic no ha canviat”, rebla 
Belén García de la Torriente, responsable de 
turisme d’Ecologistes en Acció. Segons García, 
cada transformació del sòl natural a artificial és 
una destrucció i una pèrdua, no sols del medi, 
sinó de l’economia productiva “quan la bandera 
econòmica es basa en la rajola i el turisme”. I ho 
relaciona amb el fet que el model turístic a tot 
l’Estat espanyol ha estat vinculat a la construc-
ció des de fa seixanta anys i que el turisme no 
s’hauria desenvolupat sense el creixement ur-
bà en llocs on s’ha destruït l’entorn natural. “El 
model turístic capitalista actual permet que un 
sòl urbanitzable es transforme en una inversió 
rendible i això no es fa sense canvis legislatius i el 
permís de les administracions”, denuncia García. 
Amb tot, des de Mallorca, Jaume Androver, mem-

bre de Terraferida i de Salvem Portocolom, de-
nuncia el continu rescat turístic-immobiliari de 
les administracions, “que ja no saben fer altre 
tipus de polítiques després de dècades d’inèrcia”. 
De fet, Androver ratifica que el nou marc apare-
gut a les Illes amb la llei turística 2022 consolida 
privilegis atorgats al sector hoteler des de l’ano-
menada “llei Delgado” del 2009, com començar 
a construir sense llicència d’obres, i permet una 
adequació perquè els sectors hoteler i immobili-
ari puguen rebre els més de 47,7 milions d’euros 
dels fons Next Generation que reclamen per a 
projectes turístics a les Illes.�

“El capitalisme 
sostenible és un 
oxímoron. El model 
turístic no ha 
canviat”, rebla Belén 
García, membre 
d’Ecologistes 
en Acció

Les obres inicials 
en la Pineda 

d’en Gori (el Baix 
Empordà) 

/ TONI FERRAGUT
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Text: Giuseppe Savino 
Fotografia: Dolors Pena

Maria Nicolau (la Garriga, 
1982) és la cap de cuina 
del restaurant El Ferrer 
de Tall a Vilanova de Sau 
(Osona). Ha forjat la seua 
experiència en restaurants 
de Catalunya i de l’Estat 
espanyol. La veu de 
Nicolau es pot escoltar 
sovint al programa El Matí 
de Catalunya Ràdio, el 
que, conjuntament amb 
la seua presència activa 
en les xarxes socials, l’ha 
convertit en una de les 
màximes influenciadores 
de l’àmbit culinari en 
llengua catalana. Fa uns 
mesos va publicar Cuina! 
O barbàrie (Ara Llibres), 
una obra que enfoca la 
gastronomia des d’un 
punt de vista antropològic, 
històric, autobiogràfic, 
irònic, pedagògic i on, a 
més de receptes, explica 
com l’acte de cuinar 
pot canviar les nostres 
vides. “Vull compartir el 
que he descobert amb 
el màxim de persones 
possible i que es percebin 
igual de poderoses com 
em sent quan remeno la 
cassola”, explica la cuinera 
durant la conversa que 
hem mantingut al fil de la 
presentació del seu treball.

En el teu llibre dius que no t’interes-
sa “la cuina com a substantiu”, que 
t’interessa “l’acte de cuinar”. Què 
vols dir?

El meu no és un llibre de cuina, és un llibre de 
cuinar. El “Cuina!” que apareix en la portada és 
el verb conjugat en imperatiu. Si l’entenem com 
un substantiu estàtic, la cuina es converteix, de 
forma molt fàcil, en una peça de museu, una cosa 
que està fora de nosaltres, com si fora un objec-
te. Està a les prestatgeries en forma de llibre, està 
en la televisió en forma de producte de consum, 
està als restaurants com a forma d’oci, però no 
està dintre de nosaltres com acció que vertebrem  
i que fem viva amb el temps que li posem amb els 
nostres braços i les nostres decisions. Pensar en 
la cuina com a substantiu no permet alimentar-la, 
invocar-la en el present, fer-la real. A més, la cuina 
com a objecte no existeix, és una cosa condemna-
da a l’extinció, folklòrica, que ens recorda temps 
passats. Hem de fer-la contemporània, portar-la a 
la pràctica, exercir la ciència que hi ha dintre d’ella 
i que l’ha fet viure generacions rere generacions. 
No ha sobreviscut perquè l’hem amat, o l’hem des-
crita, definida, o n’hem parlat i observat molt. El 
que l’ha fet viure és transformar-la i fer-la real. La 
cuina només pot continuar existint si és útil, no la 
salvarem per ideologia. No tindria cap sentit fer-
ho. Llavors, tornant a la frase, només m’interessa 
com acció perquè així circula i està viva, perquè 
igual que l’aigua, si es tanca, es mor.

Hui en dia hi ha molts programes televisius 
de cuina: concursos, receptaris, show cooking, 
viatges culinaris… Creus que televisar la cui-
na ajuda la gent a apropar-s’hi?
Les dades són claríssimes: som en el moment 
històric en què tenim més programes, més in-
formacions i més impulsos comunicatius sobre 
la cuina. Tanmateix, vivim en l’època en què 
menys es cuina a casa i menys espai ocupa físi-
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cament la cuina dintre dels pisos. A la pregunta 
de si aquests programes ens fan cuinar més, la 
resposta és “rotundament, no”. En part, per això 
que dèiem, perquè hem volgut empresonar la cui-
na com a objecte i drenar-la de forma extractiva, 
agafar-ne totes aquestes coses tan llampants que 
donen plaer, tan vigoroses i tan lluents que té, per 
reutilitzar-la, prostituir-la a canvi de diners. Hem 
desmembrat el cos viu de la cuina, l’hem mort: 
una part l’hem convertit en cuina precuinada per 
facilitar-nos la vida, una part la bescanviem com 
a entreteniment, una part la venem com a forma 
de distinció de classe i d’estatus social, una part 
la utilitzem de forma recreativa. Mentrestant, la 
cuina de veritat, la que ens fa preguntar “què faig 
amb els queviures que tinc en el rebost per satisfer 
les necessitats vitals d’alimentar-me, per fer-me 
útil per l’existència de la meva espècie?”, no ha 
tingut resposta. Hem abandonat la sobirania ali-
mentària, hem abandonat la sobirania individual 
i el que hem fet ha sigut convertir-la, d’acord amb 
tota aquesta manera de comunicar la cuina, en 
una activitat de consum autoconclusiva, que co-
mença i acaba en ella mateixa i que està descon-
textualitzada del tot del marc ecològic, econòmic, 
social, cultural, territorial i nacional on estem.

Afirmes que “no hem vingut a la vida a patir, 
sinó a ser feliços”. Però sabem que, en la ma-
joria dels casos, la cuina professional és un 
ofici dur i amb sous baixos. Com es podria 
revertir aquesta situació? 
Deixant de pensar que els que tenim davant són 
recursos humans i començant a pensar que són 
persones. En aquests restaurants i equips de tre-
ball que descrius, s’espera que tothom s’immoli 
per defensar el prestigi d’una marca, sigui la del 
restaurant o del xef executiu que donarà nom a 
l’estrella Michelin o altres premis que pugui acon-
seguir. Són plantilles molt joves, de 20 a 30 anys 
com a molt. Jo les comparo una mica amb el sis-

Maria Nicolau, 
cuinera 

“La cuina només pot 
continuar existint si és útil, 

no la salvarem per ideologia”
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tinc, i quines parts em salto. A més, si sé com 
funciona, no m’interessa, per exemple, reproduir 
la recepta de les patates estofades, m’interessa 
saber què li passa a les patates quan les cuino. 
Perquè d’aquesta manera, quan no trobo les pa-
tates que compro sempre per fer-les estofades  
i en trobo unes altres, sabré quina recepta puc 
fer i quina cocció els anirà bé. És el coneixement 
que ens farà lliures, sense ell estem condemnats 
al fet que algun altre ens digui què hem de fer. 
No es tracta de salvar el passat, es tracta de re-
descobrir-ne la utilitat en el present. Redescobrir 
la ciència en la cuina et permet menjar amb 100 
euros com si en gastessis 500, menjar molt bé i, 
a més, repercutir i influir en el model macroe-
conòmic i en el model microeconòmic del món 
on visc. Si compartim això, tots podem tenir un 
punt de vista que ens fa iguals. Jo no vinc a do-
nar lliçó com a xef estrellada o com a celebritat 
als que no saben. No, jo vinc aquí a compartir 
el que he descobert, que em sembra meravellós  

i vull que el màxim de gent possible ho conegui 
i es percebi igual de poderosa com em sent jo 
quan remeno la cassola.

Per què les cartes de molts restaurants es 
repeteixen? Últimament, trobem tataki de 
tonyina i gyozes en molts restaurants arreu 
del territori. Com ho expliques?
Perquè no se sap cuinar i també perquè la clien-
tela ha perdut la perspectiva. No reconeixem sa-
bors i ens hem descontextualitzat del tot. Hem 
sentit molta vergonya de qui érem i ens hem cre-
gut aquesta cosa que la cuina tradicional és una 
cosa vella, rural i passada de moda, i no és ve-
ritat. Sentim vergonya de ser catalans, d’estar a 
Catalunya, el nostre menjar és passat de moda i és 
millor menjar hummus. L’hummus és tradicional 
al nord d’Àfrica, una cuina tradicional d’una altra 
regió que, en lloc de renegar d’ella, el que han 
fet és estar-ne orgullosos i exportar-la. Hi ha gent 
que pensa que menjar pizzes és més modern. Un 
plat tradicional italià que allí sí que han valorat. 
La nostra cuina et fa vergonya i la dels altres et 
fa modern. Tu no eres un modern, ets un idiota.

Si anem a un congrés o a una fira gastronòmi-
ca, la gran majoria dels ponents són homes. 
Per què la dona cuinera està tan invisibilitza-
da en aquests esdeveniments públics?
Jo penso que ens rendim abans de començar  
i li donem la culpa als altres. Espero que molta 
gent s’enfadi per aquesta resposta, però hi ha una 
cosa que no podem fer: considerar els nostres 
somnis, com a dones, menys importants que els 
dels homes. Tot això té a veure amb l’embaràs 
i la criança. Tenir una criatura és una cosa que 
sacsejarà tots els fonaments dels teus àmbits, in-
clús el laboral. Llavors, tenim filles perquè ens ve 
molt de gust i perquè serem molt feliços d’haver 
tingut una filla, o prenem decisions de fecunditat 
sense parlar del que comportarà aquesta decisió. 
Sí que parlem de l’habitació de la nena, de la se-
va instrucció, però no xarrem sobre qui agafarà 

Els canvis a 
la cuina, a la 
gastronomia, a 
l’ecologia i a la 
ramaderia han 
de ser totals i en 
tots els àmbits de 
forma simultània

tema extractiu i intensiu, com les grans factories 
de porcs d’aquí d’Osona. Els agafem com a porcs, 
els observem com a mitjans per obtenir èxit, per 
assolir la rendibilitat i la viabilitat econòmica. Els 
espremem al màxim, els triturem, els trenquem 
el cervell, la dignitat i la vida, els horaris i la for-
ma física, i un cop els hem explotat i els hem fet 
anar a casa amb ganes només de plorar, llavors 
els expulsem. Penso que els canvis a la cuina, a la 
gastronomia, a l’ecologia i a la ramaderia han de 
ser totals i en tots els àmbits de forma simultània. 
Hem de passar del model extractiu i intensiu a un 
d’extensiu: restaurants més petits, més humans, 
on tothom tingui ganes de ser partícip del que 
està passant, i on l’èxit repercuteixi per igual amb 
totes les treballadores del projecte. Personalment, 
considero que ja no val la pena trencar-me la vida 
i deixar de tenir família, amics, relacions, vincles 
significatius, salut mental i salut física perquè un 
altre es pugui penjar una medalla. Però també 
és cert que pot ser que hi hagi una altra persona 
que li convé tenir aquella marca en el seu currí-
culum, ho entenc.

