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Si tens experiència laboral, però no tens cap reconeixement o cial que ho certi qui
Quantes vegades hem pensat allò de «ja fa molts anys que faig
aquesta feina i me la conec a fons, però no en tinc cap títol». Ara es
pot acreditar l’experiència professional en allò que hagis treballat.
Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació
de competències professionals que permeten reconèixer l’experièn‐
cia o la formació no formal i obtenir-ne una certi cació o cial.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
RECONEGUDA

Amb aquesta validació per part de la Generalitat i acceptada en el
món de l’empresa, la teva ocupabilitat millorarà. A més, l’EUROPASS
et serveix per treballar arreu d’Europa.
Consulta en aquest enllaç el procediment d’acreditació:
www.ugtcatalunya.cat/FP/vols-acreditar-competencies

Memòria grà ca de la UGT
durant la II República

Mauricio Amster (1907-1980)
Antoni Ballester i Vilaseca (1910-2001)

Inauguració de l’exposició de cartells de la Universitat de València el 19 de maig de 2021 a la seu de la Diputació de València: Antoni Gaspar, president de la Diputació de Valèn‐
cia; Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València; Sebastián Pacheco, president de la Fundación Francisco Largo Caballero; Ana Garcia, secretària de Salut Laboral i Medi
Ambient de la UGT-PV, i Ismael Sáez , secretari general de la UGT-PV

4

Les Notícies de llengua i treball | Núm. 51

Cultura

Cartells dipositats a la
Universitat de València

Comissió d’agitació i propaganda de la UGT (Barcelona)

Comissió d’agitació i propaganda de la UGT (Barcelona)

En el marc del Congrés social que la Unió General de
Treballadors va celebrar a València de manera paral·lela al
Congrés Confederal, es va inaugurar una doble exposició a la
seu de la Diputació: una selecció de fons originals de cartells
d’UGT de l’època de la Segona República que es troben a la
Biblioteca Històrica de la Universitat de València, i una
selecció de cartells sobre salut laboral del període 1867–
2020 elaborada per la Fundación Francisco Largo Caballero.

Cultura
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Sindicato Nacional Ferroviario UGT

UGT ( Barcelona)

El cartell és una peça artística, amb una accentuada ten‐
dència al realisme, que ha de mostrar en una imatge senzilla i
immediata l’essència d’una realitat complexa. Ha de provocar
interès, ser clar i tenir capacitat de persuasió. Aquesta expres‐
sió artística ha estat un dels primers mitjans de comunicació
de masses. Després de centenars d’anys d’existència, va ad‐
quirir una gran popularitat i continuïtat a nals del segle XIX, en
correspondència amb el progrés industrial i les transformaci‐
ons en el món del treball.
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Partido Socialista Uni cado. Editor: PSU i UGT

G. Pérez Duríaz

El cartellisme va tenir una importància cabdal en temps
de la República i la guerra espanyola del 36. Eines e caces
per a la divulgació de la informació en els llocs en què, a prin‐
cipis de segle xx, no arribaven altres mitjans, captaven l’aten‐
ció i ampli caven el missatge.

Cultura
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Michel Friedfeld

Cervigón

UGT de Catalunya, com a entitat plenament arrelada al
país, és hereva d’una llarga tradició en el camp del cartellis‐
me. Des de la seva creació, fa més de 125 anys, ha produït
una obra notable, reconeguda com una de les més estima‐
bles del punt de vista artístic de la nostra història. Fidel als
orígens, ha continuat de manera excel·lent la seva pràctica
creativa.
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El nostre homenatge
a Antonio Franco
Comissió de Recuperació Històrica de la UGT de Catalunya

Antonio Franco el 2015. Amadalvarez, Viquipèdia

Carnet facilitat per la família Franco-Bigatà

’any 2015 vàrem rebre una trucada d’Antonio
Franco. D’entrada, ens va sorprendre. Perquè ens
demanava una trobada, aquell mestre de peri‐
odistes, director de prestigiosos diaris, carismàtic,
estimat i respectat? Aviat ho vàrem saber. Volia fer
el possible perquè es recordés la gura del seu admirat sogre,
Pere Bigatà, ensenyant, membre del grup de mestres Batec,
dirigent de la FETE, que es va veure obligat a marxar del país
el 1939. Després de la seva estada al camp d’Argelers, durant
l’ocupació alemanya de França, va ser membre de la Re‐
sistència francesa. Rebria els honors de resistent mentre a
Espanya l’expulsaven del magisteri.
Pel que fa a la UGT de Catalunya, del 47 al 49 serà un
dels quatre integrants de la Delegació Provisional del Secre‐
tariat. En una nova reorganització d’aquest Secretariat, el
1949 Pere Bigatà n’esdevindrà el secretari general amb l’ob‐
jectiu de coordinar els ugetistes catalans exiliats arreu d’Eu‐
ropa. Políticament va ser un dels primers integrants del primer
Consell Directiu del Moviment Socialista de Catalunya (MSC).
La seva va ser una defensa constant de la unitat del socia‐
lisme.
Vàrem rebre la iniciativa amb total receptivitat: la gura de
Bigatà s’ho valia i, a més, coincidia en el temps amb la inves‐
tigació sobre el personatge que ja havia iniciat el mestre i his‐
toriador fetista, Javier Giménez.

En el període que va durar la recerca, la col·laboració va
ser total. Antonio Franco ens va proporcionar documents,
molta informació i va desentrellar incerteses. Va facilitar
també poder dialogar amb la vídua de Bigatà, Anne Marie
Lamand, que va aclarir alguns dubtes difícils de resoldre
sense la seva contribució directa.
Vam conèixer aleshores una persona que, mentre parlava
en plural en nom de la família, emanava entusiasme, cordiali‐
tat i humanitat. Amable en tot moment, era molt resolutiu i e ‐
caç, el company de feina que tothom desitjaria.
Quan la biogra a va sortir publicada va mostrar el seu
agraïment i va demanar molts exemplars per repartir entre la
família. Estava orgullós de l’article publicat a la nostra revista
en què hi havia participat de manera fonamental.
Sabíem de la seva lluita contra la malaltia, però no per
això la seva mort ens va deixar de colpir. Ha deixat un gran
record humà entre nosaltres.

L

Cultura

Podeu recuperar la biogra a feta per Javier Giménez i pub‐
licada a la web de la UGT de Catalunya el 12 de novembre de
2015 a: «Monsieur Bigatà, un mestre de la República».
www.ugtcatalunya.cat/historia/monsieur-bigata-un-mestrede-la-republica
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Re exa’T, un apropament al
sensellarisme des de la mirada
dels qui ho pateixen
La quantitat de persones sense llar ha augmentat de manera exponencial en els
últims deu anys. Lluny d’assolir els objectius de l’Agenda 2030 signada per la major
part de països occidentals, milers de persones viuen als carrers de les ciutats en
situació d’extrema precarietat, invisibilitat i indiferència.
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R

e exa’T (https://laudiovisual.com/ca/re exatcat) és un projecte artístic de creació fotogrà‐
ca realitzat per persones que han sofert ex‐
clusió per no tenir una llar, un sostre o un
domicili. Què succeeix quan es passa d'una
situació d'invisibilitat a ser el protagonista d'una exposició
oberta al públic? Com és rebuda pel públic i modi ca la per‐
cepció del sensellarisme l’obra dels que abans mai havien
creat?
A través d’uns tallers de formació sobre expressió fotogrà‐
ca i teoria urbana, els participants han gaudit de total lliber‐
tat per projectar una mirada subjectiva sobre la gent i la ciutat
que habiten: Barcelona. Un escenari que coneixen de primera
mà i que poden revelar de manera inèdita a ulls d’altres ciu‐
tadans.
A partir del 9 de febrer es podrà visitar l’exposició del
projecte Re exa’T a la Sala d’Exposicions de la UGT de Cata‐
lunya de la rambla de Santa Mònica 10. La mostra estarà
oberta ns a nals de mes.

Cultura

Direcció artística de Roger la Puente Duran; producció de Patricia Sánchez
Mora; classes de fotogra a de Raimon Solà, i debats crítics sobre teoria urba‐
na de David Bravo. Ha estat becat pel programa Art for Change de la Fundació
”la Caixa”, amb la col·laboració de l’OSIC (O cina de Suport a la Iniciativa
Cultural), el Pati Llimona, Casanova Foto, l’Ajuntament de Barcelona i la impli‐
cació de les associacions Suara, Assís, Homeless Entrepreneurs i Arrels, amb
el suport de La Interferència produccions i Laudiovisual Prod.
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Vols crear o fer créixer la teva empresa?
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses,
impulsats per la Diputació de Barcelona,
estan al teu costat per assessorar-te i formar-te
Amb la col·laboració de

Diputació de Barcelona

L’any 2020, els Centres Locals de
Serveis a les Empreses (CLSE),
que reben el suport de la Diputació
de Barcelona, van ajudar a crear
2.142 empreses i 2.800 llocs de
treball
Els CLSE contribueixen a la creació,
consolidació i creixement de noves
empreses del territori i d’empreses
ja existents, per millorar-ne la com‐
petitivitat

N

ecessites assessora‐
ment per crear o fer
créixer la teva empre‐
sa? Et cal formació
en l’àmbit empresari‐
al? Coneix els serveis que ofereixen
els Centres Locals de Serveis a les
Empreses de la província de Barce‐
lona. Estan al teu costat per asses‐
sorar-te i formar-te.
Els Centres Locals de Serveis a les
Empreses de la Diputació de Barcelo‐
na (CLSE), que compten amb més de
600 professionals, són els departa‐
ments ubicats als ajuntaments o a al‐
tres ens locals que treballen amb

12

Durant el 2020 els CLSE han prestat 6.262 serveis de tramitació de subvencions o de constitucions d’empreses. Shutterstock

l’objectiu de desenvolupar el teixit em‐
presarial del seu territori. Fonamental‐
ment, contribueixen a la creació,
consolidació i creixement de noves
empreses i a millorar la competitivitat
d’empreses ja existents. La seva acti‐
vitat se centra a acompanyar les per‐
sones emprenedores i les empreses
en els processos de gestació, creació,
posada en marxa i consolidació de les
seves iniciatives empresarials mitjan‐
çant diferents serveis: suport en trà‐
mits, formació empresarial, atenció a
la persona emprenedora, assistència
tècnica, plans d’innovació i reempresa,
entre d’altres.
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Mostra del bon servei que oferei‐
xen els CLSE és que l’any 2020 van
contribuir a la creació de 2.142 em‐
preses arreu de la província que, en
conjunt, van generar 2.800 nous llocs
de treball. Els CLSE van atendre
51.142 persones emprenedores i van
assistir i assessorar 46.797 empre‐
ses. Respecte a les dades de l’any
2019, s’observa un descens del 31%
de persones emprenedores ateses,
però, tanmateix, s’ha incrementat en
un 31% el nombre d’empreses que es
van apropar al seu CLSE durant l’any
de pandèmia.

Societat

«Reempresa» és un programa de compravenda de pimes per facilitar la cessió de negocis existents a persones emprenedores.
Shutterstock

tramitació de subvencions o de cons‐
titucions d’empreses; l’acompanya‐
ment a 7.629 projectes empresarials,
tant de creació com de consolidació
empresarial; i l’oferta de 1.647 espais
d’allotjament empresarial.
De les empreses creades amb pla
d’empresa als CLSE, per sectors,
destaquen les dedicades al comerç
(229), que representen un 24% del
total; les empreses de serveis a les
empreses (168), amb un volum del
18%; les dedicades a serveis perso‐
nals (160), amb un 17%; les empre‐
ses de serveis a la restauració (129),
amb un 14%; i les d’altres serveis
(120), que representen un 13%.
Un dels serveis amb més volum de
prestacions és el d’atenció a les per‐
sones emprenedores i a les empreses
ja existents. Concretament, el 2020 els
CLSE de la província de Barcelona van
atendre 51.188 persones emprenedo‐
res, el 53% de les quals han estat do‐
nes i el 47% homes.
Més informació a
www.diba.cat/empresa

Un 24% de les empreses creades el 2020 amb un pla d’empresa assessorat pels CLSE pertanyen al sector del comerç.
Shutterstock

Entre els principals serveis que
ofereixen els CLSE hi ha els cursos de
formació empresarial: el 2020 en van
organitzar 2.065, amb 17.636 partici‐
pants i 9.360 hores impartides. Altres
serveis a destacar són: la realització
de 1.707 accions de foment de la

Societat

cultura emprenedora; la prestació de
104.570 serveis d’informació a per‐
sones emprenedores; l’atenció de
63.171 consultes de persones em‐
prenedores; el suport per a l’elabo‐
ració de 2.967 plans d’empresa; la
prestació de 6.262 serveis de
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Aquest servei de la Diputació de
Barcelona respon a l’Objectiu de Des‐
envolupament Sostenible (ODS) núme‐
ro 8: «Promoure el creixement
econòmic sostingut, inclusiu i sosteni‐
ble; l’ocupació plena i productiva, i el
treball digne per a tothom». Els 17
ODS van ser proclamats per l’Assem‐
blea General de Nacions Unides el 25
de setembre de 2015 i formen part de
l’agenda global per a 2030. La Diputa‐
ció de Barcelona n’assumeix el compli‐
ment i desplega la seva acció de suport
als governs locals de la província d’a‐
cord amb aquests ODS.
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Eloi
Serrano,

Entrevista a

director de la

Càtedra
d’Economia
Social del
Tecnocampus Universitat
Pompeu Fabra
Josep Puig-Pla

Quan i per què es crea la Càte‐
dra al Tecnocampus Mataró?
La Càtedra es va crear fa sis anys
amb l’objectiu d’enfortir l’estudi i la
difusió de l’economia social (ES). Les
raons de la seva creació són diverses.
Però bàsicament en podem trobar
tres.
En primer lloc, tractar de reduir el
desequilibri entre el pes de l’ES en el
PIB i a l’acadèmia, on està clarament
infrarepresentada. L’ES representa
aproximadament el 10% del PIB del
nostre país, un percentatge molt su‐
perior a la seva presència en els estu‐
dis universitaris.
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Per què penses que hi ha aquest
desequilibri?
La raó, al meu entendre, es deriva
d’una tendència general a explicar
l’economia bàsicament des d’una
única interpretació cientí ca. Des dels
anys setanta ha agafat força conside‐
rar els postulats del model neoliberal
com a eix vertebrador d’anàlisi. Inde‐
pendentment de les inclinacions ideo‐
lògiques que tinguem cadascú, és
contradictori situar la ciència en un pla
paradogmàtic. La universitat no pot ser
dogmàtica. Els alumnes han de conèi‐
xer totes les teories, independentment
del desenvolupament històric que ha‐
gin tingut. Bàsicament s’ensenya una
economia basada en uns postulats en
què s’assumeix com a inevitable la
competència i que hi hagi guanyadors
i perdedors. Metodològicament hi pre‐
domina l’anàlisi quantitativa sobre la
qualitativa; aquest desequilibri és ter‐
rible, perquè porta a considerar que el
més important és el resultat i sembla
no importar com s’ha arribat a aquest
resultat. També s’assumeix que el be‐
ne ci privat genera externalitats positi‐
ves en el conjunt de la societat,
obviant les condicions en què cada
agent les ha aconseguit. Hi ha hagut
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un elevat grau de deshumanització de
l’economia i no són casuals certs fe‐
nòmens que han ocorregut, tant a ni‐
vell empresarial com polític.
D’aquesta manera tot el que surt
d’aquest corrent és infravalorat. Doncs
nosaltres volem posar en valor que
aquest corrent no és l’únic; n’hi ha
més, i el paper de la ciència és estu‐
diar-lo i difondre’l.
Aquest és, doncs, un dels objec‐
tius bàsics de la Càtedra, ampliar el
coneixement teòric dels alumnes. Ens
sentim orgullosos de poder dir que el
Tecnocampus és l’únic centre universi‐
tari de l’Estat on hi ha una assignatu‐
ra obligatòria d’ES. D’aquesta manera
els nostres alumnes coneixen més
formes de gestió de les organitzacions
i estudien com pot haver-hi gestió
empresarial democràtica, que posi les
persones en l’eix, on els diners són un
instrument i no una nalitat; i on la
gestió també estigui preocupada per
l’impacte i les externalitats al conjunt
de la societat i del planeta. També ve‐
uen que aquesta manera de procedir
no és incompatible amb generar em‐
preses innovadores de qualitat en
pràcticament tots els sectors econò‐
mics.

Societat

Malgrat que el cooperativisme té una de les seves arrels
fonamentals en el moviment obrer, sembla que avui no
tenen una relació uïda. Apro to aquesta entrevista per
reivindicar una aliança explícita, forta, estratègica i
duradora entre el món sindical i el món cooperatiu

Quins són els altres objectius de
la Càtedra?
Un altre és difondre l’ES. A tal efec‐
te organitzem esdeveniments periòdics
com conferències, trobades entre coo‐
peratives i recentment el Congrés In‐
ternacional del CIRIEC (Centre
Internacional d’Investigació i Informaci‐
ó sobre l’Economia Pública, Social i
Cooperativa), una organització no go‐
vernamental. Apro to aquestes línies
per anunciar que el 2022 tornarem a
organitzar aquest Congrés.
El tercer objectiu principal s’ori‐
enta a la transferència de coneixe‐
ment i a la investigació cientí ca. En
aquest sentit tenim convenis amb Cai‐
xa d’Enginyers, Tusgsal, Facto Assessor,
CIRIEC, la Fundació Roca i Galés, el
Consell Econòmic i Social de les Bale‐
ars... i estem a punt de tancar-ne tres
més amb entitats molt rellevants del
sector que, per discreció, encara no
puc revelar. També col·laborem amb
altres entitats com alguns ajunta‐
ments, la Generalitat o la Diputació de
Barcelona.

Societat

En quin moment es troba l’econo‐
mia social?
Pensem que està en un moment
òptim per difondre el seu model. Cada
vegada que hi ha una crisi, la propen‐
sió a la creació de cooperatives o altre
tipus d’empresa social s’incrementa.
De fet, fa dos anys vam realitzar un
estudi per a la Fundació Roca i Galés
que abastava el període 1970-2016 i
correlacionàvem la creació de coope‐
ratives amb el cicle econòmic. El re‐
sultat fou que, efectivament, en
èpoques de crisi aquesta propensió
és més gran.
Tot i això, vàrem observar un fet
preocupant, la tendència a crear coo‐
peratives era més elevada en els anys
vuitanta que en l’actualitat. Potser hi
ha dos elements que ho expliquin. Un
té a veure amb la difusió general del
model neoliberal, que ha aconseguit
imposar la idea que els problemes in‐
dividuals es resolen individualment;
aquell paper monolític de la ciència
ha tingut la seva translació a la socie‐
tat i a les institucions, ja que la majo‐
ria de plans d’emprenedoria, les
polítiques de promoció econòmica o
les assessories tendeixen a orientar
bàsicament sota el paradigma d’em‐
presa capitalista. Malgrat això, tenim
algunes administracions que estan
tractant de revertir aquesta situació, i
ara tenim un ministeri denominat
també d’Economia Social, una Direc‐
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ció General a la Generalitat de Cata‐
lunya amb un programa ambiciós
d’impuls a l’ES, comissionats en
ajuntaments signi catius com el de
Barcelona o governs municipals molt
proactius en aquest àmbit, com els
de Mataró o el Prat.
Però hi ha un altre element que és
signi catiu i té a veure amb l’orienta‐
ció estratègica sobre la implementació
i difusió de l’ES. Penso que hi ha un
problema de comunicació; en algunes
ocasions el sector peca una mica d’u‐
na certa endogàmia i li costa sortir de
la seva zona de confort. Malgrat que el
cooperativisme té una de les seves
arrels fonamentals en el moviment
obrer, sembla que avui el moviment
obrer i el cooperativisme no tenen una
relació uïda, no van gaire de la mà.
Tampoc percebo un món sindical a la
cerca del cooperativisme, ni a la inte‐
gració d’aquest model com una eina
emancipadora per a la classe obrera.
A Itàlia, per exemple, el moviment
obrer i el cooperativisme han arribat a
un acord de col·laboració per impulsar
la recuperació d’empreses en risc de
desaparició mitjançant fórmules coo‐
peratives. Aquí aquest escenari no
s’ha donat i s’hauria de donar. Humil‐
ment, apro to aquesta entrevista per
reivindicar una aliança explícita, forta,
estratègica i duradora entre el món
sindical i el món cooperatiu.
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Hi ha motiu per ser optimistes?
Si, molts. Estem en un moment òp‐
tim per a l’ES. Des de fa molt de temps
que els principis i preceptes que la ins‐
piren no són tan presents i rellevants
com ara. En el món empresarial, veiem
un increment de l’adopció (més enllà
del fet estètic) de la Responsabilitat
Social Corporativa (RSC), polítiques d’i‐
gualtat, sostenibilitat, transparència...
Resta molt per fer i és clarament insu ‐
cient, però com a mínim es va entenent
que hi ha una demanda social creixent
cap a aquest tipus de coses. Fins i tot,
a un nivell més global, els diferents
agents polítics i econòmics han entès,
o sembla que entenen, que el desen‐
volupament dels països i de les socie‐
tats ha de basar-se en un nou
paradigma i, encara que no ho diguin
obertament, l’ES és una font doctrinal
fonamental d’aquest nou paradigma.
L’economia verda, la preocupació per
l’impacte, les eines de reducció de les
desigualtats i la pobresa formen part,
cada cop amb més força, de les noves
polítiques institucionals. Els Objectius
de Desenvolupament Sostenible o el
New Green Deal, amb les seves imper‐
feccions, en són un exemple clar.
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L’economia social és el futur?
Els grans reptes del nostre temps
com és el canvi climàtic, les desigual‐
tats o l’impacte de la nova revolució
tecnològica estan sent afrontats per
preceptes que fa solament deu o dot‐
ze anys no es podien ni considerar.
Autors com Piketty han reivindicat el
paper de la propietat col·lectiva per fer
front als tres grans reptes anterior‐
ment esmentats. A més, cal reivindicar
l’ES com un element de desenvolupa‐
ment ex ante. M’explico: la majoria de
polítiques públiques se sustenten en
tractar de solucionar una imperfecció
materialitzada pel sistema; és a dir,
busquen corregir un escenari no de‐
sitjat quan ja s’ha produït. L’economia
social i el cooperativisme representen
una valuosa eina per evitar precisa‐

ment una situació que sigui suscepti‐
ble de ser corregida, senzillament per
evitar que es doni. Per exemple, en
una cooperativa de treball el rendi‐
ment econòmic recau sobre el tre‐
ball... Coneixen vostès una eina més
valuosa per reduir les desigualtats?
L’ES recull els elements caracterís‐
tics de l’humanisme i la fraternitat.
Entén la gestió com a inclusiva; la
preocupació per l’impacte hi és inhe‐
rent i articula un model que propicia
el desenvolupament harmònic de les
persones i el nostre entorn natural. En
un temps on les ideologies progressis‐
tes semblen tenir una crisi de concre‐
ció, el cooperativisme emergeix com
una eina valuosa que ha de ser consi‐
derada per més persones i instituci‐
ons que vulguin un món millor.

L’ES recull els elements característics de l’humanisme
i la fraternitat. En un temps on les ideologies progressistes
semblen tenir una crisi de concreció, el cooperativisme
emergeix com una eina valuosa que ha de ser considerada
per més persones i institucions que vulguin un món millor
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Societat

Energies renovables

contra el territori?

Aerogeneradors de Vilalba dels Arcs (Terra Alta). Mar Rovira, ACN

L

es evidències sobre les
conseqüències de la crisi
ambiental i l’escalfament
global són inqüestiona‐
bles. L’informe del Grup In‐
tergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC) de Nacions Uni‐
des sobre com l’escalfament global
canviarà el planeta i, per tant, les nos‐
tres vides les dècades vinents, és de‐
molidor. El canvi climàtic és generalitzat,
ràpid i s’està intensi cant. La solució
passa per les mostres mans. I quasi no
hi ha temps.
Ningú no discuteix sobre la urgència
del moment i la implantació d’energies
netes. Això no obstant, Catalunya, pio‐
nera en el camp de les energies renova‐
bles, bàsicament de l’eòlica, s’ha situat
en pocs anys en la zona inferior de la
producció. El 1984 s’inaugurava el pri‐
mer aerogenerador a Catalunya i un
dels quatre primers de l’Estat. En l’últi‐
ma dècada, no s’ha construït cap nou

Societat

parc. Mentre que en el conjunt d’Espa‐
nya les renovables suposen el 28,3%
de la demanda elèctrica, a Catalunya la
proporció és només d’un 7%. Cal recor‐
dar que la Generalitat es va comprome‐
tre, d’acord amb la llei de canvi climàtic
de 2017, a atendre la meitat de la seva
demanda elèctrica amb renovables el
2030 i el 100% el 2050. La realitat so‐
bre el desenvolupament ns ara de les
infraestructures no ens permet ser gens
optimistes sobre l’acompliment del
compromís en les pròximes dècades.
A aquest retard hem d’afegir la falta
de consens polític i social que provoca
que el camí per al desenvolupament de
les renovables ensopegui amb més di ‐
cultats per al seu impuls. Alguns partits
polítics, amb el suport de diferents pla‐
taformes ciutadanes, plantegen l’afec‐
tació negativa del seu desenvolupament
al paisatge. Sobretot a les zones més
afectades, el debat sobre l’equilibri ter‐
ritorial torna a estar damunt la taula.

Les Notícies de llengua i treball | Núm. 51

Concretament, s’avala una nova mora‐
tòria per facilitar la plani cació prèvia a
la concessió de llicències de construc‐
ció de grans instal·lacions. Quan ns i
tot ja s’està parlant de la sisena gran
extinció d’espècies vives, sorprèn la po‐
sició de reconegudes entitats i partits
considerats progressistes i, en conse‐
qüència, obre interrogants. Contradicció
o coherència? Quines són les seves re‐
exions?
Les Notícies de llengua i treball fa
temps que s’ha implicat en el debat
ambiental i energètic. Des de les nos‐
tres pàgines esperem contribuir a facili‐
tar els raonaments que ajudin en la
lluita necessària, arguments no simplis‐
tes ni polaritzats, contra l’emergència
climàtica. En aquesta ocasió, proposem
recollir les opinions contrastades de dos
prestigiosos col·lectius que defensen
posicions diferents, no contradictòries,
però sí modulables, a qui agraïm les se‐
ves aportacions.
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Ocupar territori per salvar la vida

F

Xavier Sabaté, president del Fòrum Ecològic
ins ara hem disposat d’e‐

dualment o organitzant-se en grup,

nergia pràcticament sen‐

poden consumir energia de forma

se veure on es generava.

col·lectiva i més econòmica. I és una

Això passava —i passa—

bona ocasió per generar nous llocs de

en pocs indrets. En el cas

treball.

de l’electricitat al nostre país, en unes
poques

instal·lacions

bàsicament

gia 100% renovable com va aprovar el

nuclears. En el cas dels combustibles

Parlament ja fa quatre anys vol dir

fòssils, això succeïa i succeeix en paï‐

ocupar al voltant del 2% del nostre

sos allunyats i, per tant, encara ho

territori —unes 64.000 hectàrees.

hem vist menys.

Continuar amb el mateix model, no ho

Planta de biogàs de Torregrossa.
Fotogra a de Som Energia

Aquest model centralitzat, perillós

vol ningú. Portar aquesta energia de fo‐

cions i Obres (ICIO) —que els ajunta‐

i mortífer s’ha d’acabar perquè ha

ra i renunciar a llocs de treball, impos‐

ments cobrarien en el moment d’e‐

estat el responsable de l’augment de

tos i indústries actuals i futures que

metre les llicències d’obres—, que els

la temperatura del planeta. Els cientí‐

requereixen energia, i renunciar també

ajuntaments també perdin 6 milions

cs ens han alertat, i l’augment de la

a hidrogen verd que necessitarem per

d’euros —cada any durant 25 anys—

temperatura d’un grau i mig ja no es

al nostre sistema productiu i per a les

en concepte de Impost sobre Bens

produirà a

nostres necessitats domèstiques, seria

Immobles de Característiques Especi‐

penós.

als (IBI-BICE) i Impost sobre Activitats

nals de segle sinó el

2040, si no actuem. Estem en situa‐
ció d’emergència.

La Prospectiva Energètica de Cata‐

Econòmiques (IAE), perdre 1.000

En el nou model, ja no podem

lunya 2050 estima una demanda

llocs de treball l’any (durant 10 anys)

continuar tenint les instal·lacions en

elèctrica de 120,4 TWh per a l’any

en la construcció dels parcs, perdre

pocs indrets perquè l’energia renova‐

2050, que representa el 80% de tota

1.600 llocs de treball (directes i indi‐

ble necessita espai per col·locar pa‐

la demanda energètica. Caldrà solar

rectes) en l’operació i manteniment

nells fotovoltaics i molins, que són els

tèrmica, biomassa, biocarburants i bi‐

dels parcs i en les tasques comple‐

elements que apro ten el sol i el vent

ogàs per cobrir la demanda energètica

mentàries (neteja de camins, subes‐

i que a tot arreu són els que han de

total. L’any 2020 les energies renova‐

tacions, línies elèctriques, vigilància

nodrir el nou mix energètic.

bles van aportar 8.985,5 GWh (9,8

ambiental, back-of ce) durant tota la

Així, hem d’optar entre continuar

TWh), el 7,5% de la demanda energè‐

vida operativa dels parcs, amb els cor‐

destrossant la nostra salut, anorrear el

tica prevista per a l’any 2050. Cal,

responents salaris i cotitzacions a la

sistema productiu actual i deixar als

doncs, nova generació elèctrica reno‐

seguretat social. Això, només en eòli‐

nostres lls i als nostres nets una vida

vable, gairebé 2,5 vegades tota l’elec‐

ca!

difícil, o disposar de l’espai necessari

tricitat generada a Catalunya l’any

Finalment, hi ha vuit comarques

en els indrets on siguin apro tables

2020 (45,3 TWh), que inclou totes les

que no podran generar l’energia que

sol, vent, aigua i biomassa, bàsica‐

fonts de generació.

necessiten; en aquest cas, aquelles

ment.

No tenir renovables signi ca ener‐

altres que estiguin disposades a col·‐

gia més cara, més línies d’alta tensió

laborar hauran de rebre compensaci‐

mocratitzar la propietat i la gestió de

i mantenir en servei

les nuclears,

ons adequades perquè s’implantin allí

l’energia ns ara en mans de grans

emigració d’empreses cap a l’Aragó,

altres activitats productives que ajudin

monopolis i oligopolis. Ara, les comu‐

perdre 120 milions d’ingressos en

a reduir les desigualtats i el despobla‐

nitats locals i/o els ciutadans, indivi‐

Impost sobre Construccions, Instal·la‐

ment que pateixen.

És també una oportunitat per de‐
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Arribar al 2050 a disposar d’ener‐

Les Notícies de llengua i treball | Núm. 51

Societat

Renovables: cal un model pactat
amb el territori

V

ivim en un món dominat
per uns grans grups in‐
versors als quals només
els interessa, com han
demostrat, el seu bene‐
ci, i com més gran sigui aquest, mi‐
llor. Els hi és igual carregar-se el medi
ambient, accelerar l’escalfament glo‐
bal o contaminar el que faci falta; te‐
nen molt de poder i encara ens volen
fer creure que la culpa és nostra, que
les emissions de les vaques contami‐
nen més que els avions o els vaixells.
Quina ironia! En l’últim any, a causa
de la pandèmia, la mobilitat ha baixat,
i els índex de contaminació, també.
La pagesia som el sector de pobla‐
ció que vivim al territori, cada vegada
més abandonat. Amb els preus en ori‐
gen no ens guanyem la vida; moltes
vegades els hem de dir als nostres lls
que se la busquin en altres feines; ca‐
da vegada som menys, no arribem al
dos per cent de la població, i l’espai és
el mateix.
Ara és l’hora de les energies renova‐
bles, i els pagesos no hi estem en con‐
tra, però on posem les plaques
fotovoltaiques i els generadors eòlics?
Com portem aquesta energia ns als
llocs de consum? Aquestes preguntes
no es poden respondre sense parlar
amb el territori, sense conèixer les seves
particularitats i problemes. Els pagesos
estem disposats a parlar-ne i a buscar
solucions. Catalunya pot arribar a ser
autònoma produint energia, la gent del
territori s’ha de sentir seus els projec‐
tes i no podem permetre que unes

Societat

Jaume Pedrós, responsable d’Energies Renovables d’Unió de Pagesos

Manifestants exigint un nou model energètic a l'Ametlla de Mar, al juny del 2021. Jordi Marsal, ACN

grans instal·lacions en mans de grans
especuladors ens trinxin els nostres
camps i ens obliguin a abandonar la
nostra feina i els nostres pobles.
A Unió de Pagesos no compartim
el model de concentració de parcs so‐
lars i eòlics en sòl no urbanitzable pro‐
mogut per aquestes grans empreses
energètiques i fons d’inversió, que
comporta impactes importants als es‐
pais agraris, al medi ambient i al pai‐
satge, a més d’afectacions a parcel·les
agrícoles que poden restar inutilitzades
agrícolament, adequacions dels sobre‐
amples dels camins rurals, afectacions
als sistemes de reg, enderrocs de
murs de pedra seca, servituds de les
línies d’evacuació no soterrades, entre
d’altres. El nostre sindicat defensa un
model basat en instal·lacions de di‐
mensió més petita, amb un desenvolu‐
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pament rellevant de l’autoconsum i la
generació distributiva.
Al maig, després de mesos de
treball, vam consensuar un docu‐
ment amb diferents actors implicats
en la implantació de les renovables,
que traslladarem i defensarem, com
sempre, on toqui. És un punt de parti‐
da per veure clar on volem arribar i de
quina manera. No podem permetre
que les grans multinacionals passin
per damunt nostre, que som els que
de veritat defensem, treballem i esti‐
mem el territori. Volem que les perso‐
nes puguin viure dignament de la seva
feina, xar la gent al territori, i que els
nostres lls continuïn fent de pagesos
per nosaltres és una prioritat. Una agri‐
cultura sense pagesia potser seria
possible, però no és el que nosaltres
volem.
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La lluita contra

l’ecocidi

Manifestants d’Extintion Rebellion bloquegen les portes del Banc Nacional d’Austràlia a Sydney, l’abril de 2021.
Extinction Rebellion Global Newsletter #50

E

l moviment social liderat
per l’ONG Stop Ecocidio
està duent a terme una
campanya a diferents
països del món perquè
es reconegui l’ecocidi com un delicte a
l’Estatut de la Cort Penal Internacional
i es criminalitzi la destrucció d’ecosis‐
temes i els atacs irreversibles contra el
medi ambient.
La UGT de Catalunya ens hem ad‐
herit al manifest. Considerem que el
delicte ambiental ha de tenir el màxim
reconeixement.
A més, en el sector econòmic
aquest reconeixement afectaria les
empreses ecocides dels països desen‐
volupats que es deslocalitzen a causa
de les exigències ambientals, ja que
podrien ser perseguides en qualsevol
país del món.
Reproduïm el manifest.

Pots accedir al vídeo de suport al manifest: https://youtu.be/EekKPU1h71A
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Societat

Les ciberestafes
Pere Garcia Quer, secretari general del Sindicat Autònom de Policia (SAP)
i Sergi Martínez Wall, sotsinspector del cos de Mossos d’Esquadra

Q

ui no consulta els diaris,
els seus comptes corrents
o ns i tot fa pagaments
amb el seu terminal de
telefonia? Qui no visualit‐
za el seu correu electrònic a la tauleta
o dispositiu telefònic? La internet de
les coses està a l’ordre del dia, tot‐
hom està connectat i en un futur prò‐
xim no entenem la vida sense estar
connectats.
Aquesta nova tendència s’ha con‐
vertit en una nestra d’oportunitats per
als delinqüents i en especial per a les
organitzacions criminals.
Per poder conèixer el context de les
ciberestafes, hem d’ampliar el marc i la
perspectiva al fenomen del ciberdelic‐
te, entès com tota aquella activitat que
vulnera un ordinador o dispositiu de
xarxa, que és atacada i/o utilitzada di‐
rectament o indirectament.
En aquest entorn, els cibercriminals,
ciberdelinqüents —o «pirates informà‐
tics», coneguts col·loquialment—, són
entesos com a individus i/o organitza‐
cions criminals que busquen el lucre
econòmic mitjançant aquests atacs. Al‐
guns ciberdelinqüents es reuneixen en
grups organitzats, fan servir mètodes
avançats i tenen altes quali cacions
tècniques, i d’altres són hackers novells
que basen el seu aprenentatge en l’ex‐
perimentació.
Els cibercriminals poques vegades
pirategen els ordinadors per raons ali‐
enes als guanys, per exemple, raons
polítiques o personals.

Societat

Un agent treballant en casos de ciberestafes, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida. Laura Cortés, ACN

Per posar en context l’ampli ventall
del ciberdelicte, ens basarem en les
de nicions que segons l’Europol són
les més habituals:

Tipologia de ciberdelicte:
ciberdependents
Aquest tipus de ciberdelicte és en‐
tès com aquell que necessita la xarxa
d’internet de manera inequívoca per
cometre el fet delictiu. Habitualment
comès per individus o organitzacions
amb coneixements experts d’informà‐
tica i entre les quals podríem trobar:
Ransomware o programari de se‐
grest. Programari que restringeix
l’accés a determinades parts o a la
totalitat del sistema operatiu que
s’infecta; els casos més coneguts
d’aquest tipus de programari són
WannaCry, Emotet, Avaddon, etc.
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Malware o programari maliciós
que actua en qualsevol dispositiu
(software), en el qual realitza acci‐
ons danyoses de manera intencio‐
nada i sense el coneixement ni
l’autorització de l’usuari. Alguns
exemples en podrien ser Grando‐
reiro o FluBot.
Fuita de dades (data leak o data
breach). Es produeix un atac al
programari per aconseguir dades
i/o informació, per després utilitzarla amb propòsits criminals o econò‐
mics.
Criptojacking, és un malware que
infecta les computadores per uti‐
litzar-les com a recursos propis per
a mineria de criptodivises, habitu‐
alment sense el consentiment dels
usuaris.
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En aquest tipus de ciberdelictes,
els delinqüents fan servir virus i altres
tipus de programari maliciós per infec‐
tar els ordinadors i així danyar o aturar
el seu treball o processos professio‐
nals. A més, amb l’ajuda d’aquest
malware, poden eliminar o robar da‐
des.

dades es poden aconseguir tant
de manera física, copiant, fotogra‐
ant o memoritzant les dades de
la targeta, com cometent atacs in‐
formàtics a servidors bancaris,
empreses, o també amb tècniques
d’enginyeria social, per després
utilitzar-les en establiments físics o
virtuals.