Hi ha parts del llibre que detallen els proces-
sos químics dels aliments quan els cuinem. 
No et preocupa que els aspectes més tècnics 
facen enrere algunes lectores?
No, perquè parlo del motiu pel qual la cuina tra-
dicional ha sigut útil a tantes generacions, expli-
cant els mecanismes que han fet que funcioni. Si 
el que estem fent és seguir instruccions de les re-
ceptes, com els burros, podem cuinar 55 vegades 
els macarrons a la bolonyesa i al final d’aquestes 
55 vegades no tindrem idea del que estem fent. 
En canvi, si jo sé què li passa a la pasta quan la 
hidrato, si jo sé com l’afecta la temperatura, si jo 
sé com es fa un ragù, si sé què significa tallar la 
ceba molt petita i perquè ha de ser petita, puc en-
tendre el procés. I quan entenc el funcionament, 
quan tinc coneixement, puc ser lliure de decidir 
fer-lo a la meva manera i de decidir quines parts 
de la recepta segueixo, perquè s’adapten al que 
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En una entrevista, Quique Dacosta –cuiner 
amb tres estrelles Michelin– va dir: “No em 
veig fent projectes que no estiguin associats 
als valors de l’excel·lència i la innovació de la 
cuina tradicional evolucionada”. Penses que la 
gastronomia d’alta gamma s’està movent cap 
a la sobirania alimentaria perquè s’ho creuen 
o perquè està de moda i es pot fer negoci?
No sé què pensen, no estic dintre dels seus caps, 
però sé que Quique Dacosta, Jordi Vilà, Toni 

Hem sentit molta 
vergonya de qui 
érem i ens hem 
cregut aquesta 
cosa que la cuina 
tradicional és una 
cosa vella, rural  
i passada de moda

el telèfon a les onze del matí, un dimarts, quan 
soni perquè la criatura té febre i s’ha d’anar cor-
rents a la llar d’infants. Aquesta pregunta no la 
fem; així i tot, ja se suposa que som nosaltres, les 
dones, les que farem aquesta tasca. Pareix que el 
Maig del 68 ens vam traure els sostenidors, però 
d’alguna manera, ens els hem tornat a posar i a 
més els hem encordat més fort. No negociem la 
fecunditat a casa amb els nostres socis. I li dic 
socis perquè una parella o un grup o un equip 
que es planteja la fecunditat conjunta és un grup 
humà que tindrà canvis en l’àmbit laboral comú. 
Però nosaltres, les dones, donem per suposat 
que renunciarem als nostres somnis perquè són 
més barats. Aquí ens hauríem de posar serioses 
d’entrada i dir: “Qui anirà a la pediatra? Qui a 
l’oftalmòleg? Qui buscarà la nena quan surti de 
l’extraescolar?”. I fins que això no estigui deci-
dit jo no renuncio a res ni em quedo prenyada. 
I després, si aquest contracte no es compleix, hi 
ha d’haver conseqüències. Però el que no pot ser 
és que per defecte, les dones assumim aquesta 
càrrega extra i llavors volem competir en una 
carrera de gastronomia d’elit. Oi que no ha evo-
lucionat? Oi que no som feministes? Oi que hem 
anat endavant? Ja n’hi ha prou de comprar mo-
tos que no porten el nostre nom tatuat. No em 
posis en un lloc en el qual jo hagi de renunciar a 
la meva feina per cuidar uns fills que són d’amb-
dós. El dia que això canviï, les fotografies dels 
congressos canviaran. 

Romero i molts altres fan una cuina interessant, 
de fa molt de temps, i amb un cert sentit. De 
tota manera, no crec que canviï alguna cosa si 
l’alta cuina no és sostenible i tradicional. Estem 
parlant de gent que fa coses extraordinàries  
i sensacionals. Que facin el que vulguin amb les 
seves empreses i les seves creativitats estranyes 
i divergents. Quan tu veus un Picasso no fa fal-
ta que et paris a pensar com hauries de pintar 
les parets de casa, o tu no li pots dir a Pollock 
o a Gauguin com haurien de pintar les seves 
obres. És un altre nivell. Als seus restaurants, 
la gent comuna hi va una vegada a la vida, com 
a molt. La cuina que és rellevant, la que té el 
poder d’influir realment sobre la gran majoria 
de la població i que ha de tenir una mica de 
valors és una altra. Primàriament, no és ni la 
professional, és la cuina de casa, perquè és la 
que educa el paladar i ens permetrà, quan ani-
rem a menjar fora, saber si el que estem men-
jant és de qualitat. Si comencem a cuinar a ca-
sa, serem molt més crítics. En un segon esglaó 
d’importància hi ha la restauració on pagues 
de quinze a trenta euros. Allí ens hem de pre-
guntar: “On estan els fricandós, els fideus a la 
cassola, els capipotes, els suquets de peix, per 
què aquest menú del dia no té aquests plats?”. 
És la restauració que més m’interessa, perquè 
aquesta és on va el 90 % de les persones sovint. 
Aquestes són les dues cuines amb qui hem de 
parlar i hem de canviar.�
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El curs escolar 2021-2022 ha estat marcat 
per la pandèmia derivada de la covid-19. 
Els centres educatius han hagut de fer 
front a nombrosos canvis en els proto-

cols d’actuació i a la implementació de mesures 
extraordinàries en el marc d’un sistema educa-
tiu estressat, des de fa molt temps, per múltiples 
causes relacionades entre si i interdependents les 
unes de les altres.

Les grans problemàtiques de l’educació cata-
lana amb les que la comunitat educativa ha de 
conviure són, entre moltes altres, la manca de 
professionals de l’educació i la inestabilitat de les 
plantilles docents, el foment d’una autonomia de 
centre basada en criteris de gestió empresarial  
i no pas amb criteris pedagògics i de participació 
de la comunitat educativa, l’aposta per la digitalit-
zació de l’educació de la mà de grans corporacions 
tecnològiques –abandonant l’ús de plataformes 
de codi lliure respectuoses amb els drets digitals–, 
el tancament de més de 5.200 places públiques 
en només cinc anys, en un context de sobreofer-
ta de places privades concertades... A més de la 
manca de desplegament del decret d’educació 
inclusiva vigent des de l’any 2017, la segregació 
estructural del sistema educatiu català provo-
cada per un procediment d’admissió d’alumnat 
que prioritza els interessos de l’educació privada 
concertada i l’elecció de centre de les famílies 
per sobre d’una escolarització equilibrada, plural  
i diversa –sent un exemple la renovació gairebé 
automàtica de concerts educatius–, l’abandona-
ment escolar prematur, que situa Catalunya en la 
taxa més alta de tota la Unió Europea. I podríem 
continuar amb el diagnòstic que explica per què 
la comunitat educativa està cansada i enfadada 
amb el Departament d’Educació.

Davant d’aquest panorama i quan els centres 
educatius encara estan patint les conseqüències 
de la crisi sociosanitària més gran mai viscuda, el 
conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, 
ha convertit la seva manca de resposta política 
a les necessitats reals de l’educació catalana en 
oportunisme per intentar confrontar els diferents 
agents de la comunitat educativa mentre imple-
menta la seva agenda oculta.

Una de les frases més repetides pel conseller 
ha estat: “He vingut aquí a transformar i això im-
plica prendre decisions”. Repassem dues de les 
decisions que més titulars han copsat, el seu im-
pacte transformador i les conseqüències d’aques-
tes decisions.

Avançament del calendari
A ningú se li escapa que l’anunci d’aquesta me-
sura va tenir un gran impacte en l’opinió pública 
i el Departament d’Educació la va utilitzar per 
enfrontar famílies i professorat mentre el con-
seller s’erigia en el defensor dels drets de les do-
nes catalanes i de l’alumnat vulnerabilitzat. Ara 

bé, en cap cas es va debatre sobre l’impacte real 
d’aquesta mesura sobre ambdós col·lectius.

Si bé la comunitat educativa no s’ha mostrat 
contrària a l’avançament del calendari escolar, 
sí que hi ha una forta oposició quant al com i el 
quan d’aquesta mesura, perquè tot i que no em-
pleni titulars, és el fons de les decisions que es 
prenen el que impacta realment en l’educació 
dels infants i joves. 

És indubtable que a qui més podria benefici-
ar un avançament del curs escolar és a aquell 
alumnat que durant les vacances escolars no 
té l’oportunitat de beneficiar-se dels estímuls i 
aprenentatges derivats del capital social, cultural 
i econòmic de les seves famílies. Ara bé, escurçar 
formalment les vacances d’estiu només cinc dies 
a la vegada que s’introdueix la jornada intensiva 
durant tot el mes de setembre (com ja succeeix 
durant el mes de juny) no sembla que millorarà 
els aprenentatges de l’alumnat ni la conciliació 
laboral i familiar de les dones. De fet, són nombro-

Lidón Gasull
Directora de les Associacions Federades de Famílies 
d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) i advocada

sos els informes que n’alerten de les conseqüèn-
cies negatives per l’alumnat i les seves famílies, 
alertant inclús de l’acceleració d’un model social  
i educatiu regressiu.

Davant d’aquestes crítiques, el Departament 
d’Educació ha sortit del pas dient que es garantirà 
el menjador escolar –això sí, sufragat totalment 
per les famílies dels alumnes usuaris– i que pa-
garà una hora de lleure educatiu a les empreses 
del sector que hauran de ser contractades direc-
tament per les direccions dels centres educatius, 
convertint-les en gestores del temps no lectiu  
i deixant fora les associacions de famílies (AFA) 
que, amb el consens del Consell Escolar de Centre, 
han estat tradicionalment les encarregades d’or-
ganitzar les activitats de lleure educatiu amb di-
mensió comunitària. 

És important assenyalar el menyspreu de l’ad-
ministració educativa cap a les AFA dels centres 
públics, acusant-les de “funcionament irregular”, 
apartant-les de qualsevol decisió que afecti les 
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La mercantilització 
del temps de 
migdia del sistema 
educatiu català no té 
precedents a Europa

de l’educació i les direccions menys estressades i 
fins i tot, haguéssim pogut destinar els recursos 
econòmics de l’hora del lleure educatiu a aba-
ratir els costos que representa per a les famílies 
el menjador escolar. Recordem que les famílies 
catalanes són les que paguen un dels preus més 
alts de tot l’Estat espanyol. A més, si ens compa-
rem amb la resta de països de la Unió Europea, la 
mercantilització del temps de migdia del sistema 
educatiu català no té precedents, en el sentit ne-
gatiu de l’expressió.

La gratuïtat de P2
L’anunci estrella del conseller ha estat que el curs 
de P2 “serà gratuït a les llars d’infants públiques 
a partir del curs vinent”, però gratuït no signifi-
ca universal i, per tant, P2 no serà gratuït per a 
tots aquells infants que necessitin accedir a una 
plaça pública de bressol. A Catalunya hi ha més de 
55.300 infants que el curs 2022-2023 haurien de 
tenir l’oportunitat d’accedir a una plaça P2, però 

només s’ofereixen 36.000 places públiques, se-
gons fonts del Departament d’Educació. Per això, 
les famílies de gairebé 20.000 infants, indepen-
dentment del seu nivell socioeconòmic, hauran 
de decidir entre assumir el cost d’una llar d’in-

fants privada, renunciar 
al seu lloc de feina 

per poder tenir 
cura dels 

infants o 
traspas-
s a r  l a 
respon-
sabilitat 

de la cura 
a algun mem-

bre de la xarxa fa-
miliar, si n’hi ha. 