Tipologia de ciberdelicte:
ciberfacilitats

Phishing. Consisteix a intentar
l’obtenció de les dades bancàries
(numeracions de comptes banca‐
ris i contrasenyes associades) d’un
particular, bé mitjançant la falsi ‐
cació de les pàgines web de dife‐
rents entitats bancàries o bé
falsi cant webs d’institucions go‐
vernamentals o d’altres fonts que
generin con ança a la possible
víctima. L’internauta rep al seu
correu un missatge on suposada‐
ment el seu banc l’informa que
s’han detectat una sèrie d’anoma‐
lies informàtiques a la seva pàgina
web i demana que l’usuari realitzi
unes comprovacions per tal de ve‐
ri car les seves dades. L’usuari es
pensa que accedeix a la pàgina
web o cial de la seva entitat ban‐
cària o d’un organisme o cial, i in‐
trodueix les seves dades personals
i bancàries (numeració de targe‐
tes, números de compte bancari,
claus d’accés...) que queden re‐
gistrades a la pàgina web pirateja‐
da, dades que posteriorment
apro ten per extreure diners dels
comptes bancaris d’aquesta per‐
sona.
Spear phishing. Modalitat de phis‐
hing dirigida contra un objectiu
especí c, en el qual els atacants
intenten, mitjançant un correu
electrònic, aconseguir informació
con dencial de la víctima.

Aquest tipus de ciberdelicte no re‐
quereix la xarxa d’internet com a tal,
sinó que l’usa per arribar a les vícti‐
mes. És en aquest context que localit‐
zem les ciberestafes.
Les estafes a internet suposen un
nombre elevat de les denúncies que
tenim avui al nostre país. En l’actuali‐
tat, i atesa la situació sanitària, s’ha
convertit en la tipologia delictiva al
capdavant dels fets denunciats. El
món ha anat evolucionant i la globali‐
tat i les noves tecnologies han afavorit
aquest escenari. Un hàbitat especial‐
ment dissenyat per garantir l’anoni‐
mat dels delinqüents, els quals amb
l’ús dels seus coneixements i el propi
desconeixement de la ciutadania, han
generat un espai ideal, difícilment
perseguible amb els entorns judicials
i normatius actuals als diferents paï‐
sos del món i la manca uni cada de
criteris.
Algunes de les estafes amb més
incidència sobre la ciutadania són les
següents:
CNP (card not present), és a dir,
transaccions sense la targeta física,
ja siguin per internet, telèfon o mit‐
jançant paqueteria. Els autors
aconsegueixen il·lícitament les da‐
des de les targetes i realitzen càr‐
recs i compres sense el consenti‐
ment del legítim titular. Aquestes
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V(oice)ishing / smishing (SMS) /
whaling. Les noves tecnologies
comporten noves modalitats delic‐
tives. En aquest sentit, davant
l’augment exponencial de l’ús de
mòbils d’última generació, gairebé
tots amb accés a la navegació per
internet, s’ha detectat una variació
del phishing consistent en l’envia‐
ment de missatges de text (SMS)
on s’informa l’usuari del número
de mòbil de la detecció d’una pro‐
blemàtica al seu compte bancari o
targeta de crèdit, oferint-li la pos‐
sibilitat de contactar amb l’entitat
bancària, bé trucant a un telèfon
(evidentment gestionat pels esta‐
fadors) o bé accedint a una adre‐
ça electrònica que es facilita amb
el missatge i que deriva a una pà‐
gina web fraudulenta creada amb
la intenció d’obtenir dades i con‐
trasenyes bancàries. Darrerament
la coneguda estafa del fals tècnic
de Microsoft, variant d’aquesta
modalitat, està molt activa.

Societat

Marina López, ACN

BEC (business email compromise).
Dins d’aquesta modalitat trobem
el frau del directiu (CEO fraud),
atacs dirigits i orientats a organit‐
zacions de mida mitjana o gran,
on el rèdit econòmic és més
elevat. El frau del directiu es tracta
d’un atac dirigit contra una víctima
en concret, de la qual prèviament
s’ha recopilat informació per dife‐
rents mitjans, com la pàgina web
corporativa, xarxes socials «profes‐
sionals» o qualsevol altre mitjà.
L’objectiu és fer que l’atac sigui
més creïble. En aquest frau s’ata‐
quen dos objectius de la mateixa
organització: un alt directiu de
l’empresa i un empleat amb capa‐
citat per poder fer transferències
bancàries. Els ciberdelinqüents
suplanten la identitat d’un alt di‐
rectiu i sol·liciten a un empleat,
amb capacitat de fer transaccions
nanceres, una transferència de
diners, que generalment sol ser
d’una suma important, al·legant

Societat

tancar una operació ressenyable
en la qual s’està treballant. Les
comunicacions solen produir-se
per mitjà del correu electrònic i uti‐
litzant adreces falsejades, email
spoo ng o typosquatting, i la ma‐
teixa estètica utilitzada habitual‐
ment, encara que de vegades es fa
servir l’adreça legítima del directiu
que prèviament s’ha compromès.
Aquesta tècnica sol ser duta a ter‐
me pels ciberdelinqüents, coinci‐
dint amb l’absència del directiu
suplantat de la seu, a causa de vi‐
atges de negoci o qualsevol altra
eventualitat. Així es di culta veri ‐
car la comunicació.
Inversions fraudulentes (criptodi‐
vises i altres). Estafa en la qual
s’ofereixen rendiments econòmics
molt elevats per a petites inversi‐
ons, ja siguin en entorns web
fraudulents o mitjançant trucades
telefòniques per invertir en cripto‐
monedes.
En aquesta categoria de ciberde‐
licte s’empren ordinadors o xarxes per
difondre programari maliciós, informa‐
ció il·legal o imatges no autoritzades.
De vegades, els atacants poden
combinar les dues categories de ci‐
berdelicte. Primer, infecten els ordina‐
dors amb virus i després els fan servir
per propagar programari maliciós a al‐
tres màquines o en tota la xarxa.

Com podem evitar ser
víctimes del delicte
cibernètic?
Ara que es comprèn l’amenaça
que representa el delicte cibernètic, la
pregunta és com protegir millor l’ordi‐
nador i les dades personals. Us do‐
nem alguns consells:
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Actualitzar regularment el progra‐
mari i el sistema operatiu. Les
contínues actualitzacions de pro‐
gramari i de sistema operatiu ga‐
ranteixen que s’utilitzin els últims
pedaços de seguretat per protegir
l’ordinador.
Instal·lar un programari antivirus
i actualitzar-lo regularment. L’ús
d’un antivirus o d’una solució de
seguretat integral per a internet
és la forma correcta de protegir
el sistema dels atacs.
El programari antivirus permet es‐
canejar, detectar i eliminar les
amenaces abans que causin un
problema. Ajuda a protegir l’ordi‐
nador i les dades dels ciberdelin‐
qüents. Si es fa servir un
programari antivirus, cal actualit‐
zar-lo regularment per garantir el
millor nivell de protecció.
Utilitzar contrasenyes segures. Que
siguin difícils d’aprendre i no s’ha‐
gin d’escriure enlloc. Es pot fer ús
del servei d’un administrador de
contrasenyes able, que faciliti la
tasca de suggerir una contrasenya
segura generada per aquest.
No obrir txers adjunts en missat‐
ges electrònics de spam. La forma
clàssica d’infectar ordinadors amb
atacs maliciosos i altres tipus de
delictes informàtics és adjuntarlos a missatges electrònics de
spam. Per això és millor no obrir
mai un arxiu adjunt d’un remitent
que no es conegui.
Avalueu, abans de clicar un enllaç
o de descarregar un txer adjunt
d’un correu electrònic, missatge de
text, etc., l’origen d’aquest i si és
urgent.
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Són patriarcals els permisos laborals?
Una revisió crítica

Avalot – Joves de la UGT de Catalunya. Imatges de Openmoji

E

ls permisos laborals
comporten la interrupció
de la prestació laboral
durant el temps que duri
el permís i són indepen‐
dents del període de vacances. Estan
recollits al conveni col·lectiu d’aplica‐
ció, amb les situacions que donen lloc
a l’existència del permís, la seva dura‐
da, el procediment que s’ha de seguir
per a sol·licitar-lo i qualsevol altra
condició que hi tingui incidència.
Aquests permisos, que a primera
vista semblen fora de debat social, en
realitat, en el dia a dia, discriminen
moltes persones que queden fora dels
supòsits contemplats. Es limiten els
permisos laborals a millorar només la
situació d’una part de la societat? Re‐
visem-ho.

El permís de naixement a
debat
El permís laboral que més ha anat
evolucionant amb el temps és el per‐
mís per maternitat i paternitat regulat
en els apartats 4, 5 i 6 de l’article 48
de l’Estatut de les treballadores i que
s’uni ca i passa a denominar-se pres‐
tació per naixement i cura del menor.
Aquest canvi de nomenclatura respon
a la voluntat d’equiparar els drets de
les treballadores i d’eliminar les discri‐
minacions directes i indirectes que pa‐
tim les dones, en aquest cas
relacionades amb la maternitat i cures,
amb l’objectiu de garantir la igualtat de
tracte i oportunitats entre dones i ho‐
mes en el món laboral.
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Abans de la publicació del Reial
decret llei 6/2019, la progenitora di‐
ferent de la mare biològica, especial‐
ment quan es tractava d’un home cis,
per tradició heteropatriarcal acostu‐
mava a transferir a la mare part dels
seus dies voluntaris de permís, fet que
provocava que nalment les dones
fossin les que s’encarregaven de les
cures i els homes es reincorporaven al
mercat de treball, perpetuant-se així
l’assumpció del treball domèstic i de
cures per part de les dones.
Tant és així, que del total d’exce‐
dències per cura de criatures i reducci‐
ons de jornades, l’any 2020, el
92,26%1 van ser exercides per les ma‐
res, fet que demostra que les cures re‐
cauen en les dones. A més, set de
cada deu contractes a temps parcial
estan signats per dones i, segons les
enquestes, el motiu majoritari de fer
servir aquesta modalitat contractual és
per tenir cura de lles i persones de‐
pendents.
Per intentar pal·liar aquesta situaci‐
ó, a partir de l’1 de gener del 2021, la
normativa atorga a les dues progenito‐
res un permís de 16 setmanes, de les
quals les primeres 6 són obligatòries i
ininterrompudes i a jornada completa,
que s’han de gaudir immediatament
després del part o l’adopció. Les 10
setmanes restants es podran gaudir de
forma acumulada o interrompuda dins
del període dels 12 mesos següents al
naixement o l’adopció. Tanmateix, la

mare biològica pot avançar l’inici de la
prestació ns a 4 setmanes abans de
la data del part. Durant la prestació per
naixement i cura de la menor es co‐
brarà el 100% de la base de cotització
i en cap cas podrà ser transferible a
l’altra progenitora.
Tot i que aquesta equiparació és
una reivindicació històrica del movi‐
ment feminista per tal d’equiparar el
temps dedicat a la criança i comba‐
tre la divisió sexual del treball, la crí‐
tica actual és que s’hagi abordat el
debat sense tenir en compte la dura‐
da dels permisos. Mentre que el per‐
mís per a l’altra part progenitora ha
anat augmentant, el permís de ma‐
ternitat fa més de trenta anys que té
la mateixa durada i, tot i que l’equi‐
paració dels permisos és un pas més
cap a la igualtat, la realitat és que 16
setmanes són insu cients per a la
cura d’una nounada.

1 Dades: Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad).
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Els graus de parentiu i el
matrimoni sota una òptica
feminista
Els graus de parentiu, regulats en
els articles 915 i següents del Codi ci‐
vil, de neixen la relació que s’estableix
entre dues persones. N’hi ha de dos ti‐
pus: per consanguinitat i per a nitat.
El grau de parentiu per consanguini‐
tat és el lligam que hi ha entre dues
persones per un vincle de sang. Cada
grau correspon a la separació entre una
persona i les seves progenitores o lles.
En el cas de l’adopció, s’estableix un
parentiu assimilat al de consanguinitat
entre l’adoptada i l’adoptant, així com
entre l’adoptada i la família de l’adop‐
tant. S’anomena «parentiu civil» o per
adopció.
El grau de parentiu per a nitat és
aquell vincle que s’estableix entre una
cònjuge i les parents consanguínies de
l’altra o amb reciprocitat, entre una
persona i les cònjuges de les seves
parents consanguínies. El grau i la línia
de l’a nitat es determinen segons el
grau i la línia de la consanguinitat.
1r grau: matrimoni, progenitores,
lles, sogres, gendre i nora
2n grau: àvies, germanes, cunyades,
netes
3r grau: besàvies, besnetes, nebo‐
des, tietes
4t grau: cosines, tietes àvies, ne‐
bodes, netes

Hi ha molts permisos laborals que
depenen directament del grau de pa‐
rentiu. Però són justos aquests graus
o responen a una òptica heteropatri‐
arcal? Tenint en compte els graus i els
permisos laborals derivats, crida l’aten‐
ció que, per exemple, els nostres per‐
misos siguin més amplis en el cas de
les sogres que de les àvies, per exem‐
ple. O que estableixin que hi ha més
grau d’a nitat amb les nores i gendres
que amb les pròpies germanes.
D’alguna manera, els graus de pa‐
rentiu estableixen el nivell d’a nitat i de
responsabilitat que tenim sobre altres
persones, fet que fa que els permisos
siguin patriarcals, ja que donen prioritat
a la parella normativa i a les seves fa‐
miliars per damunt de les nostres fami‐
liars directes. Un fet del tot patriarcal, ja
que no es contempla que tinguem pa‐
rella i vida estable fora del matrimoni.
Però què passa si hospitalitzen la
meva parella amb la qual hem decidit
unir-nos fora del matrimoni? I si tinc
una relació poliamorosa amb diferents
persones? Per què no tinc el permís
d’hospitalització corresponent amb ca‐
dascuna d’elles? Què passa amb els
nostres drets laborals si no ens volem
casar o no volem tenir parella? El ma‐
trimoni continua sent el pilar central en
la societat occidental, un fet discrimi‐
natori cap a moltes persones.

El matrimoni com a eix central
Actualment, la legislació no reco‐
neix el grau d’a nitat entre les perso‐
nes integrants de les parelles de fet, ja
que no dona la consideració de «còn‐
juge» a l’altra membre de la parella,
consideració que només s’aconsegueix
mitjançant el matrimoni. Així doncs, ai‐
xò té efectes negatius per a les perso‐
nes unides en els casos de pensions

Societat
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de viduïtat, herències, manca de règim
econòmic, impossibilitat de presentar
una declaració de l’IRPF conjunta (no‐
més és possible quan la parella té lles
en comú), etc. En l’àmbit laboral, tot i
que Catalunya ha aprovat diverses lleis
per regular la gura de les parelles de
fet i alguns convenis col·lectius sí que
equiparen les dues situacions atorgantles els mateixos drets en l’àmbit dels
permisos laborals, l’Estatut de les tre‐
balladores no contempla aquesta pos‐
sibilitat.
Des d’una òptica laica i feminista,
la unió entre persones no pot estar
només protegida mitjançant el matri‐
moni. És essencial la creació de meca‐
nismes i lleis que regulin i protegeixin
els drets i les obligacions de les pare‐
lles, sigui quina sigui la seva decisió
respecte al matrimoni. Cal una llei es‐
tatal que reguli les parelles de fet per
equiparar els drets i les obligacions de
les dues formes d’unió entre les per‐
sones, perquè si no, el que el provoca
és que les parelles s’acabin casant per
protegir-se en el futur, sobretot en cas
de tenir criatures.
Per altra banda, l’Estatut de les tre‐
balladores estableix un permís laboral
per matrimoni, fet que discrimina direc‐
tament les persones solteres i les pare‐
lles que decideixen no casar-se.
Entenem que el permís laboral
condicionat a una situació personal vo‐
luntària (el fet de casar-se), avui en dia
ja no té sentit. Cadascú és lliure d’esta‐
blir les relacions personals que desitgi
(dins de la legalitat) però el fet de ca‐
sar-se o no, no té cap rellevància en
l’àmbit laboral ni determina la nostra
vàlua professional. I si el matrimoni no
té incidència en la vida professional,
per què existeix un permís laboral retri‐
buït per matrimoni?
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Cal recordar que el matrimoni és
la gura patriarcal més antiga de la
història que ha esdevingut hegemòni‐
ca per controlar la reproducció, creada
amb l’objectiu d’assegurar la procrea‐
ció supeditant històricament les do‐
nes als desitjos i control dels homes
(les dones només s’alliberaven de la
pàtria potestat dels pares a través del
matrimoni i passaven a dependre del
marit). Recordem que, ns fa relativa‐
ment poc, la descendència de pare‐
lles no casades nascudes fora del
matrimoni a l’estat espanyol era de ‐
nida com a «il·legítima».

Conciliar sense lles: una
utopia
La conciliació és l’equilibri de la vi‐
da personal, familiar i laboral. La cultu‐
ra del treball no pot anar separada de
la vida personal i familiar. El centre del
treball hauria de ser la classe treballa‐
dora i no els interessos econòmics que
imperen avui en dia dins d’aquest mo‐
del capitalista.
Cada vegada és més evident la ne‐
cessitat d’adaptar l’horari laboral al rit‐
me de vida i a les necessitats de cada
persona en la mesura que sigui possi‐
ble. Així doncs, les empreses han de
vetllar pel compliment de la legislació
laboral vigent en la gestió del temps i la
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conciliació de la vida personal, familiar
i laboral per aconseguir un equilibri en‐
tre les necessitats de l’empresa i les de
les seves treballadores. Necessitem re‐
pensar el model de treball posant la
vida, les cures i les persones al centre.
Però si la conciliació és una assig‐
natura pendent, encara ho és més per
a les persones sense lles, aleshores
el debat sobre la conciliació personal
desapareix.
A la majoria d’empreses, quan es
reparteixen les vacances, els horaris i
les tasques, les treballadores sense
lles acostumem a ser les que ens
hem d’adaptar i oferir exibilitat i dis‐
ponibilitat total. A més, lamentable‐
ment per cultura empresarial, les
treballadores sense lles hem d’assu‐
mir les responsabilitats i/o tasques de
les treballadores amb lles.
Sembla que s’ha oblidat la lliure
elecció de no tenir lles i que el
temps personal ha de tenir la mateixa
vàlua independentment de les cir‐
cumstàncies.
Lluny de voler que es redueixin els
drets de ningú, el que volem les perso‐
nes sense lles és que es respectin els
drets de conciliació de les treballado‐
res amb persones a càrrec i que s’am‐
pliï el dret per a tota la resta.

Són possibles uns drets
laborals que no discriminin
ningú?
Amb tot, és evident que cal reclamar
la creació de polítiques laborals que
tractin totes les treballadores per igual,
sense importar l’estat parental o familiar.
És l’única manera que els drets labo‐
rals bene ciïn totes les treballadores
de la mateixa manera.
Recordem que tenir criatures no és
un dret, és una elecció. L’existència de
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lles no pot anar en detriment de les
persones que no poden tenir-ne o que
han decidit lliurement no tenir-ne. Per
això, entenem que el temps personal
ha de tenir la mateixa vàlua indepen‐
dentment de les circumstàncies perso‐
nals que s’han adoptat lliurement.
Perquè si no fos així, no s’estaria res‐
pectant el dret a no tenir criatures com
una elecció personal d’igual valor que la
de tenir-ne i, com passa amb tot, les
dones sense criatures serien més perju‐
dicades que els homes sense criatures.
D’altra banda, entenem que els
permisos laborals tenen raó de ser
sempre que tinguin relació amb l’àm‐
bit laboral i la conciliació personal i fa‐
miliar i, en aquest cas, el matrimoni no
la té. Des de la nostra organització
som partidàries d’obrir el debat de si
cal eliminar un permís anacrònic i que
premia una situació personal (casarse) envers una altra d’igual valor (no
casar-se).
Som conscients que modi car els
graus de parentiu comportaria la modi ‐
cació de lleis fonamentals i bàsiques del
dret civil, però cal tenir en compte que
les actuals no estan actualitzades i es
troben sota el paraigua de la tradició
patriarcal. En un món i una societat
utòpics, el més just per a totes seria
que poguéssim declarar quines perso‐
nes formen part de cada grau de pa‐
rentiu o, almenys, que les treballadores
poguéssim decidir el llistat de persones
que volem incloure dins dels supòsits
dels permisos laborals.
Modi car i actualitzar les lleis no és
impossible, però cal voluntat i, en molts
casos, revisió dels privilegis propis en
favor de l’equitat legal, social i laboral.
Estem disposades a fer-ho?
Nota de l’e.: l’Avalot fa servir el genèric femení per
referir-se a tots els gèneres.

Societat

Pla de xoc en polítiques
d’ocupació 2021
Amb la col·laboració de la Generalitat

E

l Departament d’Empre‐
sa i Treball destina 917
milions d’euros a un pla
de xoc en polítiques acti‐
ves d’ocupació per fer
front als efectes de la Covid-19 en el
món laboral i evitar que ningú quedi
enrere en el camí de la recuperació
econòmica.
L’objectiu d’aquest pla, d’una di‐
mensió sense precedents, és recuperar
els llocs de treball perduts a causa de

Societat

la pandèmia, millorar la formació de
les persones per adaptar els seus per‐
ls professionals a les noves realitats
laborals i reforçar els sectors que es
troben en plena reconversió. És a dir:
crear ocupació i millorar-ne la qualitat.
Gairebé 500.000 persones es be‐
ne ciaran d’aquesta inversió, que tam‐
bé cerca corregir les desigualtats
estructurals que arrossega el món la‐
boral, evidenciades i accentuades amb
l’aturada de l’activitat econòmica arran
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de Catalunya

de la pandèmia. Cal doncs una reacció
ràpida i d’acompanyament per reduir
els nivells d’atur i evitar que s’agreugin
les situacions de vulnerabilitat, especi‐
alment en aquells àmbits i col·lectius
amb més problemes d’inserció laboral.
Per aquest motiu, els col·lectius
que el Departament d’Empresa i Tre‐
ball prioritzarà en aquest pla d’actua‐
ció seran les dones (es preveu arribar
a 263.500, un 80% més que fa un
any), els joves (amb un increment del
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70%), les persones majors de 45 i 52
anys, i les persones amb discapacitat.
Els 917 milions que s’hi destinen
són la inversió més gran de la història
en mesures d’estímul del món laboral i
suposen un increment del 72% respec‐
te al pressupost destinat a polítiques
actives d’ocupació de l’any anterior.
Aquesta inversió extraordinària in‐
clou actuacions d’orientació laboral,
formació, ajuts a la contractació,
acompanyament a la inserció, desen‐
volupament econòmic local, l’impuls
de l’economia social i el cooperativis‐
me, entre altres. Destaca de manera
important la partida destinada al fo‐
ment de l’ocupació (305 milions d’eu‐
ros), així com tot el paquet
d’actuacions en l’àmbit de la formació,
tant per a persones ocupades com
desocupades (202 milions d’euros).
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Tots els ajuts es basen en els prin‐
cipis de la igualtat d’oportunitats i la
no discriminació. Es tracta de progra‐
mes dirigits a tota mena de per ls, des
d’aturats de llarga durada a persones
amb feina, des de persones sense for‐
mació acadèmica a d’altres amb for‐
mació d’alt nivell. La tipologia també
és transversal, i engloba accions for‐
matives per facilitar l’accés al món la‐
boral, ajudes a empreses per fomentar
la contractació, o programes d’inserció,
entre d’altres.
Aquest pla de xoc se suma a totes
les ajudes destinades pel Govern de la
Generalitat als treballadors i treballa‐
dores afectats per Expedients de Regu‐
lació Temporals (ERTO) i als autònoms i
empreses dels sectors més afectats
per la pandèmia, amb el propòsit de
situar les persones al centre de la recu‐
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peració econòmica. En paraules del
conseller d’Empresa i Treball, Roger Tor‐
rent i Ramió, «cada persona desocu‐
pada que pot formar-se i accedir a un
lloc de treball, cada persona que es
requali ca i s’adapta als nous entorns
laborals, en de nitiva, cada persona
que aconsegueix construir un projecte
de vida digne, amb una feina digna, és
una victòria per a la nostra societat».
El pla, a més, s’emmarca en l’ob‐
jectiu de la transformació del sistema
productiu català, que es vol més sos‐
tenible i adaptat a les noves realitats.
Per al conseller, «no podem competir
en costos laborals, hem de ser com‐
petitius en qualitat del treball», i en
aquest sentit, considera que «a Cata‐
lunya hem de fer inseparables els ter‐
mes treball i qualitat».

Societat

El paquet d’ajudes del pla es
nança amb càrrec al pressupost de
la Generalitat —que s’ha ampliat amb
aportacions extraordinàries de les
Conferències Sectorials de Treball i
Educació— i de la Unió Europea, per
mitjà del Fons Social Europeu i el fons
de recuperació React-EU.
El conjunt d’actuacions s’impulsen
mitjançant les unitats de la Secretaria
de Treball, en la seva majoria des del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
on també trobem programes de la Di‐
recció General d’Economia Social i So‐
lidària, Tercer Sector i Cooperatives, la
Direcció General de Relacions Labo‐
rals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral i el Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.

Per a més informació es pot consultar la pàgina del SOC a: serveiocupacio.gencat.cat

Societat
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Oriol Nel·lo

Professor del Departament de Geogra a de la Universitat Autònoma de Barcelona
Especialista en estudis urbans i ordenació del territori

«Cal millorar les condicions de vida a la ciutat
i governar les transformacions del territori»
Text i fotos: Pere

Oriol Nel·lo i Colom va néixer a Barcelona el 1957. Es va
formar a la universitat on avui dona classes i on es va docto‐
rar en Geogra a. A la Johns Hopkins University (Estats Units)
va cursar un mestratge en Afers Internacionals, tot i que ha
excel·lit especialment en els estudis urbans. En aquest àm‐
bit ha publicat un bon grapat de llibres i treballs.
Tot i que la seva carrera ha estat eminentment acadèmi‐
ca (també ha fet de professor convidat a la Universitat de
Manchester, a l’Institut Universitari d’Arquitectura de Venè‐
cia i a la Universitat de Sassari), el va temptar la política i va
ser diputat al Parlament de Catalunya entre els anys 1999 i
2003, després de concórrer a les eleccions amb la platafor‐
ma Ciutadans pel Canvi que acompanyava el PSC de Pasqual
Maragall. Ja havia estat director de l’Institut d’Estudis Me‐
tropolitans de Barcelona (1988-1999), i va ser secretari per
a la Plani cació Territorial del Govern de la Generalitat entre
el 2003 i el 2011, esdevenint un important intèrpret i im‐
pulsor de la visió maragalliana del món municipal. El 2015
va signar un manifest de suport a Barcelona en Comú.
Nel·lo és, a més, membre numerari de l’Institut d’Estudis
Catalans, on està adscrit a la Secció de Filoso a i Ciències
Socials i ha exercit diverses responsabilitats a la Societat
Catalana de Geogra a i a la Societat Catalana d’Ordenació
del Territori.
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Nin, Rosa M. Puig-Serra i Juan A. Zamarripa

A l’hora d’abordar la preparació del qüestionari per
entrevistar el prestigiós geògraf, un dels cientí cs que
més ha contribuït a avançar en les investigacions sobre
les relacions entre l’espai, la societat i l’ordenació territo‐
rial, vàrem comprovar com era d’ampli el seu camp.
Quan parlem de geogra a ens passen pel cap les imat‐
ges dels mapes físics de la nostra infantesa. Els geògrafs
no es limiten, però, a la representació cartogrà ca dels
Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir i Ebre. La disci‐
plina s’encarrega de la descripció de la superfície terres‐
tre, no hi ha dubte, però també de moltes altres qüestions
com les connexions de la societat i l’espai des d’una visió
integral, des de diferents disciplines i especialitats. El seu
àmbit d’investigació, per exemple, requereix interpretaci‐
ons globals del món, les dinàmiques socials imprescindi‐
bles per poder prendre decisions de polítiques públiques.
La trobada va ser llarga i Oriol Nel·lo va contestar amb
tota cordialitat els temes plantejats. Ens queda, però, la
certesa que l’entrevista hauria pogut ser molt més exten‐
sa, ja que Nel·lo investiga i fa comprensibles qüestions
que determinen moltes de les activitats immediates de la
nostra societat.
Ens va rebre als seus dominis del Departament de Ge‐
ogra a de la UAB amb un somriure entre tímid i franc,
amb una cortesia que cuida les formes i vestit amb una
elegància discreta. Tant a casa nostra com a l’estranger
se’l té per un referent i una eminència en matèria d’orde‐
nació del territori, però parla sense pretensió de dogmatit‐
zar. Al contrari, ho fa amb una modèstia que es veu de
seguida que no és impostada. S’expressa en el to didàctic
i rigorós dels bons professors, encomanant entusiasme
per allò que coneix tan bé.
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nuclis que van patir els efectes del despoblament, en alguns
casos, estan molt afeblits perquè la seva estructura demogrà ‐
ca ha quedat molt tocada i tenen molta di cultat per dur a ter‐
me el relleu generacional.

Com hem arribat a la concentració de la població en
grans nuclis urbans en detriment de les localitats més peti‐
tes o del món rural?
És el resultat del procés d’urbanització contemporani que
té dues fases: una que hem anomenat d’implosió urbana i una
segona que hem anomenat d’explosió urbana. La fase d’implo‐
sió es caracteritza essencialment per la tendència a la concen‐
tració de l’activitat sobre el territori. A Espanya, aquesta fase
s’inicia durant la Revolució Industrial i arriba al seu zenit en el
període comprès entre 1959 i 1975, és a dir, entre el Pla d’Es‐
tabilització i la crisi del petroli o la caiguda de la dictadura, per
establir una data. En aquests anys es produeix un aplegament
extraordinari de la població i l’activitat sobre un espai reduït.
L’any 1975, l’àrea metropolitana de Barcelona arriba a tenir
el 50% de la població de Catalunya vivint sobre el 2% del terri‐
tori! Ara bé, l’expansió de les xarxes urbanes, la tendència a
l’extensió de les vies de comunicació, dels transports, o darre‐
rament de les telecomunicacions, etcètera, indueix des de ja fa
anys una tendència cap a la descentralització.
D’alguna manera estem revertint la tendència, doncs?
Tenim en l’actualitat un territori en què la població està
molt concentrada en una part i l’altra ha quedat menys pobla‐
da. Però si mirem allò que ocorre en termes de pes relatiu, ens
adonarem que avui la ciutat de Barcelona pesa menys sobre el
total de Catalunya del que ho feia a començaments del segle
xx. I també tant la regió com l’àrea metropolitana pesen menys
sobre el conjunt de Catalunya del que pesaven a mitjans dels
anys setanta. Ara la població tendeix més a anar-se dispersant
sobre el territori. En algunes zones de Catalunya i de tot Espa‐
nya aquest fenomen és molt notable. Això no treu que aquells
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La vida als pobles petits ha quedat com una cosa resi‐
dual?
No ben bé, perquè també, en termes absoluts, les pèrdues
de població no es concentren en els municipis més xics. Això ja
sé que resulta contraintuïtiu, però és ben bé així. S’obren unes
expectatives notables per a aquests nuclis més petits. El Pa‐
llars Sobirà, per citar l’epítom de despoblació, va perdre pobla‐
ció ns a nals dels anys setanta del segle passat d’una forma
brutal, extraordinària. Doncs bé, ara està estabilitzada, i en al‐
guns casos creix una mica. No és un creixement espectacular,
però la població es va sostenint. Ara l’efecte de la pandèmia
pot ajudar a consolidar encara més aquesta tendència.
La pandèmia ha ajudat a l’increment de l’anomenat neo‐
ruralisme? La ciutadania ha redescobert els avantatges de
la vida rural?
Aquí hi ha de nou una altra paradoxa: aquests processos
de sortida de població de les àrees urbanes cap a pobles més
xics s’interpreta com un retorn al camp. Però en realitat és tota
una altra cosa, perquè aquells que van cap a zones rurals per
desenvolupar-hi una activitat agrícola, a fer de camperols, són
poquíssims. Més aviat els qui hi van ho fan atrets per una vida
menys atrafegada, recolzada en la possibilitat del teletreball,
de la telecompra i de la possibilitat de moure’s amb vehicle
privat. Es tracta, si ho voleu, més d’una extensió de les formes
de vida urbana que d’un retorn al camp.
Tot indica que l’evolució de les nostres ciutats, barris i
pobles està fent més grans les desigualtats entre els terri‐
toris on els ciutadans disposen de rendes baixes i allà on
disposen de rendes més altes.
Aquesta és una de les qüestions més rellevants que en
aquests moments ens planteja l’evolució de la població i el

Cada any que passa, tant la ciutat de
Barcelona com el seu entorn pesen
menys sobre el conjunt del territori de
Catalunya del que pesaven a mitjans dels
anys setanta del segle passat
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territori. Es tracta d’una problemàtica difícil de resoldre. La
desigualtat entre territoris tendeix a créixer i ho ha fet especial‐
ment en les últimes dues dècades. Això s’ha produït després
d’un període en què havia minvat, cosa que fa més cridaner el
fenomen. Entre el 1979 i principis d’aquest segle, la implanta‐
ció tardana del nostre estat del benestar va produir una reduc‐
ció relativa de les desigualtats, tant entre grups socials com
entre territoris. Això es veu, per exemple, en l’acostament del
nivell de renda entre la ciutat de Barcelona i les mal anomena‐
des corones metropolitanes. D’aleshores ençà, les polítiques
d’austeritat i un conjunt d’altres factors que ara seria massa
llarg de detallar han conduït a un aprimament de l’estat del
benestar.
I com es viu aquesta creixent desigualtat a l’interior de
cada ciutat?
En la ciutat això es plasma en el que anomenem la segre‐
gació residencial, és a dir, la tendència dels grups socials a se‐
parar-se en funció de la seva capacitat de triar lloc de
residència. Aquesta capacitat, òbviament, depèn dels nostres
ingressos i dels preus del sòl i de l’habitatge. En aquesta con‐
juntura, aquells qui més tenen, disposen de més capacitat de
triar que aquells que menys tenen. Amb un mercat tan tensio‐
nat i amb tan poca disponibilitat d’habitatge protegit, això en‐
cara es fa més palès, més evident. En de nitiva, aquells qui
menys tenen es veuen abocats a anar a viure als barris on els
preus són més baixos. I per què són més baixos? Doncs per‐
què els habitatges són de menys qualitat, perquè hi ha una
menor accessibilitat, perquè hi ha menys serveis, perquè te‐
nen menys prestigi, etcètera. Massa sovint, però, s’oblida que
la segregació no afecta només els pobres, sinó que també
afecta, i de vegades potser en primer lloc, els rics que podent
triar on volen viure, decideixen de fer-ho allà on els preus són
relativament més alts i a canvi obtenen uns serveis de millor
qualitat sense necessitat de compartir-los amb aquells que
tenen menys i que per, tant, més els necessiten.

La sortida de població de les àrees
urbanes cap a pobles més petits no es
pot interpretar com un retorn al camp,
perquè en realitat els que van cap a les
zones rurals per desenvolupar-hi una
activitat agrícola són poquíssims
32

Des de quan comença a observar-se aquest fenomen?
Això és tan antic com el procés d’urbanització en el capita‐
lisme. Si ens n’anem a l’època de Cerdà, els ciutadans rics vi‐
vien en el pis principal. I, segons anaves pujant les escales, el
marbre dels graons es convertia en granit, i el granit es conver‐
tia en rajola. Si en el principal hi ha una sola porta, en el segon
ens n’hi trobarem dues i, a l’últim pis, quatre. Després, amb
l’electri cació i els avenços tècnics subsegüents, les diferències
ja no estan en funció de l’alçada dels pisos. Les separacions
van passar a produir-se entre els carrers d’un barri, entre els
barris d’una ciutat... I arribem ns avui, quan la segregació ha
fet un salt d’escala. La separació entre els grups socials no
ocorre només entre els barris d’un municipi, sinó entre els mu‐
nicipis sencers de la metròpoli. Si ens mirem ara el mapa de la
segregació a l’àrea o la regió metropolitana veiem que àmbits
molt grans, eixos urbans sencers, tendeixen a especialitzar-se
en rendes altes o en rendes baixes.
On ens condueix, tot això?
Ara ens trobem amb dos fenòmens que són concomitants:
un és la segregació i l’altre és la metropolinització. I a això cal
afegir-hi un tercer component que és la fragmentació adminis‐
trativa. Tot plegat dona com a resultat una paradoxa: aquells
que menys tenen es veuen con nats, per dir-ho amb una pa‐
raula molt actual, en els municipis que tenen els dè cits ur‐
bans més importants i que, per tant, necessitarien la capacitat
més gran d’inversió i de despesa social. Però precisament pel
fet de concentrar-s’hi els ciutadans de menys poder adquisitiu,
són també les zones que disposen de menys recursos.
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És el peix que es mossega la cua, doncs.
Hem estat treballant recentment en aquest àmbit: hem
agafat tots els municipis de la regió metropolitana i els hem
dividit en quartils [procediment estadístic per ordenar una sè‐
rie de dades, tot dividint-la en quatre parts iguals]. El resultat
és que el 75% de la població més vulnerable —la que està en
el 10% més baix de la renda— viu en el quartil d’ingressos
més baixos i el 96% viu en municipis que tenen ingressos per
sota de la mitjana. Aquells que menys tenen i que més neces‐
sitat de suport públic requeririen van a raure en els municipis
que tenen una base scal més baixa i, per tant, menors capa‐
citats de prestar serveis públics i menors capacitats d’inversió
per solucionar els seus problemes.
Com per exemple...
L’Ajuntament de Barcelona ha pogut fer, en el seu terme,
un pla de barris molt ambiciós i lloable, invertint cent cinquan‐
ta milions d’euros en setze barris de la ciutat. Això ha de tenir
uns efectes molt positius. Ara bé, l’alcaldessa de Barcelona ho
pot fer perquè disposa d’uns recursos que venen de tota la
ciutat i els pot esmerçar en aquests barris. Però, com ho farà
l’alcaldessa de Santa Coloma? Agafarà diners del Singuerlín i
els portarà al Fondo? Ja es veu que això no té sentit. Cal algu‐
na fórmula que ara no tenim per a un millor repartiment i re‐
distribució dels recursos entre les diferents àrees urbanes.
L’expansió metropolitana ha deixat incòlumes les administraci‐
ons locals preexistents.