Tot i que l’aspiració que hem de te-
nir com a societat és ser capaces de proveir d’una 
xarxa d’educació de 0 a 3 anys pública, gratuïta 
i universal, més important és entendre què és 
prioritari en un context de recursos econòmics 
finits. En aquest sentit, si el Departament d’Edu-
cació ha decidit destinar només 90 milions d’eu-
ros a P2, hagués estat bé consultar les famílies  
i els municipis si es volia prioritzar la universalitat en 
lloc de la gratuïtat, tenint en compte que el sistema 
de la tarifació social és un mecanisme que ens per-
met garantir la gratuïtat dels que més ho necessiten 
gràcies a l’aportació de les rendes més altes, fent un 
repartiment dels recursos més equitatiu i solidari.

Tot i l’aportació econòmica anunciada per 
Educació per garantir la gratuïtat del P2, hem 
de ser conscients que la gran majoria d’escoles 
bressol són de titularitat municipal, molt poques 
pertanyen a la Generalitat. En aquest sentit, són 
els ajuntaments els que hauran de fer un major 
esforç econòmic per garantir la gratuïtat. S’ha de 
tenir en compte que el cost de cada plaça depèn 
de la qualitat de l’educació que es vol oferir i no 
del valor que el Departament li decideix atorgar. 
Així, doncs, aquells ajuntaments que, per la qua-
litat de l’educació del cicle 0-3 que ofereixen, el 
cost de la plaça sigui més elevat hauran de fer un 
major esforç econòmic per garantir la gratuïtat. 
En el cas que no puguin fer front a la despesa, 
hauran de reduir costos en detriment de la qua-
litat de l’educació. Fins ara, molts ajuntaments 
aplicaven el sistema de tarifació social que els 
permetia oferir una escola bressol d’alta qualitat 
on les famílies de rendes més altes compensaven 
la gratuïtat de les més baixes. Un mecanisme de 
justícia social que a partir del curs vinent els ajun-
taments no podran utilitzar. 

Segurament, el Sr. González-Cambray no entén 
per què la comunitat educativa està tan enfadada, 
però ha d’aprendre que la política educativa no 
es pot fer a cop de titular sinó que necessita evi-
dència empírica, reflexió, temps i diàleg.�

tardes de setembre i obviant que la participació 
i implicació de les famílies en l’educació dels in-
fants i joves és vital per al seu èxit educatiu.

És molt possible que si el conseller hagués es-
coltat la comunitat educativa abans de prendre 
aquesta decisió, segurament no s’hauria aplicat 
el curs vinent, però sí el curs 2023-2024 amb una 
jornada lectiva normal, algun dia més de vacances 
per Nadal i Setmana Santa, amb els professionals 
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Psicòloga especialitzada en sexualitats i relacions

La societat ens ha 
dit que les dones 
han d’estar agraïdes 
que l’atenció es 
dipositi en elles. 
Aquella idea de ser 
les escollides
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pàgina oberta

Imagina que estàs amb una ami-
ga fent una copa, tranquil·la-
ment a la terrassa d’un bar, ri-
ent, gaudint de la tarda mera-

vellosa que fa... i, de sobte, aparei-
xen dos homes. 

Són joves, però us doblen l’edat. 
S’aturen davant de vosaltres i us sa-
luden. Els hi torneu la salutació, per-
què sou educades i perquè, potser 
no ho sabeu, però heu estat educa-
des en la correcció, en fer sentir bé 
als altres. I si només us obligaven a 
saludar, encara podíeu estar con-
tentes, a la majoria ens obligaven 
també a fer petons. 

Els senyors aquests entenen que 
aquella salutació cordial que els 
oferiu és una invitació per continuar 
allà. Mirant-vos. Inicialment, us ho 
preneu de broma. Perquè els homes, 
bé, ja se sap, fan aquestes bromes 
pesades. Els demaneu que marxin. 
Mig somrient mig massa seriosos 
per fer broma, els paios segueixen 
allà. Dempeus. Mirant-vos. Bavejant. 
Desitjant-vos. No fan res més. 

Cada cop esteu més incòmodes, 
perquè ells segueixen allà. No sabeu 
què volen, però la situació ja no fa 
gràcia. Us miren fixament. No sabeu 
què els passa pel cap, però sí que sa-
beu què passa pel vostre, i no és 
divertit. Finalment, qui 
sap per què, acaben 
marxant. 

S i  has  fet 
bé l’exerci-
ci d’imagi-
nar-ho, su-
p o s o  q u e 
no  e t  deus 
h a v e r  s e n t i t 
en plena comoditat. 
Probablement, has tin-
gut la sensació que ha-
vies d’estar alerta. Que 
allò no era el que toca-
va. Que hi havia alguna 
cosa dins teu que cri-
dava: “perill!”. 

Això és el que passa quan t’asset-
gen. Que el teu cos es posa en tensió, 
perquè detecta un perill. 

I, a vegades, aquest perill no és 
una agressió física evident. A vega-
des, una mirada, una actitud, una 
aproximació, ens desperta aquest 
instint. El perill hi és. 

Per si algú que m’està llegint es-
tà començant a pensar que exagero, 
esclareixo: és possible que jo senti 
perill i que la persona que m’ho es-
tà provocant, en realitat, no vulgui 
fer-me mal. D’acord. Però si aquesta 
persona no em vol fer mal, quan jo li 
digui que m’està incomodant, mar-
xarà. Probablement es disculparà  
i marxarà. I punt. 

Ells no ho van fer. Se’ls va dema-
nar i allà es van quedar. Palplantats, 
sabent que estaven incomodant, sa-
bent que elles no volien la seva pre-
sència allà. Els va semblar divertit 
incomodar. 

Perquè això és el que els han ense-
nyat. Que l’espai públic és seu i que 
les dones, quan hi són, hi són per a 
gaudi d’ells. Que les dones són un 
element decoratiu que poden admi-
rar sense importar si elles se senten 
bé o no amb aquesta mirada a sobre. 

Per si, a hores d’ara, encara no 
saps per on passo, aquesta situa-

ció que he explicat és exac-
tament el que va passar 

fa uns dies a la Feria 
de Abril de Jerez. 

Les noies prota-

gonistes van penjar el vídeo denun-
ciant que s’havien sentit assetjades 
i el vídeo es va fer viral. 

Evidentment, va passar el que 
passa sempre que hi ha una denún-
cia pública d’aquest tipus: hi va ha-
ver reaccions de tot, però sobretot, 
en contra de les noies. 

Que són unes exagerades, que 
ells no feien res dolent, que si ja no 
es pot ni mirar pel carrer, que si el 
que elles volien era precisament ai-
xò, que els homes les miressin. 

Clar, perquè la societat ens ha dit 
que les dones necessiten l’aprova-
ció dels mascles. I això és el que ells 
feien. Demostrar el seu interès, de-
mostrar la seva aprovació i, de pas, 
demostrar que tenen el poder. És el 
que fan els mascles alfa. Demostrar 
qui mana. 

I, les dones, han d’estar agraïdes 
que tota aquesta atenció es dipositi 
en elles. Aquella idea de ser les es-
collides. Sabeu la típica imatge de 
pel·lícula adolescent dels noran-
ta, on elles seien al ball de final de 
curs esperant que ells les escollissin? 
Doncs igual. Aquella il·lusió que se 
suposa que ens ha de fer quan els 
homes ens trien per ser el seu ob-
jecte de desig. 

Prou. De debò. Prou. 
En una relació (sigui llarga, cur-

ta, instantània, o per sempre més) 

/ ANDREA
MARESCH

Les mirades assetgen
L’aparició d’un vídeo que mostra dos homes assetjant un grup de dones a la Feria 
de Abril de Jerez posa de manifest la impunitat masclista en l’espai públic

totes les persones implicades han 
de ser subjectes desitjants i desitjats. 
Si no hi ha aquest equilibri, si un 
dels subjectes és desitjat, però no 
desitja l’altre, estem davant d’una 
relació desequilibrada i, molt pro-
bablement, d’una relació de poder. 

I sí, quedar-te palplantat bave-
jant davant d’una persona és asset-
jament. I si t’ho diuen, i t’ho repe-
teixen, i no només no marxes sinó 
que, a sobre, t’apropes més i inten-
sifiques les teves mostres de desig, 
és una agressió.�



Mentoria contra 
l’aïllament social

Irene Molina

La mentoria social comen-
ça a dibuixar-se com una 
ferramenta d’intervenció 
social molt útil, atractiva 
i innovadora entre diver-

sos sectors. Basada en una metodo-
logia d’acompanyament, de partici-
pació comunitària i de transforma-
ció social, promou la relació entre 
una persona voluntària, la mentora, 
que fa costat individualment a una 
altra persona, la mentorada, que es 
troba en una situació de risc d’exclu-
sió social. El vincle afectiu i de con-
fiança entre ambdós és la matèria 

L’acompanyament, la participació comunitària i la transformació 
són els valors que fonamenten la mentoria social, una eina 
d’intervenció en entorns vulnerabilitzats cada vegada més estesa

C
ru

ïlla

primera sobre la qual es construeix 
el seu èxit. 

La majoria de persones en tenen 
d’altres que les han acompanyat en 
moments puntuals de la seua vida  
i han contribuït al seu desenvolupa-
ment personal. Potser ha estat una 
professora, l’entrenadora d’un es-
port, un cosí major… amb qui s’han 
pogut compartir malestars, moments 
d’incertesa o de presa de decisions. 
Aquest mentoratge, gràcies al con-
text, es produeix de manera natural. 
Tal com apunta Laia Bernués, presi-
denta de la Coordinadora Estatal de 

Mentoria Social, en moments de cri-
si com l’actual, “tindre gent al teu 
voltant i que es preocupa per tu és 
clau”. Com mostren alguns estudis 
acadèmics, en entorns de vulnera-
bilitat, l’accés a persones mentores 
naturals es redueix a la meitat i, per 
tant, “les oportunitats que aquests 
et brinden, desapareixen, i per això, 
fem mentoria social formal”, conclou 
Laura Cardús, antropòloga i experta 
en mentoria socioeducativa.

Per a Cardús, aquests acompanya-
ments formals normalment es donen 
en el marc d’organitzacions i pro-
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Com mostren 
els estudis, 

en entorns de 
vulnerabilitat, 

l’accés a 
mentores naturals 

es redueix a 
la meitat

La mentoria 
social ofereix 
a les persones 

mentorades 
l’oportunitat de 

tindre una figura 
de referència 

positiva

jectes que provoquen aquestes re-
lacions per pal·liar les desigualtats  
i facilitar l’assoliment de drets bàsics 
com ara l’educació o l’accés al món 
del treball. Així, s’entén la mento-
ria social com una relació entre du-
es o més persones que voluntària-
ment decideixen passar un temps 
plegades per a millorar la situació 
de la part més vulnerable de la pa-
rella o del grup; per arribar allà on 
els àmbits més formals o instituci-
onalitzats no tenen tanta capacitat 
d’influir. “Aquesta metodologia es 
focalitza en la construcció d’un vin-
cle de confiança amb la intenció de 
promoure el creixement personal  
i l’ampliació d’oportunitats”, segons 
defensa Laura Terradas, cap d’àmbit 
de projectes de mentoria de Punt de 
Referència de Barcelona, una de les 
entitats pioneres de la mentoria so-
cial per a joves a Catalunya a finals 
dels anys noranta.

Irene Llorenç és una mentora de 
27 anys en el projecte d’educació 
no formal enTàndem de València. 
Acompanya des de fa set mesos una 
adolescent migrada que necessita-
va un suport puntual i una figura de 
referència positiva. Basant-se en la  
seua experiència, entén que la men-
toria social consisteix a dedicar temps 
de qualitat a un infant o adolescent 
on es puga expressar amb seguretat  
i aprofitar per a fer activitats d’oci sa-
ludable. La mentoria els ofereix, diu, 

“un espai compartit on alliberar-se de 
les càrregues durant una estona; és 
caminar ‘al costat de’ i no una tute-
la”. Per la seua part, Silvia Mejicanos, 
de 47 anys, va arribar a Berga (el 
Berguedà) des de Guatemala ara fa 
cinc mesos. Forma part del Programa 
català de refugi i té dues mentores 
des de fa tres mesos. 
Assegura que la mento-
ria “està sent de molta 
utilitat, sobretot per mi-
llorar el meu desenvo-
lupament en el territori 
on he arribat”.