L’aprimament de l’estat del benestar es
plasma en el que anomenem la
segregació residencial, és a dir, la
tendència dels grups socials a separar-se
en funció de la seva capacitat de triar
lloc de residència

Creu que hem d’anar cap a estructures supramunicipals
o agrupacions de municipis, per damunt dels interessos de
cada racó del país?
Puc contestar amb un exemple: un company de la Univer‐
sitat, en Joan López Redondo, ha fet la seva tesi doctoral sobre
el tema de la transició energètica. Ha arribat a la conclusió que
a Catalunya, per produir amb fonts renovables i amb proximitat
als llocs de consum tota l’electricitat que necessitem, caldria
una extensió de 550 quilòmetres quadrats. És a dir, cinc vega‐
des i mitja la ciutat de Barcelona, o pràcticament la comarca
del Vallès Occidental sencera. En part gràcies a les ajudes que
estan arribant, això seria possible, però podem pensar enrao‐
nadament a implantar fonts d’energies renovables sobre un
territori equivalent a tota la superfície del Vallès Occidental
sense algun tipus d’un planejament, més enllà de l’estricta‐
ment local que ho gestioni? Més casos: podem pensar que les
desigualtats es poden resoldre sense una actuació integrada?
Podem pensar que les infraestructures d’accessibilitat exterior
—aeroports, ports, trens d’alta velocitat...— es podran desenvo‐
lupar d’una manera coherent sense tenir una estratègia con‐
junta? És evident que no. I aquí efectivament es troba a faltar
no tant la plani cació, perquè de fet existeixen uns plans terri‐
torials, sinó un exercici de lideratge públic en la gestió de les
grans apostes estratègiques del territori.
Els localismes juguen en contra d’aquesta idea?
El que caldria és trobar una combinació entre les necessi‐
tats d’e ciència, d’equitat i de representativitat. Podríem pensar,
per exemple, en un veritable govern de la regió Metropolitana
de Barcelona, més enllà de l’àrea metropolitana. Ens hauria de
preocupar molt i molt el govern de l’àrea gran que abraça Sa‐
badell, Terrassa, Granollers, Sant Celoni, Mataró o Sant Sadurní,
entre tants altres. Perquè cada vegada més el joc té lloc en
aquest espai gran. Caldrien unes formes de govern que com‐
portessin una certa integració scal i que permetessin la gestió
integrada dels recursos. En tenim alguns bons exemples, com
és el cas de l’Autoritat Metropolitana del Transport.
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Però, al mateix temps, hem de vigilar que no desaparegui
la possibilitat dels veïns de fer-se escoltar o de gestionar en
proximitat algunes qüestions, per exemple el tema de la reha‐
bilitació urbana.
Però el territori és ben complex. Com ho podríem aplicar
en àrees més disseminades?
Pel que fa a les àrees més disperses i de poblament menys
dens, podríem xar-nos en altres fórmules com la que tenen a
França: les Communautés de Communes, és a dir, les comuni‐
tats de municipis, promogudes per l’associació d’ajuntaments.
Si aquestes comunitats exerceixen plegades la prestació de
determinats serveis, la República mirarà d’ajudar-les. Si ho fan
individualment, saben que se les escoltarà menys. En això, de
fet, també hi té a veure el gran nombre de municipis que té
França, prop dels 36.000, davant dels poc més de 8.000 que
té Espanya per un territori que és si fa no fa el mateix en ex‐
tensió. Però és un model que em sembla interessant i que es
podria mirar d’imitar en alguns aspectes.
Al seu llibre La ciudad en movimiento vostè posa en re‐
lleu la importància que els moviments socials han tingut en
la con guració de la Barcelona actual. Ens podria sintetit‐
zar les seves conclusions?
Barcelona seria una ciutat totalment diferent sense el pa‐
per que hi han jugat els moviments urbans. Prenguem per
exemple les associacions de veïns, unes entitats que l’historia‐
dor Marc Andreu ha estudiat a bastament. Hi ha un mapa dels
anys setanta, l’anomenat «mapa de les 100 victòries», on es

Si ens mirem el mapa de la segregació a
l’àrea o la regió metropolitana, veiem que
àmbits molt grans, sencers, tendeixen a
especialitzar-se en rendes altes o en
rendes baixes

destaquen les grans tes veïnals d’aleshores. Com seria Barce‐
lona sense les victòries d’aquestes associacions? Com seria
sense La Sedeta, sense la casa Golferichs, sense l’Ateneu de
Nou Barris, per exemple? Com seria l’Hospitalet sense el Parc
de la Marquesa? O Sabadell sense el Parc Catalunya, o Terras‐
sa sense el Parc de Vallparadís? Aquestes entitats tenen un
impuls extraordinari des del 1965 ns al 1979, i acaben por‐
tant en molt bona mesura a la pràctica les seves reivindicaci‐
ons. No oblidem que en els primers ajuntaments democràtics
hi entren bona part dels responsables de les associacions de
veïns que acaben portant a la pràctica una part substancial
del seu programa pel que fa a dotació de sòl públic o equipa‐
ments... I justament a partir del 1979 les associacions comen‐
cen a esllanguir-se, de manera que ara, dissortadament, tenen
menys força i menys capacitat d’incidir en les decisions políti‐
ques.
Aquests moviments socials han anat canviant els últims
anys...
Ja més recentment, les eleccions municipals del 2015 por‐
ten a la capçalera del sistema urbà espanyol forces polítiques
sorgides dels moviments que s’apleguen al voltant del 15-M.
És el cas de Madrid, Barcelona, Saragossa, Santiago, Ferrol,
Cadis, Pamplona i alguna altra. I, en el moment en què arriben
al poder, certament acompleixen, no sense di cultats, molts
aspectes del seu programa, però en el mateix moment el movi‐
ment social tendeix a disminuir. És un factor que els historia‐
dors dels moviments socials tenen perfectament estudiat: el
moment de la institucionalització de les conquestes sol coinci‐
dir amb la davallada de la mobilització.
L’entrada a les institucions dels capdavanters dels movi‐
ments reivindicatius podria ser, doncs, un dels motius d’una
certa desmobilització?
La gran majoria de les persones només entren en l’acció
col·lectiva quan les circumstàncies collen molt o quan veuen
una possibilitat real de canvi. Hi ha qui té aquesta empenta de
militar tota la vida, però molts, en el moment en què s’aconse‐
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gueix una victòria parcial o més o menys completa rebaixen el
seu grau d’activisme. Quan les sabates estrenyen menys
—quan ja tens l’escola al barri, el centre cívic...— les coses no
són ben bé com les havies somiat, però estan millor de com
estaven, la militància s’apaivaga. D’aquesta manera, la institu‐
cionalització dels moviments veïnals, que és una victòria i que
és una manera d’aconseguir uns objectius de millora per al teu
barri, té l’efecte paradoxal de fer disminuir l’activisme.
I doncs, com es pot combinar l’impuls de les organitza‐
cions ciutadanes que promouen transformacions en capa‐
citat d’actuació institucional?
Aquest és un dels grans reptes que té l’esquerra avui a Eu‐
ropa. Abans parlàvem del Pla de Barris, que es basa en la co‐
producció de polítiques entre diferents nivells. La crisi de 2008
va tenir com a resultat el sorgiment d’una gran qualitat d’inici‐
atives d’innovació social: menjadors col·lectius, petites empre‐
ses d’economia social, etcètera. A partir de 2015 arriba
l’ajuntament amb el seu pressupost de 150 milions per a
aquest pla. En comptes de fer-se càrrec directament des de
l’Administració, es proposa a aquells que estan tirant endavant
els projectes, de coproduir-los: si tu ho estàs fent, l’ajuntament
t’ajudarà, no et suplantarà. Ja es veu que el plantejament és
molt interessant, però requereix que el teixit associatiu es
mantingui viu. Sí aquest teixit decau, llavors no hi ha coproduc‐
ció possible perquè l’ajuntament no té ningú a l’altre costat de
la taula.
Fa anys, semblava que eren els mercats setmanals i la
seva in uència eren els que establien d’alguna forma els
llindars de les estructures de població. Ara, amb l’aparició
els grans hipermercats, quin és el plantejament?
Quan es va fer la divisió territorial de Catalunya, als anys
trenta, teníem una distribució molt jeràrquica dels serveis en
funció de la grandària de cada poble. Als poblaments petits, hi
havia molt pocs serveis o cap. Si en tenies algun, era el forn de
pa i una petita botiga de queviures. Si volies anar a mercat,

Aquells que més necessitat de suport
públic requeririen va a raure en els
municipis que tenen una base scal més
baixa i, per tant, menors capacitats
d’inversió i de prestar serveis públics
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havies de desplaçar-te al mercat setmanal d’un poble més
gran. I no diguem ja si necessitaves un servei més especialitzat.
El mètode que s'adopta en el període de la Generalitat de la
II República és delimitar aquestes àrees de mercats de base
setmanal com a àmbits comarcals. Però, què ha passat avui
dia? Doncs que la relació entre jerarquia de serveis —és a dir:
com més població, més jerarquia— i la dependència unívoca
de cada localitat amb una altra per trobar i els serveis s’ha
trencat. L'extensió de les xarxes fa possible que trobis serveis
de molt alta jerarquia en territoris que tenen molt poca pobla‐
ció. Abans la mobilitat era molt difícil, i en canvi ara gairebé
tothom pot desplaçar-se i arribar a qualsevol punt del territori.
Hem viscut en els últims anys diferents processos del
que s’anomena gentri cació, és a dir, processos de trans‐
formació d’un barri que provoquen que la població original
sigui progressivament desplaçada i substituïda per una al‐
tra amb més poder adquisitiu. Què en pensa?
El tema de la gentri cació és, de fet, una derivada de la
qüestió de la segregació de què parlàvem abans. Aquells que
tenen més capacitat de triar van a raure allà on es fa més de‐
sitjable de residir. Aquest fenomen es produeix sobretot en el
moment en què hi ha una diferència apreciable entre la renda
urbana potencial que pot tenir un barri i la que té en aquell
moment. Un barri amb expectatives de processos de millora,
però amb preus encara baixos, ofereix una possibilitat de
guanys, de patrimonització, molt alta i, d’aquesta manera,
aquells que tenen més recursos tendeixen a anar-hi. Poden
pagar més els que venen de fora que els que ja són a dintre,
perquè aquests últims, per de nició, tenien ingressos més bai‐
xos i per això precisament hi havien anat a raure i hi residien.
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La nostra àrea urbana s’ha fet més gran,
s’ha integrat i s’ha fet més
interdependent

Val a dir que avui crida molt l’atenció aquest tema, però no
és l'únic procés de recanvi de la població dels nostres barris. Al
contrari, n’hi ha hagut que han estat justament inversos. És a
dir, entrada de població de baix nivell adquisitiu en un barri, i
sortida de la població de rendes més altes. Això passa quan
els preus del mercat immobiliari tendeixen a créixer. En aquell
moment, aquells que viuen en una determinada zona veuen
l’ocasió de vendre la seva propietat i adquirir-ne una altra en
un altre barri de renda més alta, si cal renegociant la hipoteca
o per altres vies. D’aquesta manera permeten l'entrada de po‐
blació de baix nivell adquisitiu al seu antic barri. Això ha passat
en molts barris metropolitans, i ns i tot en barris de ciutats
més petites.
En quines circumstàncies és més fàcil que es doni
aquest fenomen?
Les possibilitats que ocorri estan en funció del règim de ti‐
nença. Si en un barri predomina extraordinàriament el lloguer
per damunt de la propietat, és molt més fàcil que es produeixi
el recanvi de població que si passa al revés. A Catalunya està
més arrelada la propietat. D’aquesta manera, la millora del
barri més aviat patrimonialitza les propietats, els dona més va‐
lor, i això fa que la pressió per al desplaçament de la població
sigui menor. Això no treu, és clar, que l’eventual desplaçament
de la població a través dels preus no sigui un problema. Ara
bé, ha de renunciar l’Administració a millorar les condicions de
vida per temor a l’increment dels preus? Això seria inaccepta‐
ble, no té sentit! El que hem de fer és millorar la ciutat tant
com en sapiguem, mantenir la vida associativa i els moviments
reivindicatius, i acompanyar les polítiques de millora amb polí‐
tiques d'habitatge que el facin assequible. I això a totes les
àrees de la ciutat. És molt important que hi hagi reserves de
sòl per a habitatge protegit. Si aconseguim això, ja tenim molt
de guanyat, perquè l’increment de preus s’esmorteeix, i la po‐
blació més vulnerable no té la necessitat d’anar-se’n. Cal
doncs millorar les condicions de vida a la ciutat i, al mateix
temps, governar les transformacions del territori per evitar-ne
els eventuals efectes perversos.
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Hem demanat a diferents representants d’àmbits diversos
del món urbà i del territori que adrecessin una pregunta a
Oriol Nel·lo. Aquí en tenim el resultat.
Ana Menéndez
Presidenta de la Federació
d’Associacions Veïnals de
Barcelona (FAVB)
La FAVB està actualment
treballant molt intensament en
els barris de la llera del riu Be‐
sòs, on les bosses de pobresa
són molt preocupants. Les inver‐
sions que fan diverses Administracions pequen d’una gran
manca de coordinació. El Pla de Barris, per exemple, no
és capaç de generar una dinàmica pròpia del territori que
comporti un desenvolupament sostingut en el temps d’a‐
questes zones. Què està fallant i que hauria de corregir
l’Administració?
El Pla de Barris és una iniciativa de l’Ajuntament de Bar‐
celona que òbviament no pot aplicar-se fora el seu terme
municipal. Per això, el tractament de la problemàtica dels
municipis de la riba esquerra del Besòs posa en evidència
que cal de manera imprescindible un mecanisme de redistri‐
bució, a escala com a mínim metropolitana, per poder inter‐
venir en aquests barris. En el seu moment, això es va
plasmar en la Llei de barris. Aquesta llei, aprovada sota la
presidència de Pasqual Maragall, creava un fons dotat amb
diner públic per a l’atenció d’àrees i àrees que requereixen
atenció especial. I a més es feia d’una forma molt interes‐
sant. No es queia en la temptació d’administrar aquests re‐
cursos des de la Generalitat, perquè intervenir en un barri
des de la distància, sense conèixer la realitat sobre el terreny,
és la recepta del fracàs. Al contrari, se seguia el principi de
subsidiarietat. Es tractava que els ens locals presentessin les
seves propostes, basades en demandes veïnals, a la Genera‐
litat. Aquesta les estudiava i, si ho considerava oportú, en
nançava, per exemple, el 50%, o el 75%. Se seguia el prin‐
cipi de subsidiarietat. En de nitiva, els tres requisits que ca‐
len per poder intervenir en barris com els de la llera del riu
Besòs són cooperació interadministrativa, proximitat i impli‐
cació dels veïns.
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Nadia Fava
Directora del Departament
d’Arquitectura i Enginyeria de la
Construcció i responsable del
grup de recerca Arquitectura i
Territori de la Universitat de Girona
Fins a quin punt els movi‐
ments socials urbans actuals de
diferent caràcter i tema com
l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) o la
Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH), per exemple,
promouen o són compatibles amb la imatge d’una Barcelo‐
na inclusiva i acollidora?
Els col·legues que venen de l’estranger ens diuen que
nosaltres vivim en una de les ciutats més agradables, més
acollidores, amb els millors serveis, centres d’assistència pri‐
mària... En de nitiva, un lloc de bon viure, amb una qualitat
de vida extraordinària. Com és possible, doncs, que aquesta
ciutat tingui la tradició de revoltes continuades que té? La
Jamància, les Bullangues, la Setmana Tràgica, la Canadenca,
el juliol del 36, la vaga de tramvies, les manifestacions dels
anys 70, el 15-M... Com casa una cosa amb l’altra? Bé, pot‐
ser podríem invertir la pregunta i demanar-nos quin és el pa‐
per que aquestes revoltes i protestes han tingut a l’hora de
con gurar la ciutat. No serà que, en part, la ciutat té la quali‐
tat de vida que té precisament gràcies al pòsit històric que
han deixat aquests moviments?
Mario Urrea Marsal
President de l’Associació de
Micropobles Catalunya i alcalde
de Torrebesses
Pensem que en aquests mo‐
ments tenim un país amb un
fort desequilibri: una franja cos‐
tanera amb una alta densitat de
població i un interior molt des‐
poblat. Les accions que s’estan duent a terme no tenim
clar que ens ajudin a aturar aquesta realitat. Com veu
aquest repartiment de la població pel territori i quin el fu‐
tur preveu pel món rural i els micropobles en particular?
El moviment dels micropobles és molt interessant i s’ha
de tenir en compte. En primer lloc, cal que aquestes estruc‐
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tures es vegin afavorides per una extensió de les xarxes po‐
sant en primer lloc les telecomunicacions, avui en dia im‐
prescindibles. Però per garantir la viabilitat dels micropobles
cal parar esment també en les xarxes de transport públic o
les xarxes de serveis com les escoles o els centres d’assis‐
tència primària. Ara bé, de la mateixa manera que la possibi‐
litat de triar residència dins les àrees urbanes és funció de la
renda, la possibilitat de sortir d’aquestes àrees urbanes tam‐
bé és en funció del poder adquisitiu. Per tant, faríem bé de
parar atenció en el contingut social d’alguns d’aquests movi‐
ments de sortida de la ciutat, no fos cas que el que s’estigui
produint sigui també un increment de la segregació urbana
sota l’aparença d’un retorn a la ruralitat. Ni molt menys vull
dir que sigui així en tots els casos, però la possibilitat que es
donin realitats d’aquest tipus és un fenomen que no hem de
perdre de vista.
Maties Serracant
Geògraf i exalcalde de Sabadell
En el context postpandèmia,
cal reavaluar els reptes territori‐
als, les prioritats i la plani cació
territorial vigent?
Penso que ara mateix el pri‐
mer repte que tenim té a veure
amb l’estructura urbana: ens in‐
teressa que la població tendeixi a dispersar-se en el territori,
o bé més aviat és millor mantenir-la compactada tant com
sigui possible? Un segon repte és el de la funcionalitat; com
s’ha de vertebrar i interrelacionar el territori? El tercer repte
seria el del medi ambient, com afrontar el canvi climàtic?
Tenim un quart repte que és el de la cohesió social, com
evitem les fractures i l’increment de les desigualtats? I, nal‐
ment el repte del govern, com s’ha de governar de forma de‐
mocràtica i equitativa el territori? Aquest darrer potser és el
repte que aplega tots els altres. Em refereixo a governar en
un sentit ampli, no només en allò que fa referència a la ges‐
tió dels recursos i la representativitat, sinó també tot el que
és relatiu a la plani cació. Els processos de canvi són avui
tan aguts i tan ràpids que no poden produir-se de manera
e cient i sostenible si es deixen només en mans de l’impuls
espontani dels actors.
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Any Victòria

Pujolar

C

oincidint amb el cente‐
nari del seu naixement,
al llarg de l’any 2021
s’han celebrat una sèrie
d’actes públics de re‐
coneixement a la trajectòria de la pin‐
tora Victòria Pujolar, la veu femenina
de la Pirenaica, la ràdio antifranquista
que emetia des de Bucarest.
Republicana, antifeixista, comu‐
nista i lluitadora convençuda per un
món més just, ha viscut la guerra, la
resistència, l’exili, la militància comu‐
nista i la clandestinitat, sempre can‐
viant de casa, de poble i de país. Neix
a Barcelona, el 1921 en una família
catalanista i republicana. Mor a
Madrid el 2017. Quan esclata la
guerra, Victòria encara no ha complert
els quinze anys, però tant per l’Escola
Blanquerna, on ha fet la primària,
com per la família, se sent profunda‐
ment republicana.
El 1939 la família s’ha d’exiliar i,
si bé s’ha de trobar amb el pare a
Figueres, nalment passa sola la
frontera a França, i s’acaba reunint
amb la mare i la germana als centres
d’internament francesos.
Durant l’exili i quan ja han entrat
les tropes nazis a França, Victòria i la
seva mare són detingudes per indoc‐
umentades, però apro ta una oportu‐
nitat i s’escapa del camp de
Récébédou, i aconsegueix evitar que
les dues siguin enviades als camps
d’extermini nazi. A la casa familiar de
Tolosa de Llenguadoc s’hi reuneixen
refugiats i allí s’inscriu a les JSU
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(Joventuts Socialistes Uni cades). El
1942 torna a Catalunya per participar
en les accions de propaganda com a
delegada per Catalunya de les JSUC.
El 1945 és detinguda, torturada i
portada a la presó de les Corts. Quan
la condueixen a Madrid per fer-li un
judici de guerra, aconsegueix escapar
des de l’estació de França, i després
d’unes peripècies dignes d’una
pel·lícula passa la frontera de nit i
caminant durant dos dies, per nal‐
ment arribar a Tolosa de Llenguadoc.
D’aquesta manera es convertí en una
de les primeres dones a escapar de
les presons franquistes. De retorn a
França s’instal·la a París, on treballa
amb Gregorio López Raimundo en
l’organització d’activitats sota la ban‐
dera republicana. El 1947 s’uneix
amb el dirigent comunista i periodista
Federico Melchor, amb qui tenen
quatre lls. Viuen anys de forma clan‐
destina, sense papers i canviant molt
sovint de casa. Victòria treballa cosint
o planxant, pinta quan pot, i també
compagina i il·lustra les pàgines de la
revista Mundo Obrero i Mujeres An‐
tifascistas.
El 1959 el Partit Comunista desti‐
na Melchor a Bucarest com a redactor
periodista per a Radio España Inde‐
pendiente («La pirenaica»), on Victòria
farà durant set anys la veu femenina
de les emissions catalanes. Retornen
a França i quan la transició ho permet,
la família es trasllada a Madrid, on
Melchor dirigeix Mundo Obrero i Victò‐
ria nalment es pot dedicar a pintar.
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Vocació artística
Des de petita va sentir fortament la
vocació per l’expressió artística, un in‐
terès que la guerra i les circumstàncies
terribles que se’n van derivar van im‐
pedir que es con rmés en una forma‐
ció reglada. Però ns i tot en els
moments més complicats, sempre va
trobar moments per pintar i dibuixar:
«La vocació et segueix ni que estiguis
en moments difícils». Quan el 1959
tota la família es trasllada a Bucarest
es matricula a l’Escola de Belles Arts i
completa la carrera que durant tants
anys havia volgut dur a terme. Va ex‐
hibir la seva obra a ciutats com París,
Madrid i Barcelona.
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/
commemoracions/-100-anys-del-naixement-devictoria-pujolar-i-amat/

L’exposició dedicada a Victòria Pujolar
es podrà visitar a la seu de la UGT de
Catalunya de la rambla de Santa Mò‐
nica el març de 2022.

Història

La història no ens ha de fer por

Bistuer i Reventós, dos testimonis molt personals
Rita Nin
Dietaris de guerra i de
postguerra
Un cop acabada la guerra i ns als
anys setanta, a Espanya es van anar
publicant un seguit de diaris de perso‐
nes a ns al règim. La bibliogra a majo‐
ritària, de manera implícita o explícita
justi ca l’aixecament militar i la repres‐
sió del franquisme.
Amb l’arribada de la democràcia va
arribar també la necessitat de lluitar
contra l’oblit obligatori que va imposar
la dictadura. Apareixen aleshores cròni‐
ques personals dels qui van perdre la
guerra, guardats al calaix per motius
evidents. Alguns d’ells, sobretot els dels
dirigents militars o polítics, manifesten
de manera força acrítica la seva lleialtat
a la causa de la República.
En els darrers vint anys s’ha produ‐
ït, però, un boom editorial que eviden‐
cia l’interès pel tema. Han aparegut
relats inèdits de persones ben diver‐
ses, conegudes o de l’àmbit popular,
iconoclastes que amplien sense dog‐
matismes previs el coneixement de la
nostra història. Els dietaris de guerra
«no o cials» s’estan recuperant.
Hem volgut ressenyar-ne dos d’ex‐
cepcionals, cadascun amb característi‐
ques ben diferents i, com és preceptiu
a la histogra a, analitzats i contextua‐
litzats: Dietari de guerra i postguerra
(1937-1943) de Joan Bistuer, i Diari
de la guerra i Barcelona viscuda de
Manuel Reventós. Dos homes de pro‐
cedència social i cultural allunyada
comparteixen un temps i un espai, la
guerra del 36.
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Coincideixen, però, en la seva bio‐
gra a en un fet determinant: la neces‐
sitat de plasmar, dia a dia, la seva vida
en un diari, la voluntat ferma d’escriure
en primera persona els fets que respi‐
ren. Convergeixen també en apreciar
que, per a ells, la guerra no va nalitzar
l’abril de 1939 sinó que va continuar,
amb altres mitjans, més anys.

Les fonts egodocumentals
A la segona meitat dels anys
cinquanta, l’historiador Jacob Presser
va introduir un nou terme historiogrà c,
els egodocuments. Els de nia com
«aquelles fonts històriques en què
l’usuari s’enfronta a un ‹jo› com a tema
escrit i descriptiu». En altres paraules
autobiogra es, memòries, dietaris,
cartes personals i textos diversos — ns
i tot s’hi inclouen els poemes— en els
quals l’autor escriu de manera explícita
sobre ell mateix, els seus afers i els
seus sentiments.
Els últims anys els historiadors
l’han recuperat el terme amb força.
Malgrat que els egodocuments han
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gaudit de molta popularitat entre els
lectors —n’hi ha un gran nombre d’e‐
xemples— ns fa poc temps, han estat
poc estudiats. La recerca històrica ha
emprès un nou repte: abordar de ma‐
nera cientí ca i minuciosa les nom‐
broses fonts egodocumentals que
han aparegut al llarg de l’últim segle
i a principis de l’actual.
La recerca sembla apassionant. No
en va, l’egodocument ha estat una de
les tipologies textuals més practicades
al segle XX, sobretot durant la Primera
i la Segona Guerra Mundial, quan la
literatura personal va deixar de ser una
documentació rara o excepcional i va
aparèixer —ja per quedar-se— de ma‐
nera generosa. Com a valor afegit, ha
estat conreada per persones d’un am‐
pli espectre social i cultural.

Memòries, autobiogra es i
dietaris
Entre els diferents gèneres literaris
egodocumentals diferenciem les me‐
mòries i les autobiogra es dels dietaris.
Malgrat que són materials de gran
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Els motius dels autors dels
dietaris de guerra

Diari d’Anne Frank, Esglèsia de San Nicolàs, Kiel, Alemanya. Heather Cowper, Viquipèdia

magnitud, pertanyen a distintes tipolo‐
gies.
A les memòries i les autobiogra ‐
es el passat es reconstrueix. Hi ha
una distància temporal. Es rememo‐
ren records i s’organitza un relat cro‐
nològic que pot variar a mesura que
es van tenint més coneixements o per
la mateixa evolució ideològica i vital
de qui les escriu. Exigeix una elabora‐
ció temàtica i cronològica. L’historia‐
dor sap que està davant del record
que l’autor té de la història.
En el dietari, l’escriptor va relatant,
dia a dia, amb regularitat, els succes‐
sos que va vivint —de manera directa
o coneguda— i les seves impressions
immediates. És el passat més recent.
El text neix de la llibertat més absolu‐
ta i les re exions sorgeixen de les
pròpies experiències vitals, subjecti‐
ves, fruit de l’atzar.
Actualment, i salvant totes les dis‐
tancies, el blog, el diari digital interac‐
tiu i públic que es publica de manera
regular a internet, es podria equiparar
amb el clàssic dietari.

El valor del dietari
Per als historiadors els dietaris
signi quen unes fonts documentals im‐
portants que, un cop analitzades i con‐
textualitzades, es poden contraposar
i complementar amb la documenta‐
ció o cial o patrimonial.
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La «memòria calenta», en contra‐
posició a l’anomenada «memòria fre‐
da» o «institucional» que aporten els
documents fruit de l’activitat adminis‐
trativa o cial i de despatx, és essencial.
Els dietaris no tenen la profundi‐
tat i l’anàlisi existent a les memòries
i les autobiogra es i, per tant, la ri‐
quesa valorativa que sí que trobem
en aquestes, però l’espontaneïtat, la
vivència qualitativament més prope‐
ra a la realitat des de la perspectiva
peculiar i pròpia d’una persona, hi
afegeix molt interès. Permeten esta‐
blir una cronologia sobre la vida de
l’autor i el seu entorn. Són microhis‐
tòries que matisen i donen comple‐
xitat a la Història amb majúscula, en
de nitiva, documents de gran vàlua.

Fonts multidisciplinàries
Els àmbits disciplinaris s’han enri‐
quit i continuaran fent-ho de manera
encara no quanti cada amb els diaris
personals, que aporten un material de
primera magnitud en el treball pluridis‐
ciplinari de la sociologia, la lingüística,
la literatura, la psicologia, l’antropolo‐
gia, etc. L’enorme signi cat testimonial
que ofereixen els manuscrits, sense
deixar de banda el seu procés creatiu,
són una font extraordinària per als in‐
vestigadors.
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Molts dietaris de guerra han estat
ocults un munt de temps. Les raons
per escriure’ls i per no donar-los a co‐
nèixer són ben diverses, segurament
tantes com autors. La por a la repres‐
sió en temps de la dictadura, era una
d’elles. N’hi ha d’altres més subjecti‐
ves. No semblen actes socials. S’escri‐
uen per a un mateix. Diferents autors
s’han resistit ns i tot a publicar uns
fets en considerar que pertanyen al seu
àmbit més íntim, més personal, on
s’expressen sentiments, desitjos i vi‐
vències que no han d’interessar a es‐
tranys.
Fins a quin punt pensaven els au‐
tors que al llarg del temps, algú, lluny
del seu cercle familiar i d’amistats, po‐
dria interessar-se pel seu dia a dia?
Sembla que la majoria ni s’ho havia
plantejat. Una publicació? Per què i per
a qui? Teràpia davant d’uns fets no
controlables? Bene cis emocionals?
Por de desaparèixer sense deixar cap
record a la família? Anotacions per po‐
der publicar després un llibre de me‐
mòries? Potser la voluntat del
testimoniatge va ser important? O la
necessitat d’explicar a altres, de fer-los
partícips de l’horror?
Són moltes preguntes. Les res‐
postes per conèixer els motius nals
que impulsen una persona a escriure
un dietari, també. Són diverses i com‐
plexes, però en els dos llibres que
ressenyem n’hi ha un de comú que
els acosta a altres dietaris de guerra:
la consciència que s’està vivint un
moment extraordinari acompanyat del
possible risc de morir. Davant un fet
desmesurat i incontestable, i segura‐
ment incompressible en grau elevat,
només cal un llapis i un paper.
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Joan Bistuer Espias. Dietari
de guerra i postguerra,
1937-1943
Rita Nin
El dietari d’un ebenista,
soldat de lleva
L’any 1999, una entrevista de Víc‐
tor Colomer a Joan Bistuer publicada
al Diari de Sabadell va despertar l’in‐
terès del director de l’Arxiu Històric de
la ciutat, Joan Comasolivas, i va voler
conèixer l’autor d’uns dietaris que in‐
tuïa de gran valor. En accedir Joan
Bistuer a dipositar els seus manuscrits
a l’Arxiu de Sabadell, Comasolivas ini‐
cia un llarg procés de més de deu
anys que ha nalitzat feliçment amb la
publicació del llibre.
Es responsabilitza aleshores de la
transcripció íntegra normalitzada i d’in‐
dexació dels dietaris, i de buscar
editor. La feinada és enorme: en el
llibre podem trobar ns a nou índexs:
onomàstic, toponímic, d’institucions,
de graus militars, de cossos de l’exè‐
rcit, de defuncions, de sabadellencs,
de títols (cinematogrà cs) i calaix de
sastre.
El pròleg és del doctor en Història
Contemporània Esteve Deu, que apro‐
ta l’avinentesa per animar les famíli‐
es a seguir l’exemple de Bistuer i cedir
els documents importants guardats en
l’àmbit particular a les administraci‐
ons públiques.
L’estudi introductori, necessari per
facilitar i entendre la lectura, l’escriu el
també doctor en Història Contempo‐
rània, Josep Antoni Pozo, que classi ‐
ca les diferents etapes re ectides en
el dietari i les contextualitza de mane‐
ra extensa. Localitzem doncs Bistuer
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en el punt exacte de la història. La
crònica personal situada en el centre
de la crònica global.

Les llibretes
Emplenar set llibretes de forma
metòdica cada dia, 513 pàgines,
amb cal·ligra a clara i petita, podria
semblar una feina fàcil. Però quan la
majoria d’elles es van escrivint en el
front de guerra i en circumstàncies
molt complicades, la cosa canvia.
Malgrat les enormes di cultats, l’autor
mostra una ferma voluntat per con‐
signar-ho tot.
Mancat de pretensions literàries, el
dietari de Joan Bistuer re ecteix el tes‐
timoni d’un jove que, sense càrregues
ideològiques prèvies i sense cap com‐
promís polític, el criden a les de ma‐
nera forçosa. Un noi de vint anys que
pren un tren sense un destí conegut.
Som a l’agost de 1937, un cop s’ha
esmorteït aquella primera eufòria revo‐
lucionària de l’inici de la guerra i l’en‐
ardiment dels primers moments. Ja
s’albira la possible derrota de la Repú‐
blica i alguns dirigents rellevants bus‐
quen pactar un armistici per nalitzar
el con icte bèl·lic de manera negocia‐
da. Aquí, ell no hi entra, però l’ambient
que l’envolta, aquest desànim dels «de
dalt», l’ha d’afectar. La recollida de sig‐
natures entre els soldats impulsada
per alguns comissaris en contra de
l’armistici, o les primeres desercions,
han d’afectar sens dubte la moral de
la tropa.
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Retrat de grup. Joan Bistuer Espias (abaix a l’esquerra).
1936 ca. Autor desconegut. Arxiu Històric de Sabadell

Ell ho descriu tot gairebé de ma‐
nera eclèctica. No dramatitza malgrat
una certa desesperació. Josep Antoni
Pozo explica: «Resulta entranyable la
manera planera, familiar, que tenia
d’explicar les coses. Penseu que es
movia en un context terrible. Per
exemple, com descriu la fugida del
setge de Terol. És el seu primer con‐
tacte amb la realitat de la guerra. No‐
més a la seva companyia, el primer
dia, hi ha 30 baixes. 15.000 comba‐
tents varen patir congelacions. Va ha‐
ver-hi uns 20.000 morts del costat
republicà, dels quals 500 de la seva
brigada. Quan Terol cau, 2.000 sol‐
dats republicans es veuen abando‐
nats a la seva sort, els van deixar
penjats, i els franquistes van pensar
que el riu Túria era una barrera natu‐
ral infranquejable. S’escapen, doncs,
a través de l’únic forat no vigilat, el
mes de febrer, a temperatures de 20
graus sota zero. Havien de travessar el
riu tres vegades, amb ‹l’aigua ns al
coll› per evitar que els matessin o els
fessin presoners. Altres s’esplaiarien.
Ell no ho fa. I aquesta és la tònica de
tots els escrits».
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És gairebé increïble que les llibretes
s’hagin pogut conservar juntes i en bon
estat. De fet, en dues ocasions es van
dispersar. Comasolivas explica que les
dues primeres l’autor les donà a una
veïna de Sabadell per tal que les donés
a la seva mare. «Una altra llibreta, ex‐
traviada durant no sabem quant temps,
la retrobà dins una caixa quatre dies
abans de l’entrada dels anomenats
nacionals a Sabadell. També sé, perquè
ell així m’ho va explicar, que les va cus‐
todiar curosament».
El resultat és altament estimulant
per als historiadors que, seguint el seu
testimoni de primera mà, versemblant
i objectiu, aporta dades inèdites en
fets poc estudiats, precisament per
poc explicats.

L’autor
Comasolivas a rma que conèixer
Bistuer, «va ser una experiència huma‐
na irrepetible. Tenaç, generós, encan‐
tador i transparent, es feia estimar».
Joan Bistuer Espies va néixer a Saba‐

dell el 19 d’octubre de 1916 i va morir
també a Sabadell el 21 de desembre
de 2000. Els anys anteriors i immedia‐
tament posteriors de la guerra va tre‐
ballar d’ebenista. Home inquiet i amb
afany de coneixement, era a cionat
a la fotogra a i al cinema, interès que
compartia i el feia cartejar amb unes
noies franceses abans i durant la
guerra.
Va formar part de la Brigada Mixta
anomenada «El Campesino». Coma‐
solivas explica: «Em dibuixava ‹el
Campesino›, cap de la seva brigada,
com un home despietat, que no dub‐
tava d’enviar els seus homes a una
mort segura».
Després de les terribles experièn‐
cies de Terol i l’Ebre, amb l’avenç ja
imparable de l’exèrcit franquista, pot
retornar a Sabadell amb el camió que
trasllada les restes dels republicans
cap a la frontera. El gener de 1939
presencia l’entrada de les tropes na‐
cionals que prenen el control de la
ciutat.