 
Impacte en tots els 
sentits
Els beneficis d’aquesta 
eina són multidireccio-
nals tant per les perso-
nes mentores com per a les perso-
nes mentorades i a més, com explica 
Terradas, “la mentoria social promou 
un impacte en l’àmbit comunitari  
i social”. Amparo Monzó, psicòlo-
ga de Serveis Socials de la ciutat de 
València, ha proposat a adolescents 
fer programes de mentoria social  

i defensa que aquesta eina, més enllà 
de proporcionar l’oportunitat a amb-
dues parts d’involucrar-se en una re-
lació personal recíproca i estimulant, 
té la intenció de formar comunitat, 
en la qual les persones comparteixen 
experiències des de la cultura i els 
valors de ciutadania. “Tot açò con-
tribueix a desenvolupar sentiments 
de pertinença i orgull de participar, 
en una societat que està perdent els 
lligams socials”, rebla.

Neus Màrmol és mentora del 
projecte Referents i acompanya 
un jove de 19 anys de Sierra Leone 
des de fa sis mesos. Ella volia co-
néixer de prop la realitat d’una 
persona extutelada per a ser més 
conscient de com funciona el 
sistema en l’àmbit de l’acollida  
i la integració, que difícilment co-
neixeria si no fos per un projecte 
com aquest. En una situació sem-
blant es troba Victoria Soliveres, 
mentora a l’AFEV València des de 
fa vuit mesos d’una adolescent 
amb una situació difícil. Segons 
Soliveres, ha entés millor el paper 
que ocupa a la societat, “sobretot 
respecte als meus privilegis i els 
drets que jo sí que tinc garantits. És 
difícil acceptar que no sempre tens 
la resposta a tot, de vegades has de 
callar i simplement acompanyar”.

La mentoria social ofereix a les 
persones mentorades l’oportunitat 
de tindre una figura de referència po-
sitiva que facilita superar transicions 
vitals durant un temps. Augmenta 
l’autoconfiança i les experiències 
que amplien el seu projecte vital. 
Altrament, per a les persones que 
pateixen traumes en les primeres 
etapes de la seua vida, “la mentoria 
social pot esdevenir resiliència”, tal 

com sosté la psicòloga 
Amparo Monzó. “Són 
com els arbres tras-
plantats: funcionen 
com una estructura 
que protegeix el crei-
xement del mento-
rat, l’ajuda a trobar el 
seu lloc en la societat 
i l’ajuda a desenvolu-
par-se de manera sa-
ludable i forta”. Ismail 
Ouabbih és del Marroc 

i va eixir del seu país amb 17 anys. Ara 
en té 20 i viu a Reus (el Baix Camp). 
És mentorat en el projecte Ambtu, de 
l’associació Quilòmetre Zero, i que-
da amb el seu mentor cada setma-
na: “Hem anat a la muntanya, muntat 
amb bicicleta i hem anat a llocs que 
no coneixia. Ell m’ha explicat moltes 

coses sobre Reus i també m’ha aju-
dat amb la paperassa dels estudis per 
poder cursar l’ESO”. 

L’evidència científi-
ca, segons argumenta 
Mar Avendaño, respon-
sable de projectes de la 
Coordinadora Estatal 
de Mentoria Social, ens 

“demostra que la men-
toria permet la preven-
ció d’efectes sistèmics 
perjudicials cap a les 
persones en situació de 
vulnerabilitat”. Perquè 
es done una relació de 
mentoria i no un acompanyament a 
l’ús, cal que les persones acompanya-
des siguen les protagonistes dels seus 
propis processos; també la voluntari-
etat de la persona que acompanya, la 
no professionalització de la persona 
mentora i la supervisió de les relacions 
per part d’un equip professional són 

alguns dels requisits indispensables, 
detalla per la seva banda Laura Cardús. 

Avendaño, de la mà de la coordi-
nadora, ha dissenyat  
i auditat un sistema de 
qualitat basat en deu 
criteris per a tota classe 
de programes que tre-
ballen amb col·lectius 
vulnerables a l’Estat es-
panyol. “En un context 
en el qual la mentoria 
social està creixent és 
necessari establir els pi-
lars de la metodologia; 
una mentoria mal rea-

litzada és pitjor que una no mentoria”, 
afegeix Bernués. Cardús resol que la 
mentoria social no pot ser acrítica  
i desvincular-se de l’acció comunità-
ria, ni deixar de qüestionar les injus-
tícies o practicar una anàlisi crítica 
de les causes estructurals de les vio-
lències i les opressions. “La mentoria 
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La Coordinadora 
Estatal de 

Mentoria Social 
agrupa dèneu 

entitats amb un 
total de 1.296 

relacions a l’any 
arreu de l’Estat 

social no pot reproduir i mantenir les 
desigualtats”, apunta. Algunes veus 
treballen de valent cap a una propos-
ta interseccional, obertament antica-
pitalista, feminista i descolonial.

Present, futur i debats oberts
Enguany, el Parlament Europeu ha 
presentat un informe titulat “Espai 

Europeu d’Educació: un enfocament 
global comú”, en el qual es desta-
quen els beneficis de la mentoria 
com una forma d’aprenentatge no 
formal i en la qual, s’“anima els es-
tats membres a incentivar les asso-
ciacions i institucions perquè utilit-
zen programes de mentoria amb po-
lítiques i recursos exhaustius”. Una 

mostra és el Pla Nacional de Mentoria 
de l’Estat francés, que pretén abastir 
100.000 relacions de mentoria per 
a aquest curs. Fa deu anys, entitats 
catalanes que feien mentoria social 
van formalitzar la creació en 2012 de 
la Coordinadora Estatal de Mentoria 
Social, on s’agrupen organitzacions 
que treballen en aquesta línia. Avui 
dia, la formen dèneu entitats que des-
envolupen 24 projectes amb un total 
de 1.296 relacions a l’any arreu de 
l’Estat espanyol entre individuals o 
grupals. Els principals col·lectius als 
qui s’adrecen són persones nouvin-
gudes, refugiades, infants i adoles-
cents en risc d’exclusió 
educativa, joves extute-
lats en procés d’eman-
cipació, dones que han 
patit violència masclis-
ta, persones que han 
sortit de la presó, o 
projectes per la inser-
ció laboral.

El cas per antonomà-
sia als Països Catalans és 
el Pla Català de Refugi 
(PCR), posat en marxa 
en 2017 per donar resposta a l’ano-
menada “crisi de les persones refugi-
ades” i que entre les tres línies bàsi-
ques d’actuació que contempla es tro-
ba la mentoria social, per a canalitzar 
la voluntat ciutadana de participar en 
la millora de l’acollida que s’ofereix 
a les persones refugiades o sol·lici-
tants d’asil internacional que arriben 
a Catalunya. S’estableixen relacions 
de vora un any de durada amb troba-
des setmanals de dos a quatre hores 
amb els objectius de facilitar l’auto-
nomia de les persones nouvingudes, 
el seu benestar emocional, l’aprenen-
tatge de la llengua, el coneixement  
i vinculació amb el territori, l’augment 
del capital social i de la xarxa comu-
nitària. Des de 2019, s’han iniciat 224 
tàndems de mentoria dins del PCR on 
han participat o estan participant ac-
tivament 779 persones mentores i 284 

persones en situació de refugi o asil. 
Segons Isabel Gutiérrez, coordina-
dora del PCR “l’acompanyament per 
part de persones mentores aporta  
flexibilitat i suport personal que com-
plementa els serveis professionals  
i administratius d’acollida i aporta ele-
ments per afrontar les seves limitaci-
ons”. Mejicanos, mentorada a través 
del PCR, assegura que “és un projecte 
molt important, especialment per a 
nosaltres les migrants, ja que ens fa 
sentir com a casa i ens dona l’opor-
tunitat de poder aprendre, treballar i 
desenvolupar-nos en un ambient agra-
dable, sense caure en dependències”.

Des de l’associació 
Punt de Referència, 
Laura Terradas afirma 
que “per a tenir opci-
ons i oportunitats reals 
és cabdal el reconei-
xement i la vinculació 
social per mitjà de la 
construcció d’un vin-
cle positiu”. En la men-
toria amb joves extute-
lats, per exemple, “per-
met millorar les seues 

oportunitats personals i contextuals  
i enfortint alhora la cohesió social de 
la comunitat”. Neus Mármol acom-
panya un jove extutelat a Barcelona 
en el seu camí cap a l’edat adulta. Es  
troben un cop a la setmana i fan les  
activitats que s’han proposat mitjan-
çant un pla de treball individualitzat. 

“Hi ha una relació estreta, però no de 
dependència; faig un acompanya-
ment emocional i pràctic, per exem-
ple, en qüestions laborals, educatives 
o d’habitatge, segons les necessitats 
del jove”, explica.

Marina Claverias, directora de l’As-
sociació Quilòmetre Zero a Tarragona 
reivindica que el voluntariat pot  
esdevenir un agent de reconeixe-
ment i de resistència davant vulne-
racions de drets i una eina per lluitar 
directament contra la discriminació 
i els discursos d’odi.�

/ VICTOR COLOMER



23.5.2022 Directa 54822    RODA EL MÓN

La ferida oberta 
de Darfur 

La matança de més de 200 persones ha esquitxat les 
autoritats militars del Sudan i ha tornat a evidenciar 

els problemes de fons d’aquesta zona de l’oest del país

Marc Español Escofet
El Caire

L
es portes de l’infern a Darfur solen 
obrir-se des de fa temps després d’in-
cidents menors. El 22 d’abril no va 
ser cap excepció. Després de l’assas-
sinat de dos homes de la comunitat 
àrab rzeigat a mans de desconeguts, 

més de mil membres del mateix grup van atacar 
la localitat de Kereneik, a l’oest del Sudan, a tall de 
represàlia. Almenys vuit homes de la comunitat no 
àrab massalit i set de la rzeigat van acabar morts, 
segons va informar l’Oficina de l’Alt Comissariat 
de l’ONU pels Drets Humans. Però la pitjor part 
encara estava per arribar.

Una unitat integrada per diversos cossos de les 
forces de seguretat sudaneses es va desplegar l’en-
demà a Kereneik, però va retirar-se poc després, 
en vista d’un nou atac a gran escala. El 24 d’abril, 
assaltants rzeigat van prendre el control de la ciutat 
durant hores, van saquejar i incendiar centenars 
de cases i botigues, i van obrir foc arreu, inclosos 
edificis públics, com un hospital i una comissaria, 
on algunes habitants havien buscat refugi.

Els assaltants van matar com a mínim 200 per-
sones, entre elles prop d’una vintena d’infants. La 
violència, a més, es va estendre fins a la capital de 
Darfur Oest, Geneina, mentre setze pobles propers a 
Kereneik van ser també atacats. Les Nacions Unides 
estimen que entre 85.000 i 115.000 persones van 
haver de fugir de les llars, desplaçades per l’assalt.

Des d’aleshores, Kereneik s’ha mantingut sumi-
da en una calma tensa. No s’han registrat altres 
enfrontaments intercomunitaris, però hi ha temor 
a nous atacs en qualsevol moment. Fora de la lo-
calitat, només es poden desplaçar lliurement els 
membres de comunitats àrabs, i alguns mitjans lo-

SUDAN

Khartum

litzacions populars que van forçar, l’abril del 2019, 
la caiguda d’Al-Bashir després de tres dècades al 
poder. Moltes ciutadanes de Darfur van sumar-se 
a les protestes, amb l’esperança que el derroca-
ment del dictador pogués portar finalment pau  
i estabilitat a la regió. Des d’aleshores, però, la vi-
olència a la zona només ha augmentat, i Darfur ha 
tornat a viure episodis sagnants de marcat caràcter 
intercomunitari, similars als que ja s’hi produïen 
abans del 2003.