Quan pensa que potser ja s’ha
acabat tot, l’obliguen a fer un nou
servei militar. Pozo ens descriu la se‐
va estada al camp de concentració
de Reus, ubicat a l’antic hospital
psiquiàtric Pere Mata: «Les passa
magres, i encara que pugui semblar
increïble, en alguns aspectes la seva
situació va empitjorar en relació amb
quan estava al front». Passa molta
gana (van haver de passar gairebé
dos mesos perquè mengés calent).
El dietari re ecteix la seva obsessió
pel menjar i per la neteja. Finalment
arriben els avals i l’abril de 1939,
torna a casa de manera de nitiva.
Un cop nalitzada la guerra, Bis‐
tuer continua escrivint durant gaire‐
bé cinc anys, ns al 1943, amb
precisió i delitat. Amb les seves
anotacions vivim les primeres dispo‐
sicions del nou règim i el control i re‐
pressió de la població civil, la por, la
impunitat i l’apro tament d’alguns de
la situació, i descobrim com els saba‐
dellencs van percebent dia a dia què
representa el franquisme i com creixia
la consciència contra la dictadura. De
l’entusiasme inicial a l’enuig: «He tro‐
bat l’ambient ben oposat als primers
dies d’entrar els nacionals, i la gent
sembla que estigui escamada i tothom
s’exclama i estan amoïnats perquè, qui
més qui menys té familiars a camps
de concentració, i tenen feina en fer
els avals» (Sabadell, 20 de març
1939).
Allunyat de qualsevol activitat polí‐
tica, no entén com «poguèn-se car la
gent a la butxaca, aquesta gent no ha
sapigut enfocar bé les coses, i per
comptes de fer-se amics només fa
que crear-se antipaties» (Sabadell, 26
abril 1939).

Les set llibretes del Dietari. Arxiu Històric de Sabadell. Fons personals de Joan Bistuer Espias. AP 415.
Composició, David González (AHS)

42

Les Notícies de llengua i treball | Núm. 51

Història

Diari de la guerra i Barcelona viscuda, de Manuel Reventós

Dietari cru i sincer d’un idealista
desenganyat per la guerra i la revolució

Josep Puig-Pla
«La FAI està grogui, però no tenen més remei que fer la guerra,
i com que no tenen ganes de fer-la [volen fer la revolució],
això no té solució»
«Ara que tenim un exèrcit
(200.000 homes armats i mig enquadrats),
ara s’adonen que no hi ha esperit bèl·lic»

E

l brillant economista Ma‐
nuel Reventós Bordoy, un
home de la burgesia
barcelonina il·lustrada,
va viure una època que li
va capgirar tots els valors en què s’ha‐
via format, i que havia compartit amb
altres joves que aspiraven a in uir en
la Catalunya del primer terç de segle.
Primer la Dictadura de Primo de
Rivera, després una República que
feia tombarelles constants i la guerra
contra els militars revoltats. Finalment
la cruenta revolució que va commoure
Catalunya. Aquestes experiències el
van abocar a un pessimisme respecte
la classe política i el país en general.
A mesura que avançava la guerra,
passa d’unes esperances primeren‐
ques a l’enuig i a una decepció gran.
Tot plegat, unit a la seva feble salut, el
portarà a una mort als 53 anys.
L’obra publicada per L’Avenç
(2021), de la mà experta de Josep M.
Muñoz, són en realitat dues obres, Di‐
ari de la guerra i Barcelona viscuda,
inèdites ns avui. Un regal per al lec‐
tor desapassionat que, lluny de dog‐
mes i partits-pris, agraeix l’autenticitat
i el coratge de l’autor en dir les coses
com les viu i les pensa. Perquè Re‐
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ventós escriu per a ell i la seva consci‐
ència, i no pas pensant publicar-les.
Escrites en calent, sense elaboració,
sense concessions per agradar o justi‐
car-se.
L’edició de Muñoz va acompanya‐
da d’unes notes precises que ens si‐
tuen en el context històric i aclareixen
dades al lector. Ha comptat amb la
col·laboració de dues netes d’aquell
avi que no van conèixer, Anna Moretó
i Laia Reventós. Manuel Reventós
(Barcelona, 1888-1942) va ser pare
del dirigent socialista Joan Reventós
Carner i gendre de l’industrial i polític
Jaume Carner.
A Reventós l’hem d’emmarcar en
la Generació de 1917, en ple Nou‐
centisme, aquell moviment de civilitat,
mesura, mediterraneïtat, que maldava
per una Catalunya culta i endreçada.
En formaren part Lluís Nicolau d’Ol‐
wer, Agustí Calvet (Gaziel), Ferran Valls
Taberner, Jordi Rubió i uns més joves
J. M. de Sagarra i Carles Riba.
Com la majoria de la seva gene‐
ració, es va implicar en política des
de la Solidaritat Catalana (1906).
Entrà a Acció Catalana, amb Rovira i
Virgili. Aquells joves catalanistes que,
segons Borja de Riquer en el magní c
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Família Reventós Carner a Albinyana, l’agost de 1935.
Fons familiar

pròleg, «discrepaven de la política im‐
posada per Cambó a la Lliga Regiona‐
lista i al conjunt del catalanisme [...]
per esdevenir una força conservadora,
monàrquica i classista».
La dictadura de Primo de Rivera
l’expulsà de l’Escola de Funcionaris i
l’Escola Social, creades per la Manco‐
munitat. Entrà amb un alt càrrec a la
Banca Arnús. Nicolau d’Olwer, ministre
d’Economia, el designà el 1931 direc‐
tor general de Comerç i Política Aran‐
zelària (dimití en ser nomenat ministre
el seu sogre). Ocupà un càrrec a la
nancera Crèdit & Docks i va exercir
de professor d’Economia a la Univer‐
sitat Autònoma.
El seu capteniment liberal, catala‐
nista i republicà neix del seu origen i la
seva posició familiar, de burgès, culte,
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Reventós repartint cartilles del Monte de Piedad a lles d'obrers industrials, a Madrid, el 30 d'octubre de 1931, quan
era director general de Comerç. Fons familiar

responsable i compromès. Tots aquests
trets es faran palesos en els seus es‐
crits, en el Diari que aquí tractem i estu‐
dis anteriors.
Tot i ser liberal, Riquer el considera
l’intel·lectual de la seva generació
amb més sensibilitat social, com ja
havia demostrat amb l’estudi Els mo‐
viments socials a Barcelona durant el
segle XIX. Allí havia escrit: «La lluita so‐
cial és condició necessària de la vida
moderna i que no ens ha d’espantar
excessivament». Diríem que Reventós
era un liberal amb preocupacions so‐
cials, de caire centrista, no com els li‐
beralismes (ultra)dretans que hem
conegut els darrers temps. El seu
amic Nicolau d’Olwer el quali cà de
«liberal tenyit de laborista».

El desengany de la guerra i la
revolució
Viu la guerra, amb incomoditats i es‐
tretors, manca d’aliments, passa fred,
la preocupació pels lls, la malaltia del
petit Joan. L’afecta molt la revolució so‐
cial, per les arbitrarietats amb què es
desenvolupa. Com la detenció de per‐
sones properes —un fet que el commou
— i per a les quals es demana un res‐
cat. Denuncia amb fermesa la violèn‐
cia de la lluita de classes, que ha
portat a «les formes més vils de l’enve‐
ja, de la crueltat i de la niciesa».
Respecte al Pla Tarradellas, les
col·lectivitzacions i con scacions mo‐
netàries, es plany de la pèrdua del va‐
lor del diner i dels valors tradicionals.
De neix els dirigents polítics i sindi‐

Dossier sobre l’Assemblea de Catalunya
El 7 de novembre de 2021 es van
complir cinquanta anys de la fundació
de l’Assemblea de Catalunya, l’emble‐
màtica plataforma unitària de l’oposi‐
ció al franquisme que va tenir un
paper clau en els anys de la seva exis‐
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tència. L’Assemblea va aconseguir
agrupar de manera transversal l’oposi‐
ció catalana, política i social contra la
dictadura, amb uns objectius comuns.
Es va dissoldre el 1977 amb el retorn
de la democràcia parlamentària.
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cals com uns ignorants a rmant que
«la ruïna del país és la guerra, clar,
però molt més que la guerra és la re‐
volució (...) la revolució és la fam».
Denigra Companys, a qui retreu ha‐
ver armat la FAI, no tenir autoritat i do‐
nar ordres que no es compleixen. Es
dol de la «descatalanització» que troba,
quan a rma que «la revolució l’han diri‐
git uns anarquistes, que considera cla‐
rament anticatalanistes» i que el dilema
polític era «catalanitat o anarquia». Es
queixa de l’actitud «espanyolitzadora»
del govern Negrín, instal·lat a la Ciutat
Comtal, i de les seves crides a la
«unidad nacional». Tanmateix no estal‐
via retrets al seu propi partit, Acció
Catalana, que desbordat pels esdeve‐
niments fa «olor d’intel·lectual» i pro‐
nuncia discursos «estèrils».
Una frase seva és molt dura i il·lus‐
trativa: «Els catalans tenim vocació de
suïcides, no servim més que per a la
rebentada, l’insult; això tots, de la Lliga
a la FAI». Com tants altres, espera el
nal del malson de la guerra, però no
és optimista quan s’exclama: «Amb els
que guanyin no m’hi podré entendre».
Antimilitarista com és, deixa anar:
«després de la FAI haurem de suportar
la Falange Española. Tot contra l’home
europeu lliure».
És el desengany de nitiu de l’idea‐
lista que sent que el seu món s’ha en‐
fonsat.

El nostre company, Josep Puig-Pla,
jutjat pel Tribunal d’Ordre Públic per la
seva pertinença a l’Assemblea, està
preparant un dossier on recollirà la
veu d’alguns dels seus protagonistes,
entre els quals participants de la UGT.
L’estudi es publicarà en el nostre pro‐
per número.
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SORPRÈN-TE!

APROFITA ELS TEUS DESCOMPTES!
1) Introdueix al buscador
«DESCOMPTES UGT DE CATALUNYA»
2) Entra a CREAR UN COMPTE
i registra-t’hi
3) Un cop registrat,
gaudeix de tots els descomptes

PER PORTAR TOTS ELS DESCOMPTES
AL TEU MÒBIL,
UN COP T’HAGIS REGISTRAT:
1) Entra a l’App Store o a Google Play, descarrega
l’aplicació
CLUB AHORRO VIP DISTRICTE
al teu telèfon
2) Introdueix el nom d’usuari i contrasenya
que has creat per a
DESCOMPTES UGT DE CATALUNYA
3) ENHORABONA, ja tens tots els descomptes
disponibles al teu mòbil!

Pluja de mots

Els termes de la

ciberseguretat

TERMCAT, centre de terminologia

L

a protecció contra els ciberatacs és una de les
grans preocupacions dels usuaris d’internet, tant
particulars com institucionals o d’empreses. Un
atac important pot afectar el funcionament i el
rendiment d’una organització i també la imatge i
la reputació que té. Segons l’informe La ciberseguretat a
Catalunya publicat per la Generalitat de Catalunya el desem‐
bre de 2020, el 99% de les empreses espanyoles admet
haver sofert un ciberatac durant el 2020; amb una mitjana de
cinc ciberatacs rebuts per empresa; i es calcula que l’any
2021 cada 11 segons hi haurà un ciberatac a escala
mundial.
En un sector d’activitat tan actiu, la creació de terminolo‐
gia és constant, i habitualment es produeix en anglès. Amb la
intenció de procurar que en el context català es vehiculin al‐
ternatives pròpies, fa anys que l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya i el centre de terminologia TERMCAT treballem en
col·laboració. I el resultat d’aquest treball conjunt es pot con‐
sultar al diccionari en línia Terminologia de la ciberseguretat.
El diccionari es va publicar el 2017, amb un primer recull
dels termes detectats, i s’ha anat ampliant ns a arribar als
400 termes actuals. Cada txa terminològica conté una de‐
nominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en
castellà, francès i anglès; de nició, i notes explicatives o ex‐
empli cadores quan s’ha cregut convenient.
Els termes tractats es classi quen per a nitat en grans
grups temàtics que indiquem i exempli quem a continuació,
amb el terme català i el terme anglès entre parèntesis:
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Atacs: aplicació enganyosa ( eeceware app), atac de dene‐
gació de servei/atac DoS (denial of service attack, DoS at‐
tack), bombardeig (mail bombing), estafa de la fortuna/carta
nigeriana (Nigerian scam), ciberestafa (scam), estafa romàn‐
tica (romantic spam), patró fosc (dark pattern), programari
d’assetjament (stalkerware).
Mitjans tècnics de seguretat: autenticació de doble factor
(two-factor authentication), biometria (biometry), dada creden‐
cial (credential), pla de recuperació de desastres /PRD (disas‐
ter recovery plan/DRP), prova de penetració (pen test/
penetration test), signatura de virus (virus signature), tallafoc
( rewall).
Criptomonedes: altcoin (altcoin), bitcoin (bitcoin), balena
(whale), cadena de bocs (blockchain), criptomoneder (cryp‐
towallet), minar (mine, to), mineria furtiva (cryptojacking),
oferta inicial de moneda/ICO (initial coin offering/ICO).
Comportaments socials: ciberassetjament (cyberstalking),
ciberseducció de menors (grooming), enginyeria social (social
engineering), extorsió sexual (sextortion), hacker ètic (white hat
hacker), notícia enganyosa/notícia falsa (fake news), phishing
(pesca), petjada digital (digital footprint), sèxting (sexting).
Aquests termes també es poden consultar al Cercaterm, al
portal de terminologia de les TIC i en diverses infogra es es‐
pecí ques com ara Criptomonedes: termes clau i La ciberse‐
guretat, terme a terme.
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La nova empenta

que necessita el català

Algunes propostes factibles
per promoure’n l’ús
publicades a Molt a favor
Magda Gascon Bohigas,

L

Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya
i de Promoció de la Llengua Catalana

es últimes enquestes disponibles sobre els usos
del català (Enquesta d’Usos Lingüístics 2018 i En‐
questa a la Joventut de Barcelona 2020), mostren
una tendència a la baixa en comparació amb la
tendència creixent del castellà. La davallada afecta
especialment l’ús del català, més que no pas el seu coneixe‐
ment. Així, segons les dades més recents que recull l’enquesta
municipal, l’ús del català entre els joves barcelonins no arriba
al terç del total: només el 28% dels joves el parlen de forma
habitual. Cinc anys abans, el 2015, el percentatge era del
35,6%. Pel que fa al coneixement de les dues llengües, mentre
que no hi ha cap jove que expressi no saber «gens» de caste‐
llà, un de cada deu diu que no té cap mena de coneixement
de la llengua catalana.
Deixant de banda responsabilitat inexcusable de les ad‐
ministracions públiques, que són qui han de fer les polítiques
d’impuls de l’ús de la llengua catalana, dotar-les de recursos i
vetllar perquè es duguin a terme, també nosaltres podem
contribuir a promoure’l en tots els àmbits i combatre la mino‐
rització a què sembla que es veu empesa.
D’entre la multitud d’obres publicades aquest 2021 dedi‐
cades a l’estat de la llengua catalana i el seu ús social, a Les
Notícies de llengua i treball hem volgut dedicar un espai a
una d’elles pel seu caràcter propositiu. Parlem del llibre Molt a
favor. 57 propostes i un pacte per la llengua (Eumo Editorial),
de Magí Camps, Míriam Martín Lloret, Rudolf Ortega, Maria
Rodríguez Mariné, Ivan Solivellas, Pau Vidal i Enric Gomà (ed.).
De les moltes propostes que ofereix per activar els usos del
català, el consell de redacció d’aquesta revista hem triat les
que ens han semblat més interessants, i que resumim a con‐
tinuació. Ens hem permès afegir algunes iniciatives de coliita
pròpia que considerem que val la pena que es coneguin més.
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Con gurar els ordinadors en català en tots els
àmbits dels serveis públics
Mentre esperem que Windows faci possible la con guració
automàtica i amb un sol clic dels ordinadors en català, fa deu
anys que tenim a l’abast el catalanitzador de Sofcatalà per a
programari i navegador. L’Administració de Catalunya hauria de
ser la primera que apliqués la normalització lingüística a qual‐
sevol aparell que utilitza i que posa a disposició en tots i ca‐
dascun dels serveis públics o semipúblics que en depenen.

Recuperem el «Digui?»
Respondre el telèfon amb un «Digui?», una fórmula molt
arrelada i popular, convida el nostre interlocutor a fer servir el
català, molt més que no pas fer-ho amb un neutre i imperso‐
nal «Sí?». D’aquesta manera, donem a entendre a l’altra per‐
sona que sabem parlar el català, i obrim més fàcilment la
porta a utilitzar-lo.
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Bon cop de clic

Tres televisions en una

Cada vegada vivim en un entorn més digital, envoltats de
pantalles a la feina, a casa, als espais comunitaris, etc. Els al‐
goritmes registren tot allò que fem i actuen en conseqüència,
també l’idioma de navegació que emprem per defecte. Es
tracta de dedicar uns pocs minuts a con gurar-se els disposi‐
tius que s’adrecen a nosaltres en la llengua pròpia.

Fa uns mesos les direccions de TV3, IB3 i À Punt van ex‐
pressar la necessitat de sumar esforços per impulsar una pla‐
taforma digital que inclogui les produccions de les tres
televisions públiques. Ara per ara existeix Bon dia TV, una pla‐
taforma digital de continguts audiovisuals nascuda el 2018
que ofereix continguts de les cadenes TV3 i IB3.

Xarxa d’Escoles de Català
Oferir classes de català en l’escola pública on les perso‐
nes interessades porten els lls. Només caldria que la direc‐
ció facilités l’espai adient —cosa factible si es fa fora de
l’horari escolar— i disposar d’un servei d’acollida per a la ca‐
nalla. D’aquesta manera una escola pública es pot convertir
en un centre d’ensenyament de català per a adults. El pro‐
fessorat podria proporcionar-se des del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL).

L’ordre dels missatges no és irrellevant
En general, el primer missatge de megafonia en els trans‐
ports públics és en català i el segon en castellà. Però no sem‐
pre. Relegar el català a la segona posició és una manera de
deixar entreveure la manca de consideració de l’entitat o l’em‐
presa cap al català, i la nul·la voluntat de difondre’l.

Que l’Administració compri productes en català
No tenim dades sobre el nombre de vehicles que com‐
pren les administracions catalanes i de territoris de parla ca‐
talana per prestar els seus serveis (de protecció civil,
policials, etc.), però de ben segur que la xifra és considera‐
ble. Si els governs i institucions públiques renovessin a partir
d’ara les seves otes amb vehicles que incorporessin la llen‐
gua catalana, és a dir, que disposessin de manual d’instruc‐
cions, assistent de veu i GPS en català, a part d’alinear-se
amb les seves pròpies polítiques de foment de l’ús social de
la llengua, facilitarien que tothom se’n pogués bene ciar.