Un dels factors que han contribuït al deteriora-
ment de la situació ha estat la retirada de la mis-
sió conjunta de l’ONU i la Unió Africana a Darfur 
(UNAMID, per les seves sigles en anglès), que va 
començar a operar l’any 2007. Tot i que la violència 

A inicis de segle la 
regió va ser l’escenari 
d’una ferotge 
campanya de neteja 
ètnica liderada per 
milícies àrabs amb el 
suport de l’exdictador 
Omar al-Bashir 

cals han continuat documentant robatoris violents. 
Dins de la ciutat, la situació humanitària encara 
és preocupant, sobretot per la inseguretat latent, 
els elevats nivells de destrucció, i la interrupció 
d’alguns dels serveis més bàsics.

Dues dècades
A inicis del present segle, la regió de Darfur, a l’oest 
de Sudan, va ser l’escenari d’una ferotge campan-
ya de neteja ètnica liderada per milícies àrabs, a 
les quals l’exdictador islamista Omar al-Bashir va 
recórrer per aplacar un aixecament armat a la zo-
na contra la repressió i les polítiques sectàries del 
seu règim. L’any 2008, l’ONU va estimar que més 
de 300.000 persones havien mort fins aleshores,  
i que uns 2,5 milions havien hagut de desplaçar-se 
a causa del conflicte. No va ser fins una dècada 
després, i sobretot a partir del 2015, que la inten-
sitat del conflicte va disminuir substancialment.

Diverses figures implicades en les atrocitats, 
entre elles Al-Bashir, estan acusades pel Tribunal 
Penal Internacional de crims de guerra, de lesa 
humanitat i genocidi. De fet, el 5 d’abril aquest 
organisme va poder començar a processar, per 
primera vegada, un dels acusats pel conflicte: Ali 
Kushayb, un dels líders de les milícies àrabs pa-
trocinades per Al-Bashir. L’inici del procés es va 
viure com un moment fonamental per començar 
a rendir comptes i fer justícia per les atrocitats 
comeses a la regió fa gairebé dues dècades. 

Però la matança a Kereneik a finals d’abril ha 
tornat a posar de manifest fins a quin punt la feri-
da de Darfur continua oberta, malgrat els canvis 
profunds viscuts al Sudan els últims anys. A fi-
nals del 2018 van esclatar al país massives mobi-
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Al municipi de 
Kereneik s’han 
comptabilitzat 
més de 200 
persones mortes 
després de l’atac 
del 24 d’abril

mai ha cessat, el 2020 el Consell de Seguretat de 
l’ONU va acordar-ne la retirada. Des d’aleshores, 
han estat les forces sudaneses les que estan al càr-
rec de garantir la seguretat de la regió. Entre les 
unitats responsables, hi ha les Forces de Suport 
Ràpid, hereves de les milícies àrabs janjaweed acu-
sades de crims contra la humanitat a Darfur.

Més transcendent encara ha estat un controvertit 
acord de pau signat l’octubre del 2020 entre el go-
vern que pilotava el període de transició post-Bashir 
i diversos grups armats, alguns d’ells de Darfur, que 
en el passat havien estat enfrontats amb el govern 
central. Tot i que l’acord es va presentar com a un 
pla integral ideat per adreçar els problemes de fons 
de Darfur, les habitants locals, moltes de les quals 
van ser excloses de les negociacions, van advertir 
que no ajudaria a protegir-lo. En el fons, els acords 
van percebre’s com un pacte elitista que va perme-
tre els líders dels grups armats accedir a posicions 
de poder a la capital sudanesa, Khartum, mentre 
releguen les millores sobre el terreny a un segon pla.

“Els acords mai van ser complets. Tot i que els 
qui els promovien deien que són exhaustius i que 
aborden un ampli ventall de qüestions, no és cert. 
El fet que l’acord abordi una gran part de Darfur  
i que adreci moltes coses no el converteix per força 
en un bon acord”, afirma a la Directa Mutassim Ali, 
un advocat especialitzat en drets humans de la regió.

Des que es va signar, l’acord ha contribuït a agu-
ditzar la polarització a Darfur per dos motius prin-
cipals. D’una banda, les comunitats àrabs s’han 
sentit amenaçades pels articles que estipulen que 
les terres ocupades han de ser evacuades. De l’altra, 
l’ascens al poder del general Mohamed Hamdan 
Dagalo, líder de les Forces de Suport Ràpid i avui 

vicepresident del Consell Sobirà, ha augmentat 
el seu sentiment d’impunitat. Paral·lelament, al-
gunes comunitats no àrabs han creat nous grups 
d’autodefensa.

Així, des del desembre del 2019 s’han produït a 
Darfur Oest fins a cinc grans onades de violència. 
Totes elles, a més, han seguit el mateix patró: in-
cidents menors són contestats per grups armats 
àrabs amb assalts a localitats i campaments de 
refugiats. El resultat han estat centenars de morts, 
milers de llars i de botigues saquejades i cremades, 
pobles esborrats del mapa i desenes de milers de 
persones desplaçades. “Després de l’acord de pau 
firmat a Juba, la gent esperava que les coses millo-
ressin molt, però desgraciadament estan empitjo-
rant. El més greu és que alguns [dels qui van signar 

l’acord] ara són responsables de les violacions que 
hi estan tenint lloc”, esclareix Ali.

El cop d’estat
La darrera matança a Darfur Oest també ha es-
quitxat els generals que van prendre el poder a 
Sudan el mes d’octubre en un cop d’estat que va 
posar punt final a la fràgil transició democràtica 
iniciada dos anys abans. En aquest sentit, les au-
toritats colpistes han estat acusades de ser res-
ponsables directes i indirectes de les atrocitats a 
Kereneik, tant per la seva incapacitat per evitar 
o frenar l’assalt a la localitat com per la partici-
pació en la incursió de membres de les Forces 
de Suport Ràpid liderades per Dagalo. Alhora, 
els fets han col·locat en una posició difícil als 
oportunistes líders dels grups armats de Darfur 
que van erigir-se en els únics aliats dels generals 
quan van executar el cop.

La comunitat internacional, per la seva part, ha 
estat ràpida en condemnar la matança de Kereneik 
i emfasitzar que la responsabilitat principal de pro-
tegir els civils a Darfur recau sobre Khartum. Però 
ni l’ONU, ni els Estats Units, ni la Unió Europea han 
assenyalat la responsabilitat directa i indirecta dels 
generals en la matança. A més, tots han destacat 
la necessitat d’accelerar l’aplicació dels acords de 
pau del 2020, malgrat que les ciutadanes locals 
insisteixen que els acords són part del problema.

“Les atrocitats es van produir mentre les Forces 
Armades i la policia estaven presents, però no es 
van involucrar per detenir la violència, el que signi-
fica que són responsables indirectes”, denuncia Ali. 

“Perquè el paper del govern és protegir els civils,  
i el govern es limita a observar-ho sense fer res”.�

Un dels factors que 
han contribuït al 
deteriorament de la 
situació ha estat la 
retirada de la missió 
conjunta de l’ONU 
i la Unió Africana a 
Darfur l’any 2020



El bumerang Pegasus 
impacta a Madrid

L’espionatge a figures cabdals de l’independentisme català 
mitjançant el programari israelià pot convertir-se en una arma de 

doble tall pels interessos espanyols a escala internacional

Pegasus obté 
informació de 
l’historial del telèfon, 
pot fer-se servir  
per eliminar proves  
o introduir-ne de 
noves i per gravar 
àudio i vídeo

ISRAEL
Tel-Aviv

H
a passat gairebé un any des que 
es va publicar per primera vega-
da, el juliol de 2021, una àmplia 
investigació en la qual desenes 
de periodistes i organitzacions de 
drets humans van destapar una 

llarga llista de persones espiades arreu del món 
amb el programari invasiu Pegasus, de l’empresa 
israeliana NSO Group. Gran part de les víctimes 
eren ciutadanes d’estats caracteritzats per ser 
democràcies en retrocés, països no democràtics  
i fins i tot dictadures plenes. El llistat de perfils que 
haurien pogut ser objectius d’espionatge incloïa 
milers de persones, entre elles el mateix president 
francès, Emmanuel Macron. 

Malgrat la polèmica, el debat es va centrar en 
si era legítim vendre aquest sistema a règims au-
toritaris, en lloc de plantejar-se els riscos i perills 
intrínsecs d’utilitzar Pegasus, un programari amb 
capacitat “per fer de tot, excepte infants i xips”, 
segons va admetre el mateix excap de la policia 
israeliana, Roni Alsheikh. Pegasus –creada per NSO, 
on treballen exmembres de la Intel·ligència mi-
litar israeliana– vulnera tots els marcs acceptats 
sobre el dret a la intimitat. També trenca amb les 
normes reconegudes a escala universal que con-
dicionen el procés adequat per fer investigacions i 
judicis penals, basat en conceptes com la presump-
ció d’innocència, el dret a la no autoincriminació  
i, en la funció de l’acusació, d’argumentar per què 
la culpabilitat recau en l’acusat. 

En comparació amb sistemes anteriors d’escol-
tes telefòniques que només podien recopilar pro-
ves des que s’activaven, Pegasus obté informació 
de tot l’historial del telèfon, pot fer-se servir per 
eliminar proves o introduir-ne de noves –manipu-
lant així les mateixes evidències–, i converteix la 
càmera i el micròfon dels mòbils envaïts en dis-
positius de gravació. 

L’Estat espanyol, sota sospita
L’escàndol recent a l’Estat espanyol –en què 
Pegasus es va emprar per fer seguiment a polítics 
independentistes, advocats i periodistes catalans, 
així com per espiar el president o la ministra de 
Defensa espanyols– és un dels més importants que 
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s’han destapat fins avui: permet posar altra vegada 
el focus de debat en els perills de base que encar-
na aquest sistema, i planteja de nou una discussió 
de principis sobre si s’hauria de vetar el seu ús. 

La seva utilització en el marc de l’Estat espa-
nyol té rellevància pel fet que es considera una 
democràcia liberal parlamentària dins de la Unió 
Europea, que formalment no es pot comparar amb 
règims autocràtics o amb derives autoritàries com, 
per exemple, Ruanda, Hongria, l’Azerbaidjan o 
l’Aràbia Saudita. 

El cas de l’Estat espanyol, demostra que fins i tot 
en una democràcia aparentment sòlida, la tempta-
ció d’utilitzar Pegasus per aconseguir guanys polí-
tics és massa gran per evitar-la. Aquest programa-
ri permet els governs eludir la llei internacional  
i vulnerar drets humans i civils amb total secretis-
me, sense transparència ni rendició de comptes. 
En investigacions i processos judicials oficials, es 
poden usar proves extretes il·legalment per mit-
jà de Pegasus, un fet que legitima encara més el 
programari. 

Segons Paz Esteban, ara ja excap del Centre 
Nacional d’Intel·ligència espanyol (CNI), l’ús del 
sistema per piratejar els mòbils d’almenys divuit 
independentistes catalans es va dur a terme amb 
vistiplau judicial. Això demostra que tribunals d’ar-
reu del món, fins i tot en democràcies formals, tro-
ben molt difícil rebutjar les peticions d’autoritats 

Eitay Mack
 Jerusalem

Advocat i activista prodrets humans israelià
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estatals i d’intel·ligència que sol·liciten l’emissió 
d’ordres per fer servir programes com Pegasus, 
sobretot quan rere d’aquestes sol·licituds s’argu-
menten motius de seguretat nacional, lluita contra 
el terrorisme o, en el cas espanyol, la suposada 
integritat territorial del país. 

Després que les autoritats espanyoles judicia-
litzessin el procés català i condemnessin polítics 
independentistes, no és estrany plantejar que els 
tribunals ja eren esbiaixats i que també acceptarien 
emetre ordres per l’ús de Pegasus amb dirigents 
catalans. Això va crear una situació absurda, en la 
qual el govern espanyol havia d’acabar admetent 
l’ús d’eines de vigilància draconianes, antidemo-
cràtiques i inconstitucionals, justificant-ho amb 
el fet que els partidaris de la independència de 
Catalunya emprendrien mesures contra la demo-
cràcia i la Constitució. 

En un estat com l’espanyol, que va ser gover-
nat durant dècades per Franco i va experimentar 
un procés de transició cap a la democràcia pro-
blemàtic –entre altres qüestions, sense jutjar els 
responsables dels crims de la dictadura–, els fets 
succeïts recentment podrien suposar un perill real 
de caiguda cap a un precipici democràtic fins i tot 
més pronunciat que el que s’ha viscut als darrers 
anys a països de l’Europa de l’Est. 

La revelació de l’ús de Pegasus contra el presi-
dent Pedro Sánchez, la ministra de Defensa 
Margarita Robles o el titular de l’Interior Fernando 
Grande-Marlaska també és un fet rellevant, ja que 

L’empresa NSO 
Group és la 

propietaria de la 
aplicació Pegasus

Només NSO i el 
govern israelià, pel fet 
d’atorgar les llicències, 
poden comprovar 
i esbrinar qui va 
entrar als telèfons 
de Pedro Sánchez o 
Margarita Robles

tots els governs volen Pegasus, però a la vegada 
no volen que s’usi en contra seva. NSO Group i el 
Ministeri de Defensa d’Israel –qui regula i dona 
el vistiplau a les seves exportacions– no poden 
assegurar al cent per cent a cap dels seus clients 
que un altre estat no faci servir Pegasus en contra 
dels mateixos estats.

Blindatge israelià 
Només NSO i el govern israelià, pel fet d’atorgar 
les llicències d’exportació als seus clients, poden 
comprovar i esbrinar qui va entrar en els telèfons 
de Pedro Sánchez o Margarita Robles. Tanmateix, 
ni Israel ni NSO no tenen gens d’interès en re-
velar la identitat de l’autoria d’aquest espionatge. 
Aquests anys, malgrat les peticions de desclassi-
ficació de documents per part de grups de drets 
humans o periodistes, ni les autoritats israelianes 
ni l’empresa han proporcionat mai detalls de la 
llista d’estats o entitats que en són clients. De fet, 
tant l’executiu espanyol com els seus alts càrrecs 
podrien seguir sota vigilància d’un país estranger. 

No només no hi ha interès en què el govern is-
raelià ajudi l’espanyol en la seva investigació, sinó 
que la credibilitat i l’estatus internacional de l’Estat 
espanyol també s’ha debilitat. A partir d’ara, quan 
Madrid critiqui Israel per la seva opressió contra 
el poble palestí, els líders israelians riuran i di-
ran que és el mateix govern espanyol qui utilitza 
mitjans antidemocràtics i els seus propis sistemes 
d’espionatge contra independentistes catalans.�

trenca amb el silenci de la majoria de governs eu-
ropeus respecte a aquest sistema. Premsa i grups 
de drets humans han tractat aquest tema àmplia-
ment, i el govern dels Estats Units ha posat a NSO 
Group a la seva llista negra d’empreses vetades 
pel Departament de Comerç, però la majoria 
d’executius europeus no es prenen el problema 
seriosament. 

Shalev Hulio, director executiu de NSO, va ad-
metre a la revista The New Yorker que “gairebé tots 
els governs d’Europa utilitzen” Pegasus. Amb tot, 
l’ús d’aquesta eina contra les institucions espanyo-
les demostra que no té sentit la lògica per la qual 
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L’anàlisi d’Iván Navarro Milián
Investigador de l’Escola de Cultura de Pau

Al món hi ha 
catorze conflictes 

armats encara 
actius que no tenen 

associats cap 
iniciativa de pau

LA CONSTRUCCIÓ 
DE LA PAU EL 2021

L’any passat, a tot el món es van donar 37 processos i negociacions 
de pau, tot i que els avenços en aquest àmbit van ser limitats

La guerra a Ucraïna ha fet res-
sortir la necessitat d’enfor-
tir els mecanismes d’alerta  

i prevenció de conflictes, així com la 
d’impulsar la diplomàcia i les nego-
ciacions de pau com a vehicles per 
afrontar els reptes canviants de la 
pau i la seguretat global. L’agenda de 
pau va facilitar que durant el 2021 
es desenvolupessin a tot el món 37 
processos i negociacions de pau (dot-
ze a Àfrica, deu a Àsia, set a Europa, 
cinc al Mediterrani Oriental i tres a 
Amèrica). D’aquest total, divuit es 
van registrar en escenaris de conflic-
tivitat armada activa. Si bé aquesta 
dada és encoratjadora, no podem 
obviar que hi ha uns altres catorze 
conflictes armats encara actius, que 
no tenen associats cap iniciativa de 
pau. Entre aquests, hi trobem alguns 
dels escenaris de violència de major 
intensitat a escala global: Etiòpia 
(Tigre), la regió del llac Txad, la re-
gió del Sahel Occidental, la regió nord 
de Moçambic i l’est de la República 
Democràtica del Congo.

Una de les característiques ob-
servades dels espais de negociació 
de pau el 2021 és la diversitat de les 
agendes de negociació, que es rela-
cionen amb les causes de la disputa. 
Entre les qüestions destacades cal es-
mentar les relatives a reformes del 
sector de seguretat; les vinculades a 
la governança i la governabilitat (re-
formes constitucionals, transició po-
lítica, repartiment del poder polític, 
etc.); temes relatius a descentralitza-
ció administrativa, autogovern i re-
coneixement identitari; demarcació 
de fronteres; recerca de treves, alto 
el foc i cessaments d’hostilitats, o al-
tres aspectes més específics d’alguns 
contextos com la desnuclearització 
(l’Iran, Corea del Nord i els EUA) o la 
qüestió de l’arquitectura de seguretat 
del continent europeu reclamada per 

Rússia com un element fonamental a 
incorporar a l’agenda del diàleg so-
bre Ucraïna.

La complexitat de les agendes de 
negociació incideix també en el ca-
ràcter multiactor dels processos de 
pau: l’heterogeni grup de negocia-
dors involucrats inclou les parts en 
disputa (governs, actors armats no 
estatals i grups d’oposició política 
i social, segons els casos) i terceres 
parts que ajuden a facilitar el dià-
leg. Dins d’aquest darrer segment, 
hi destaca la mediació exercida per 
organitzacions intergovernamentals 

–sobretot de l’ONU, però també de 
la UE, la UA, l’OSCE, entre d’altres–  
i pels estats, així com organitzacions 
religioses i actors de la societat civil. 
Això ha estat així en el 89 % dels pro-
cessos de pau ocorreguts el 2021. Hi 
ha hagut presència de terceres parts 
en tots els processos actius a Àfrica, 
Amèrica, Europa i el Mediterrani 
Oriental, i només a Àsia s’observa 
una disminució de la participació de 
tercers actors en els processos de di-
àleg, al voltant del 60 % dels casos.

Si bé els esforços analitzats en la 
construcció de la pau són múltiples, 
la realitat de l’evolució el 2021 no ha 

estat gaire positiva, i s’han registrat 
avenços limitats. La majoria dels es-
cenaris de pau van afrontar nombro-
ses dificultats –fins i tot retrocessos 
greus en casos com l’Afganistan o 
Myanmar– i un nombre significatiu 
van romandre estancats –el Marroc  
i el Sàhara Occidental, Corea del Nord 
i Corea del Sud, Corea del Nord i els 
EUA, Israel i Palestina, entre d’altres. 
Les raons són diverses, encara que 
s’ha de considerar el pes dels efectes 
de la pandèmia de la covid-19, que ha 
afectat el transcurs de les negociaci-
ons de pau, així com l’aplicació efec-
tiva d’alguns acords de pau assolits.

De la mateixa manera que els aven-
ços en la pau han estat limitats el 2021, 
també ho ha estat la posada en marxa 
de l’agenda de gènere, pau i segure-
tat. Malgrat que les dones de la soci-
etat civil van continuar reclamant en 
múltiples contextos la fi de les hosti-
litats, l’impuls al diàleg inclusiu, les 
respostes a situacions d’emergència 
humanitària i la defensa dels drets de 
la població civil, un any més, els pro-
cessos de pau han continuat sense in-
tegrar de manera substantiva la pers-
pectiva de gènere en el seu disseny, 
en l’agenda o en els acords. Aquesta 
realitat posa en evidència la manca 
de compromís de les parts negocia-
dores en aquest àmbit.

La construcció de pau no és una 
tasca senzilla, però sens dubte re-
presenta l’única solució per abor-
dar els reptes de seguretat de forma 
estructural i amb més garanties de 
no repetició.�

L’Escola de Cultura de Pau ha pu-
blicat fa poc l’anuari de pau 2021 

“Negociacions de pau. Anàlisis de 
tendències i escenaris”.
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Una odissea 
grecollatina actual

Els festivals de cultura i les recreacions històriques mantenen 
viva l’herència clàssica, tot i el poc suport institucional. Per 

mitjà del joc i la pràctica, l’apropen al públic general
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Miriam Tijani
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ada any, durant els mesos d’abril i maig, arreu del territori se 
celebren iniciatives que reivindiquen el nostre patrimoni clàssic, 
no només des del vessant històric i monumental, sinó també 
cultural. Parlem d’activitats com la Magna Celebratio (Badalona), 
Ludi Saguntini (Sagunt, el Camp de Morvedre), Maremagnvm 
(Palma) i Tarraco Viva (Tarragona). Tot i que les quatre tenen en 
comú que ens apropen a l’herència clàssica, que normalment 
només podem trobar en entorns acadèmics o museístics, les 
dues primeres són projectes d’aprenentatge-servei adreçats a 
alumnes d’ESO i batxillerat, que també assumeixen la respon-
sabilitat d’ensenyar a joves d’altres centres el que aprenen a 
l’institut. 

Olga Ribelles és professora a l’IES El Calamot de Gavà (el 
Baix Llobregat) i fa sis anys que fa de monitora en els Ludi 
Saguntini, els tres últims, a més, com a ajudant de l’organit-
zació i impulsant una gimcana virtual. Ribelles, que hi havia 
participat com a alumna, valora que iniciatives com aquesta 
fan “viure completament l’experiència grecollatina i extraure 
experiències significatives per a la nostra vida. L’alumnat creix 

com a persona, tant pel coneixement que adquireix als tallers 
i a les obres de teatre com per la seua implicació i relació amb 
el d’altres centres”. Durant els quatre dies que dura la trobada, 
a més de poder assistir a representacions de teatre clàssic, les 
joves participen i dirigeixen tallers d’escriptura, mosaic, cuina, 
cosmètica, cors i danses gregues i romanes. “Moltes vegades 
crec que he aprés molt més ací que en la carrera. Se centra 
massa en textos acadèmics i no tant en gaudir de la cultura i la 
llengua grecollatina”, afegeix.

Les alumnes de l’IES Violant de Casalduch de Benicàssim (la 
Plana Alta) també hi participen des de fa anys com a monitores: 
les de 3r d’ESO en el taller de mitologia “La plaça dels déus” 
i les de batxillerat en l’“Spatium Linguarum” (dedicat al llatí  
i al grec). Ana Ovando és professora de Grec d’aquest institut i 
forma part activa dels Ludi des de fa dèsset anys –ara com a do-
cent i abans com a membre de l’assessoria de Cultura Clàssica 
del Centre de Formació del Professorat (CEFIRE). Opina que 

“portar la cultura clàssica als carrers és donar-li visibilitat i re-
alçar-la” i explica que les administracions no sempre troben 

Un espectacle 
de titelles en la 

21a edició de 
Tarraco Viva, el 

festival romà de 
Tarragona 
/ RAFAEL 

LÓPEZ-MONNÉ
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Al País Valencià, les juntes 
directives dels centres 
educatius preparen el 
curs vinent sense saber en 
quina situació quedaran les 
assignatures de clàssiques
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justificat invertir en patrimoni perquè no produeix un ren-
diment econòmic evident: “L’enriquiment cultural no hauria 
de valorar-se pel seu preu ni per la rendibilitat política que pu-
ga generar”. Tanmateix, puntualitza que “en el cas de Sagunt, 
reben tot el suport de l’Ajuntament”.

El grup de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
de Clàssiques de la URV Médousa Tarraconensis, del que forma 
part Patricia Estruch, també organitza una jornada d’activitats 
i jocs per a alumnat de 4t d’ESO dins de la programació de 
Tarraco Viva, on participen més de 150 alumnes de centres de 
Tarragona i la rodalia, perquè es pensa que el component local 
d’aquestes iniciatives contribueix a l’arrelament de la comuni-
tat. Estruch pensa que, en els nuclis menuts, “pareix que són 
les administracions locals i les associacions les que posen més 
cura en la promoció del patrimoni clàssic”. Tanmateix, creu 
que “l’escola és un bon lloc per promocionar tot el patrimoni, 
el gran i el petit, però cal insistir que és d’allí d’on venim i que 
som responsables de la seua pervivència, perquè del coneixe-
ment és d’on surt l’estima”.

A partir d’aquesta estima és com es va formar el grup de re-
creació i divulgació romana històrica Barcino Oriens, impulsat 
l’any 2009 per Ricard Llop, professor de l’Escola Joan Pelegrí 
(Barcelona) amb alumnes del centre. Amb el pas del temps, ha 
esdevingut un projecte semiprofessional que des de 2010 fa re-
creacions històriques en el Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC) i, des de 2012, en la Magna Celebratio. Llop apunta que 
la interacció amb el públic és un dels aspectes més importants  
i explica que les recreacions són “una manera de fer que es 
conegui la història antiga i que no es perdi aquesta idea que 
el món clàssic és una part fonamental del coneixement que 
tenim; si el perdem, oblidarem els nostres orígens, no sabrem 
qui som i, evidentment, no sabrem on anem”. 

El ‘modus operandi’ de l’administració

Totes aquestes iniciatives han nascut i resisteixen gràcies a l’estima 
per les humanitats gratis et amore de moltes persones. Es tracta 
de projectes basats en la investigació rigorosa i en els quals es 
dediquen moltes hores a la recerca. Malauradament,  tal com es 
lamenta sovint des de l’àmbit acadèmic, l’administració pública 
no sol prioritzar la conservació de les restes arqueològiques o 
la divulgació i museïtzació adequada del patrimoni, sobretot en 
les ciutats grans, en el sentit de presentar-lo de manera que sigui 
comprensible, accessible i atractiu o buscar nous formats per a 
dinamitzar-lo i fer que servisca d’estímul per a públics diversos.

Sebastià Giralt, professor del Departament de Ciències de 
l’Antiguitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ad-
verteix que “amb el patrimoni que desapareix es perd per sem-
pre la possibilitat de donar a conèixer una part de la història 
de la ciutat”. Al professor de la UAB li sembla “inconcebible” 
que continuen “passant desgràcies com la destrucció de la vil-

la romana de la Sagrera per donar pas a l’AVE”. Lamenta que 
la declaració de Tarragona com a patrimoni de la humanitat 
no haja creat prou consciència dels sectors implicats per pre-
servar i fer visibles les restes arqueològiques, com evidencien 
el deteriorament de les muralles o el soterrament de la Font 
dels Lleons. “La Generalitat sovint és negligent o es plega als 
interessos locals de curta volada, com ha passat fa poc amb 
la vil·la romana de Calella”. En la mateixa línia, Llop lamenta 
el fet que els representants municipals parlen sobre aquestes 
qüestions com si hagueren d’esperar a les calendes gregues, 
és a dir, a un dia que no arribe mai: “Vaig sentir un conseller,  
a Barcelona, dir que el pressupost de Cultura en el seu districte 
era zero. Que ens escoltaria, però que no podia destinar ni un 
euro als nostres projectes”.

‘Casus belli’ en l’educació pública

En aquests moments, els centres educatius s’afanyen per tancar 
un curs que ha estat marcat pel menysteniment de les reivindica-
cions de la comunitat docent per part de l’administració pública 
i que, en el cas de Catalunya, ha donat lloc a una vaga del sector. 
Alhora, al País Valencià, les juntes directives preparen el curs 

Alumnes jugant 
al duplum 

molendinum en 
els Ludi Saguntini 

(Sagunt, 2019)

Taller d’es-
criptura grega 

a la Magna 
Celebtratio 
(Badalona, 

2019) 
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Al professor de la UAB 
Sebastià Giralt li semblen 
inconcebibles “desgràcies 
com la destrucció de la vil·la 
romana de la Sagrera per 
donar pas a l’AVE” 
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vinent sense conéixer encara res més que un esborrany del nou 
currículum, molts aspectes del qual es deriven del desenvolu-
pament de la LOMLOE i sense saber en quina situació quedaran 
les assignatures de clàssiques. En aquest sentit, Ovando preveu 

“un colp mortal” a aquestes matèries.
Encara que depenen també de competències autonòmiques, 

la situació a la resta del territori no és massa diferent: l’assigna-
tura de Llatí de 4t d’ESO es desvincularà de l’itinerari i perdrà 
hores de docència en batxillerat, mentre que l’optativa de Cultura 
Clàssica es restringirà només a 3r d’ESO entre més d’una dese-
na de matèries a triar. El fet que aquestes assignatures queden 
diluïdes d’aquesta manera en el currículum té com a efecte di-
recte que el curs vinent desapareguen de l’oferta educativa de 
molts centres. Giralt argumenta que aquestes reformes educatives 

“tendeixen a arraconar les matèries d’humanitats, per una falsa 
visió utilitarista” i apunta que el nou currículum “segueix en la 
direcció errònia d’alleugerir l’ensenyament secundari i, òbvia-
ment, aquesta tendència acabarà repercutint en la universitat”. 
Estruch, que també és professora de Grec i Llatí a l’IES Manuel 
Sales Ferré d’Ulldecona (el Montsià), comparteix la mateixa preo-
cupació: “El professorat de clàssiques som un col·lectiu molt aïllat 
als centres i a les poblacions menudes només hi ha una persona 
de clàssiques –amb sort– per institut. Açò fa que la lluita per la 
defensa d’aquestes matèries siga més dura de portar”. 

Tanmateix, malgrat el desemparament que denuncien, la 
quantitat ingent d’hores dedicades i l’esforç per mantindre vius 
aquests projectes consoliden les relacions entre alumnat i per-
sonal docent. Ribelles explica que “anar com a alumna als Ludi, 
entre altres coses, com tindre una mestra excepcional, ha fet 
que avui jo ensenye llatí i grec i que crega en allò que faig”. 

Pel que fa a la xarxa que també es crea entre el professorat, 
Estruch recorda que “quan vaig aterrar a Ulldecona, amb les 
hores de llatí completades amb altres assignatures i cap hora 
de grec, em vaig sentir decebuda i amb una gran càrrega a so-
bre”. Escoltar experiències semblants, compartir-ne, proposar 
i rebre formació, la va ajudar moltíssim a esperançar-se i “em 
va donar forces per il·lusionar-me de nou”. “Amb elles espere 
continuar aquest camí per transmetre l’amor cap a les clàssi-
ques a l’aula i fora d’ella”.�

El grup de 
recreació 
històrica 
Barcino Oriens 
va participar 
el 14 de maig 
en La Nit 
dels Museus 
(Barcelona)
/ JAU HERRERO
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En fer els quaranta em van regalar un taller d’iniciació al BDSM: 
bondage, dominació, submissió i masoquisme. 

Fuets, pinces per mugrons, manilles, nusos i altres estris del 
món del plaer dolorós.

La mestra ens va deixar ben clara la diferència entre pràctica sexual 
i sadisme criminal: el consentiment. 

I la responsabilitat de qui domina: infligir només la tortura pactada; 
saber sostenir l’altre quan s’esfondra.

No consenten pas, elles. Tampoc aquesta darrera. Tan bonica com 
era, tan esguerrada com és. 

Comença a cicatritzar la ferida. Li quedarà un monyó aspre i revellit. 
No puc sofrir els monyons. Abans me la mirava molt, m’hi encantava, 
em fascinava la seva forma perfecta de ser al món. Ara li defujo la lletjor. 

No és la primera vegada. Amb totes ha estat així. 
De vegades l’admiració es fa llarga, s’escolen la tardor i l’hivern, els 

dies llargs i foscos, i encara a la primavera, quan el balcó s’omple de 
flors i cucs i pugó, me les estimo. 

Sovint, però, l’antipatia s’inicia aviat, una màcula a la pell, la bellesa 
que es marceix, la corrupció dels teixits. Primer, una rancúnia peti-
ta, gairebé soterrada, una remor esmorteïda, subtil i persistent, que 
provo de no escoltar. Però el cert és que ja no hi puc fer res, per més 
que m’hi escarrassi, és en aquest instant precís que les deixo d’estimar. 

La primera vegada vaig pensar que no tornaria a passar, que havia 
estat la manca d’experiència: les passions s’apaivaguen amb els anys 
i d’estimar se n’aprèn fent-ho. 

Tenia la pell llisa i delicada. Això era abans de les cremades. No ho 
vaig poder suportar. La vaig mutilar, de poquet en poquet. Mentre li 
enfonsava les tenalles, plorava. Després de la primera incisió, vingué 
la segona i després totes les altres. Fins que fou morta. 

Si en fa anys, d’això. Hi penso tot sovint, però, mentre prenc el sol 
al balcó i els raigs ultraviolats em socarrimen les galtes. També jo he 
de pansir-me, la meva pell bruna no trigarà a eixugar-se.

N’he assassinades tantes! Voldria mantenir-m’hi allunyada, preser-
var-les d’aquest mal que surt de mi. 

Però les necessito. 
Necessito les plantes. 
Arribar del carrer, hostil, motoritzat, obrir la porta del pis i con-

templar l’amoena sota la finestra del rebedor, admirar el seu tronc 
robust, les seves fulles gegantines, jaspiades de crema i verd; avançar 
pel passadís amb cura de no endur-me amb l’abric una tija de coste-

malalletra

lla d’adam; acariciar la carn tibant de la fiona; aturar-me uns instants 
davant les flors vermelles de l’anturi.

No consenten pas, les meves plantes. No els vaig demanar si els ve-
nia de gust ésser entaforades en un test minúscul, sobre un prestatge 
de la cuina, al costat dels pots d’arròs i sucre. Tampoc si els agradava 
la meva companyonia, si la volien: éssers de viver, vides per a gaudi 
i profit.

I jo, si les dominava, havia de ser capaç de tenir-ne cura, aquesta 
era una part fonamental, constitutiva, del contracte.

Però què haig de fer, si emmalalteixen, contra la meva voluntat, si 
se’m rebel·len, a mi que volia estimar-les, i només els demanava, per 
bescanvi, bellesa?

I ara aquest xancre en el cadenat carnós del cactus de Nadal. I la 
polpa, fastigosa, voluptuosa, que supura. 

Deu ser un fong. Podria deixar-lo uns dies al balcó, sota aquesta 
llum espetegant d’agost, els fongs tenen aversió al sol.  

Els cactus de Nadal no poden sofrir el sol. Són uns cactus que no 
tenen costums de cactus. El sol l’aniquilarà.

Jo l’estimo. 
L’estimava. 
El cuidava. 
L’abonava, el regava, el podava.
Deixar-lo fora, al balcó. 
Castigar-lo. 
Per la desobediència.
Deixar-lo morir. 
Abocar-ne les restes al contenidor.
Desinfectar el test. 
Substituir-lo. 
I una altra vegada estimar, dominar, cuidar.�

El relat de Sílvia Alberich

/ DEIFFMG
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La burla que fabula

Colonialisme a la catalana

ASSAIG
‘El petit imperi: 
catalans en la 
colonització de la 
Guinea espanyola’
Eduard Gargallo  
i Jordi Sant
Angle Editorial, 2021
318 pàgines

NARRATIVA BREU
‘La oveja negra y 
demás fabulas’
Augusto 
Monterroso
Alianza Editorial, 
2022
112 pàgines
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La  f a u l a  e n 
Monterroso és una 

espècie de sinècdoque 
del gènere que explora 
dos camins. Dos modes. 
El primer és efectiu. Es 
fa a l’interior de la fau-
la: utilitza tòpics per a 
aconseguir l’objectiu; 
configurar el regne 
animal amb el motlle, 
imatge i semblança hu-
mana. Tanmateix, en el 
segon, habita una astú-
cia més profunda que 
requereix una lectura 
més atenta. Si la fau-
la està condemnada a 
aplicar dictàmens mo-
ralitzadors, Monterroso 
no sols s’escapoleix 
d’aquesta finalitat si-
nó que li dona la volta,  

Tot  i  e l  caràc ter 
d’anècdota exòti-

ca en la història del co-
lonialisme europeu a 
Àfrica, lluny de les ma-
quinàries imperials de 
grans potències, l’Es-
tat espanyol va mante-
nir la possessió com a 
territori d’ultramar de 
l’illa de Fernando Poo 
(avui Bioko) i l’encla-
vament continental de 
Rio Muni, durant un se-
gle llarg, del 1843 fins 
al 1968, quan es va con-
vertir en l’actual Guinea 
Equatorial, un dels dar-
rers estats africans a as-
solir la independència.

Davant del relatiu 
desinterès d’una admi-
nistració central molt 
més bolcada en les seves 
possessions nord-africa-
nes, va ser l’obstinació 
de la burgesia amb in-
teressos comercials a la 
província, d’una banda,  
i de les missions religio-
ses, les que van mante-
nir la flama del control 
i explotació del territori.

ressenyes

Alejandro Robles

Eloi Latorre

Catalunya va tenir 
un pes decisiu, si no 
troncal, en un àmbit 
i l’altre. Aquesta és la 
tesi dels historiadors 
Eduard Gargallo i Jordi 
Sant a El petit imperi, 
un repàs cronològic 
de la dominació espa-
nyola a la Guinea que 
complementa el treball 
amb fonts (legals, heme-
rogràfiques, indicadors 
econòmics, testimonis 
orals…) amb la volun-
tat divulgativa i l’anèc-
dota testimonial. Tot 
i una economia basa-
da en un sector menor 
com la producció de 
cacau, el llibre visibilit-
za la capacitat lobbista 
d’una classe comercial 
catalana que va arri-
bar a dominar des de la 
producció a les planta-
cions fins al transport  
i la fabricació de xocolata,  
i també emfasitza la tas-
ca intel·lectual dels pa-
res claretians a l’hora de 
fornir un relat justifica-
dor del projecte extrac-

Antologia musical 
valenciana

L’associació Acció 
Cultural del País 

Valencià (ACPV) va cele-
brar el cinquantè aniver-
sari de la seva fundació 
el 2021. Una de les for-
mes de commemorar 
aquest esdeveniment 
va ser editant una ambi-
ciosa obra discogràfica. 
Una antologia mai vista: 
un “mural Sonor” que 
recollís amb perspecti-
va històrica el llegat de 
la música popular feta 
en aquest territori, rea-
litzant un homenatge als 
autors del passat i actu-
ant alhora com una pla-
taforma de promoció per 
a intèrprets del present, 
que han posat al dia tot 
aquell material amb les 
seves noves versions.

Les xifres de l’opera-
ció són aclaparadores: 
quatre àlbums amb 
setanta cançons que 
ocupen gairebé quatre 
hores de música, factu-
rades per desenes de 
compositores, lletris-
tes, productores, arran-
jadores, cantants i mú-
siques, aplegades sota 
una única condició: la 
denominació d’origen 
valenciana.

L’obra ha sigut divi-
dida en quatre apar-
tats estilístics, tot i que 
les fronteres sovint es 
desdibuixen. El primer 
disc, Arrel, està dedicat 
a la música tradicional 
i presenta una sèrie de 
diferències respecte a 
la resta de la col·lecció, 
ja que s’ha pensat com 
un recorregut geogràfic 
pels paisatges sonors 
de les comarques del 
país. Ha sigut concebut 
per Miquel Gil i Noelia 
Llorens Titana, i Eduard 
Navarro n’ha assumit la 
direcció musical, amb 
la qual ha col·laborat 
un grup estable reforçat 
per un altre d’especialit-
zat en cant d’estil.

MÚSICA
‘Mural sonor’
Diversos artistes
ACPV, Primavera 
d’Hivern i Bureo 
Músiques (2021)

Ferran Riera

Els altres tres CD res-
ponen a les mateixes 
característiques, ca-
dascun en el seu gènere,  
i renoven repertoris 
més o menys antics, 
però volent mantenir 
la seva vigència amb 
aquestes adaptacions. 
Carrer té com a pro-
tagonista la música 
festiva, combinant la 
disbauxa i la comba-
tivitat, i ha sigut coor-
dinat i interpretat per 
No Falla, una formació 
amb músics procedents 
de diverses bandes que 
ha comptat amb l’ajut 
d’un conjunt de solistes 
i grups. Pell fa referèn-
cia a la cançó d’autor, és 
el disc on apareixen els 
noms més clàssics de la 
selecció, i ha tingut com 
a conductores Borja 
Penalba i Mireia Vives, 
acompanyades també 
per una colla de veus, 
joves i no tan joves. I fi-
nalment Veta s’endinsa 
en el terreny del prop-
rock, rescatant alguns 
preuats tresors ocults,  
i les seves principals 
responsables han sigut 
el grup Tardor i la can-
tant May Ibáñez.�

i fins i tot, el destopifica. 
Converteix la faula en 
un element hipertex-
tual i, amb això, acon-
segueix una cosa fan-
tàstica. L’humà narrat. 
L’humà-camaleó o l’hu-
mà-mico no són usats 
tant com miralls eto-
lògics de l’humà, sinó 
com a cadenes narrati-
ves que el burlen.

La seva escriptura es 
riu de l’humà des d’un 
exterior que, suposa-
dament, li queda lluny. 
Els animals no són tant 
el seu defora més ignot, 
sinó el seu interior més 
profund. Són el calidos-
copi que ens ensenya el 
ridícul per sentir-nos 
privilegiats.�

tivista amb l’argument 
del caràcter inferior  
i incivilitzat de la raça 
negra.�



Acabes de publicar una novel·la que es titula 
Hija de inmigrantes. La condició de persona 
migrada s’hereta?
Totalment. Si ets filla d’immigrants per part dels 
dos progenitors, no obtens la nacionalitat espanyo-
la automàticament, sinó que heretes la nacionalitat 
dels teus pares. Llavors no pots votar, no pots ser 
funcionària… I al final reps també l’etiqueta de per-
sona migrant. Per això em vaig posar el nom “Hija 
de inmigrantes”: no soc migrant ni soc espanyola. 
Com a filla d’immigrants, he heretat l’estatus legal 
dels meus pares i també l’impacte del racisme.

Com neix la idea d’escriure-la?
El contingut que compartia a xarxes socials feia que 
molta gent s’hi sentís identificada. Això em va por-
tar a aquesta novel·la. Vaig voler es-
criure sobre una nena d’origen ama-
zic que neix a Catalunya i topa amb 
l’exclusió del sistema educatiu a l’es-
cola, amb el racisme de les institu-
cions. Sent adulta, descobreix que 
molts traumes tenen origen en la in-
fància. Volia parlar d’aquest tema tan 
important com és la salut mental de 
les persones migrants, racialitzades  
i de les filles d’immigrants.

A què fas referència quan parles de l’exclusió 
del sistema educatiu que viuen les persones 
migrades i filles de migrades?
Parlo de tots els infants pobres, que per desgràcia 
també n’hi ha que no són ni migrants ni racialitzats. 
Tot i que aquesta condició accentua encara més la 
situació d’exclusió. Sembla que el sistema té l’objectiu 
de mantenir-te en uns marges, i això es viu a l’escola. 
És una llàstima que infants tan petits visquin aques-
ta diferència de classe amb els companys. No tenir 
els colors de la marca Carioca, no tenir ni colors, ni 
bolis, no tenir llibreta, ni llibres escolars, fins i tot no 
portar l’entrepà a l’institut o a l’escola...

Lamentablement, encara és poc habitual 
sentir les veus d’aquestes realitats.
Contínuament trobem moltíssima gent “experta 
en”, explicant què és la pobresa o el racisme per-
què ho ha estudiat, mentre que a les persones 
que ho hem viscut en carn pròpia no se’ns pren 
seriosament. Desirée Bela sempre explica com ens 
conviden per parlar de les nostres ferides, buscant 
la morbositat. Cada vegada som més les activistes 
racialitzades que ens plantem i no volem anar a 
explicar les nostres històries per fer pena, sinó que 
volem parlar dels problemes estructurals.

A més de la campanya pel dret a vot, una altra 
de les teves iniciatives contra el racisme ins-
titucional ha estat ajudar a aconseguir cites 

per a les persones migrades que 
es troben immerses en tràmits 
burocràtics.
Si ets migrant i tens NIE –número 
d’identitat d’estranger– en lloc de DNI, 
et trobes amb una sèrie de traves bu-
rocràtiques molt accentuades, com és 
el cas de les cites per a Estrangeria. 
Ara mateix hi ha molt poques cites  
i a més s’estan revenent a Milanuncios, 

a Facebook, a Wallapop, en despatxos d’advocats, 
en locutoris… Una cita per un dret com és renovar 
la documentació. Des de 2019, hem aconseguit més 
de cinc mil cites gràcies a la xarxa de voluntariat, 
formada per persones amb ordinadors i temps lliure 
amb qui ens organitzem per aconseguir-les.

A quines iniciatives contra el racisme con-
sideres que és important donar suport en 
aquests moments?
A totes. Qualsevol iniciativa contra el racisme i la 
discriminació em sembla positiva i cal incloure-la 
a l’agenda política. En aquests moments, tenim la 
campanya de recollida de firmes per la regularit-
zació, per exemple.�

Durant els períodes 
electorals de 2018 i 
2019, diversos mitjans de 
comunicació convidaven 
sovint l’activista antiracista 
Safia El Aaddam per parlar 
sobre el dret a vot de 
les persones migrades, 
ja que tot i no ser-ho, 
tampoc podia votar. Arran 
d’aquesta experiència, va 
fer una publicació a les 
xarxes socials a la qual 
van respondre milers de 
persones en la mateixa 
situació. Aquest va ser el 
detonant de la primera 
campanya, coneguda com 
“Et cedeixo el meu vot”, amb 
què El Aaddam va començar 
a fer-se més eco a les xarxes. 
Mitjançant aquesta iniciativa, 
milers de persones sense 
dret a sufragi van poder 
votar gràcies al fet que 
altres persones amb 
nacionalitat espanyola els 
van cedir el seu. Aquesta 
acció va tenir un ampli ressò 
i va despertar la reacció 
de la dreta i l’extrema 
dreta. Tal com ens explica 
l’activista, el ministeri 
de l’Interior espanyol va 
arribar a investigar-la 
per una denúncia de Vox, 
que finalment va quedar 
arxivada. Hem pogut parlar 
amb El Aaddam arran de la 
publicació del seu primer 
llibre Hija de inmigrantes 
(Penguin Random House, 
2022), que ja ha esgotat la 
segona edició.

“No volem fer 
pena amb les 

nostres històries, 
volem parlar 

dels problemes 
estructurals”

“Com a filla d’immigrants, 
he heretat l’estatus legal 

dels meus pares”
Aisha Seck i Jordi Campa

Safia El Aaddam,
activista antiracista
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/ XAVIER PUJOL
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