Compartir les traduccions dels textos o cials
estatals i europeus
Es proposa que les traduccions de tota la paperassa que
afecti les administracions territorials de Catalunya, el País Va‐
lencià i les Illes Balears, es faci de manera conjunta, tal com
ja s’estableix en la Declaració de Palma, un acord de l’any
2017. D’aquesta manera, una comunitat podria assumir la
traducció del BOE, una altra de traduir la normativa europea,
i l’altra elaborar les versions en català dels portals web dels
ministeris del Govern espanyol (encara que sigui la seva
competència fer-ho).

Recuperar l’espai juvenil 3XL
Fa dècades molts joves podien mirar el K3, el Super3 o el
3XL, tots tres canals de la Corporació Catalana de Mitjans Au‐
diovisuals que va decidir tancar el 2012. Mancats de produc‐
tes audiovisuals en català per a joves, ja seria hora de
recuperar un espai o plataforma potent que oferís tota una
gamma de programes per a mainada de diferents edats de
manera que no es vegin obligats a recórrer a Boing, Clan, etc.,
perquè no hi ha cap alternativa en llengua catalana.
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Establir boni cacions scals pel català
Per a una empresa qualsevol, el fet de passar-se a la
llengua catalana no té cap atractiu en el terreny comptable.
Hi ha un article a la Llei de política lingüística de 1998, el
37.2, que permet establir boni cacions scals per al cata‐
là. Només caldria desenvolupar-lo. L’article diu: «El Govern
de la Generalitat i les corporacions locals, en l’àmbit de les
competències respectives, han de fomentar la imatge públi‐
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ca i l’ús del català i poden establir boni cacions i exempci‐
ons scals per als actes relacionats amb la normalització i el
foment de l’ús de la llengua catalana».

Diccionari urbà i col·loquial
El diccionari normatiu no recull els mots d’actualitat ns
que no es consoliden. Hi ha propostes del llenguatge col·lo‐
quial i d’argot juvenil que en català ja funcionen i que es po‐
drien recollir en diccionaris col·laboratius en línia. Alguns
exemples: PQC (Però què collons o Però què cony!) per
WTF (What the Fuck!); mestretites o mestretitoles per se‐
nyoro o matxirul·lo, etc.

No podem acabar aquesta pluja d’idees sense enumerar
altres iniciatives, començant per les que promou la UGT de

Pacte per la llengua
Els autors clouen el llibre fent una crida per a teixir un
gran acord per la llengua entre tots els agents polítics, eco‐
nòmics i socials (Administracions, patronals i sindicats,
cambres de comerç, universitats i col·legis professionals, as‐
sociacions i institucions culturals, federacions i clubs espor‐
tius) que estableixi compromisos per enfortir el català i amb
nançament i recursos per portar-los a la pràctica.

Llengua

Catalunya:
Feu servir els recursos i els glossaris elaborats des del sin‐
dicat per a AMIC, Avalot, les àrees de Salut laboral, Igual‐
tat, Treball Autònom...
Compartiu a les xarxes socials els vídeos, llibres i exposici‐
ons de primeríssima qualitat de Sindicalistes Solidaris i di‐
fosos pel Canal UGT a YouTube
Feu cerques per internet en català
Feu servir la Viquipèdia en català
Trieu la versió catalana o valenciana de les webs multilin‐
gües
Si pengeu productes de segona mà per vendre a inter‐
net o a les xarxes, que no hi falti la descripció en català
Quan valoreu un servei o producte a Google, especialment
si s’ofereix a territoris de parla catalana, utilitzeu el català
No presuposeu la llengua de ningú segons el seu aspecte
Apreneu català i practiqueu-lo, també
Feu piulades a Twitter en català
Enregistreu o valideu talls de veu curts en català per a
Common Voice (projecte de Mozilla), per fer-ne créixer el
seu corpus lingüístic, un conjunt de dades obert que
tothom pot utilitzar per entrenar aplicacions que utilitzin
la veu
Feu-vos viquipedistes o participeu en les maratons anuals
(Viquimaratons) que impulsa la Viquipèdia en català
Compartiu i difoneu aquesta revista!
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50 anys de Drac Màgic
Equip de continguts de Drac

Fotograma de l’espot realitzat per Xiana Do Teixeiro per a la celebració dels 50 anys de
Drac Màgic

E

l 2021 s’han complert cinquanta anys de la fun‐
dació de Drac Màgic. Creada el 1971, aquesta
cooperativa d’iniciativa social va iniciar la seva
activitat obrint escletxes de transformació cul‐
tural a les acaballes del franquisme, amb objec‐
tius radicals per l’època, com la promoció del cinema per a
infants en català.
Durant les seves cinc dècades d’existència ha fet arribar
l’audiovisual als àmbits educatius, social i cultural per mitjà
de projectes innovadors que entenen la cultura cinematogrà‐
ca com a eina de coneixement, crítica i re exió. El seu treball
és pioner en el terreny de la pedagogia cinematogrà ca, en la
difusió del cinema infantil i en la programació i l’exhibició del
cinema de les dones.
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Màgic

A mitjans dels anys setanta, en el context d’un règim
franquista agonitzant, però que també necessitava aparentar
una certa tolerància a ulls exteriors, a Catalunya van sorgir
iniciatives culturals que volien utilitzar el català amb normali‐
tat. Així van a orar projectes educatius i culturals com Drac
Màgic o l’organitzadora d’espectacles infantils Rialles, entre
moltes altres. És en aquest context, cap al 1977, que Drac
Màgic s’associa amb la revista infantil en català Cavall Fort i
l’organitzadora d’espectacles infantils Rialles i funden l’Asso‐
ciació Cultural Cavall Fort - Drac Màgic - Rialles. L’associació
neix amb la nalitat de normalitzar la difusió de cinema in‐
fantil doblat al català. La seva activitat s’inicia el 1976, amb
el doblatge de la pel·lícula txeca La Ventafocs (Triorisky pro
popelku), de Václav Vorlícek, amb versió catalana d’Albert
Jané, que fou la primera pel·lícula infantil doblada al català.
La pel·lícula fa una reinterpretació del clàssic i presenta una
protagonista valenta i decidida, molt diferent d’altres versions
del mateix conte, i s’estrena el 8 de setembre de 1977 al
Palau de Congressos de Barcelona en el context de les festes
de la Mercè.
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L’activitat s’inicia el 1976, amb el doblatge de la
pel·lícula txeca La Ventafocs (Triorisky pro popelku),
de Václav Vorlícek, amb versió d’Albert Jané, la
primera pel·lícula infantil doblada al català

Projecte Construir Mirades

Entrada a una de les sessions de Drac Màgic als cinemes Capsa

L’associació Cavall Fort - Drac Màgic – Rialles, constituïda
el 1977 i sota el nom de Distribucions Imatge, distribueix un
conjunt de més de 40 lms europeus i internacionals doblats
al català. Amb aquesta iniciativa, doncs, es promou la presèn‐
cia del català en la comunicació i el cinema, especialment en
pel·lícules dirigides a infants i joves, que havia estat pràctica‐
ment inexistent ns aquell moment. Entre 1977 i 2005 des
de la distribuïdora Imatge, Drac Màgic difon els lms doblats
per aquesta associació als diferents circuits d’exhibició cine‐
matogrà ca de Catalunya, amb la qual cosa contribueix a la
normalització de la llengua a la vegada que permet apropar al
públic català les cinematogra es de diferents països.

Llengua

El 2014 Drac Màgic fa reaparèixer la distribuïdora infantil
a partir de l’experiència de Distribucions Imatge, amb una
nova iniciativa que, sota el nom de Pack Màgic, distribueix al‐
guns lms del fons creat anteriorment (clàssics), i on s’explo‐
ren noves línies de treball que s’havien iniciat a l’etapa
anterior. A més de doblar les pel·lícules al català, Pack Màgic
continua la iniciativa de subtitular-les, amb el doble objectiu de
fomentar la lectura entre els espectadors i espectadores infan‐
tils i, a la vegada, per facilitar-ne l’accés a nens i nenes amb
di cultats auditives. S’entén així que la normalització lingüística
del cinema és una assignatura pendent que constitueix una ri‐
quesa per a la cultura i que cal incentivar també des de la dis‐
tribució cinematogrà ca, especialment en les produccions
cinematogrà ques dirigides a públic infantil i juvenil.
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Projecte Construir Mirades

La tasca de Drac Màgic parteix de la base que la
cultura visual té un paper fonamental en la
con guració del món, i per això impulsa projectes
que tenen l’objectiu de contribuir a la transformació
social a través de valors com el cooperativisme, el
feminisme, el compromís amb la no-violència i
l’atenció a les diversitats

Projecte Construir Mirades
Cartell de la campanya dels 50 anys de Drac Màgic

A banda de la tasca de doblar i distribuir pel·lícules in‐
fantils i juvenils en català, la cooperativa Drac Màgic també
du a terme activitats de formació en llenguatges audiovisuals
a través de diferents projectes educatius, i activitats de pro‐
moció i exhibició de cinema de dones i d’anàlisi de la repre‐
sentació de les dones en els mitjans de comunicació. En
conjunt, la tasca de Drac Màgic parteix de la base que la cul‐
tura visual té un paper fonamental en la con guració del
món, i per això impulsa projectes que tenen l’objectiu de
contribuir a la transformació social a través de valors com el
cooperativisme, el feminisme, el compromís amb la no-vio‐
lència i l’atenció a les diversitats.
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En un món fet d’imatges és evident que saber llegir-les, in‐
terpretar-les, descobrir-ne els signi cats tàcits, saber a qui
serveixen i per a què, és imprescindible per establir una rela‐
ció crítica i compromesa amb el món. Les activitats de la coo‐
perativa volen contribuir a qüestionar i interrogar les imatges:
Com ens diuen les imatges que hem de ser i quin aspecte
hem de tenir? Com marquen les nostres relacions amb els al‐
tres i amb el món? El treball de Drac Màgic proposa recodi ‐
car els llenguatges audiovisuals des dels feminismes, el
decolonialisme i l’ecologisme per ser capaces d’imaginar fu‐
turs vivibles. Desitgem que l’audiovisual sigui una eina espe‐
culativa per a imaginar i projectar una realitat que encara no
existeix, un espai des d’on qüestionar, intervenir i recon gurar
les narratives per a reinventar el món i atrevir-se a dibuixar les
utopies que volem viure.

Les Notícies de llengua i treball | Núm. 51

Llengua

Fil de llengües

Rosa Lizandra Crespi
Barcelona, 12 de juliol de 1968
Dinamitzadora lingüística
@rosalizandra
En quina llengua vas estudiar?
A l’escola, en català; a la universitat, en català, en castellà i en
anglès.

V

En el teu entorn, en quina o en quines llengües parles habi‐
tualment?
En català sempre. El castellà només l’utilitzo quan en algun
comerç no m’entenen.

aig créixer en un temps en què estudiar en ca‐
talà era una excepció. Vaig tenir la sort de po‐
der-ho fer i això m’ha acompanyat sempre. Tot
m’abocava a estudiar lologia catalana, però a
l’hora de triar vaig optar per lologia anglesa
apartant-me del camí que ja semblava tan ben traçat.
La lologia t’obre portes i et porta per camins que mai no
havies imaginat. Vaig començar com a traductora i correcto‐
ra, feina que compaginava amb les classes d’anglès i cata‐
là a adults, però de seguida la meva vida professional es va
creuar amb la justícia i des de fa anys estic en un equip de
dinamització lingüística als jutjats.
La justícia s’expressa a través de la llengua, però en català
ho fa només de forma testimonial. És ben paradoxal que això
passi justament en un servei tan proper al ciutadà com és el
de la justícia. Aquí tots sabem que les dades d’ús no acaben
de millorar, però lluny de deixar-nos portar pel pessimisme,
penso que també hem de saber mirar on som i d’on venim.
Això és una cursa de fons. Ara als jutjats hi ha unes condici‐
ons per treballar en català com mai havien tingut, tant en co‐
neixements de català i llenguatge jurídic, com en recursos
materials. És cert que els resultats són poc visibles, però en
determinats aspectes s’ha millorat molt.
Igualment, no puc negar que em preocupa el futur del ca‐
talà. La societat avança i els canvis fan més vulnerables els
petits. El català, al costat del castellà i l’anglès, corre el risc
d’anar perdent espai, sigui per l’aparició d’una nova platafor‐
ma audiovisual, d’un nou giny tecnològic o per qualsevol altre
element. No podem abaixar la guàrdia! És important que en‐
tre tots mantinguem una actitud proactiva a favor de la nostra
llengua i en reivindiquem l’ús en tots els àmbits, sigui a la jus‐
tícia, al comerç o en qualsevol altre espai.

Llengua

Una paraula que t’agradi molt.
Sororitat. Té un signi cat molt potent. És solidaritat, complici‐
tat, unió, xarxa entre dones. I això quan es produeix té un
efecte multiplicador de resultats imprevisibles.
Sabries recitar de memòria algun poema en català?
Segurament podria recitar equivocant-me molt poc És quan
dormo que hi veig clar, de JV Foix.
En quins idiomes sabries dir sisplau, gràcies, hola i adeu?
Són paraules molt comunes. En anglès, francès i italià, però
també en occità i, potser m’atreviria en llengua de signes.
En quina llengua tens con gurat el mòbil? I l’ordinador?
En català, tant el mòbil com l’ordinador, però, les aplicacions
o les actualitzacions no sempre estan en català. Al nal ho te‐
nim tot en diferents llengües i anem canviant sense adonarnos-en.
Quina paraula utilitzaries per de nir una posta de sol?
Una sola? Espectacle. Un gran espectacle.
Hi ha alguna dita o frase feta que comparteixis?
«Qui no s’arrisca, no pisca»! La valentia és una virtut. «D’aquí
a vint anys estaràs més decebut per les coses que no vas fer
que per les que vas fer», va dir M. Twain. Doncs això!
En quin idioma et sents més còmode a l’hora de llegir un lli‐
bre?
Em sento igual de còmoda llegint en català com en castellà.
Un mot que el diccionari hauria d’admetre (i per què).
Esporteràpia. L’esport és moviment i moure’s és estar viu. La
pràctica de l'esport aporta qualitat de vida, més energia,
menys estrès i més equilibri. En de nitiva, salut física i mental.
Amb el con ament per la pandèmia ho vam veure tots molt
clar. Penso que no ho hem d’oblidar.
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Unió General
de Treballadores i Treballadors
de Catalunya

Cinema social
La dona il·legal
Direcció: Ramon Térmens
Net ix
Un advocat especialista
en estrangeria busca l’aju‐
da d’una immigrant nigeria‐
na atrapada en una xarxa
de prostitució per aclarir l’aparent suïcidi d’una
clienta que va aparèixer morta al CIE quan ell li
estava intentant evitar la deportació. No es creu
la versió o cial i comença a investigar. Mentre
prova d’esclarir els fets, troba la fèrria oposició
del cap de policia i aviat comença a destapar
casos de corrupció, abusos sexuals i «falsos
suïcidis» dins del sistema de deportacions de
l’Estat espanyol. És conscient que arrisca la se‐
va vida, mentre la jove nigeriana, també en pe‐
rill de deportació, sap també que si la deporten
al seu país, morirà per lapidació.
Encara som a temps de veure una pel·lícula
que ha passat amb menys repercussió del que
penso que mereixeria. Sense contradir el que
he a rmat abans, és un dels lms més vistos
en català des de la seva estrena a Net ix. No‐
minada a dos premis Gaudí en la seva XIII
edició (Millor Pel·lícula i Millor Actor Secunda‐
ri), i premi del públic del Festival Internacional
de Cinema en Català Costa Daurada 2021,
presenta una dura denúncia contra el racisme
sistèmic i institucional a casa nostra, amb el
fet immigratori com a l conductor. Els perso‐
natges estan molt ben treballats. El que més
m’ha impactat han estat els testimonis dels
immigrants. El mateix director ha declarat que
la pel·lícula no és tan ideològica com emotiva
i exposa els fets a partir dels sentiments de
cadascuna de les persones que viuen situaci‐
ons injustes amb total indefensió.
Isidre Tiana
Novel·la
Mans eld Park
Jane Austen. Traducció:
Maria Dolors Ventós
Club Victòria – Viena
Edicions
L’editorial ha apostat per
l’excel·lent edició d’algunes
de les millors novel·les clàssiques angleses,
ns ara inèdites o introbables en català, amb
esplèndides traduccions. El llibre, segurament
l’obra més complexa i més controvertida de
l’autora, tanca la col·lecció. Amb l’humor i una
ironia níssims, gira entorn de les estratègies
de seducció i les conseqüències d’allunyar-se

Infocultures

de la veritat en aquest joc per enlluernar els al‐
tres.
Fanny Price és encara una nena quan els
seus oncles, nobles, rics i magnànims, l’acu‐
llen a la mansió de Mans eld Park, on tindrà
ocasió de créixer i formar-se amb els seus
quatre cosins: en Tom, l’Edmund, la Maria i la
Júlia. Cultes i super cials, tots tracten la Fanny
com a una inferior, excepte l’Edmund, que s’hi
interessa realment. El sever patriarca haurà de
marxar a Antigua per negocis, i aquest fet, jun‐
tament amb l’arribada d’uns nous veïns proce‐
dents de Londres —els atractius germans Henry
i Mary Crawford—, serà l’inici de la irrupció de
noves diversions a Mans eld Park. Tanmateix, la
Fanny, pel seu caràcter discret i re exiu, no hi
acabarà d’encaixar, i observarà amb tristor com
l’Edmund queda fascinat pels encants de la
Mary Crawford, malgrat la seva clamorosa
manca de principis.
Jane Austen pretenia alertar dels perills de
l’oci super cial de l’alta societat londinenca, en
contraposició amb l’estil de vida del camp,
més serè i tranquil.
Després de protagonistes molt desimboltes
i partidàries de prendre la iniciativa, l’escrip‐
tora es va proposar demostrar a Mans eld Park
que una noia tímida i de moral recta també
pot ser una gran protagonista.
Novel·la negra
Llibre de morts
Jordi Colonques
Bromera
Premi Narrativa Antoni
Bru Ciutat d’Elx. En un dels
barris més populars i gentri‐
cats de la ciutat de Valèn‐
cia, troben morta a sa casa una anciana de
huitanta-tres anys. «En vida responia al nom de
Clara Sales. En una nca infestada de joves, la
seua presència no era més que un element in‐
còmode del paisatge. Era la vella que de tant
en tant embossava l’escala amb el seu pas de
cargol». Quan la descobreixen gitada al llit, fa
un parell de dies que ha perdut la vida. La ve‐
lla no presenta signes de violència, ha mort
per causes naturals. «Així és com acaben els
nostres vells, esgotats i sols a les seues ca‐
ses». I ningú no se’n sorprén. Però, sota l’apa‐
rença de normalitat, s’amaga una ben
dissimulada activitat criminal d’un assassí
cautelós. I, després d’aquesta primera mort, en
vindran més. Els «pisos amb bitxo», la violència
immobiliària, i dos joves, Vida i Gui, que es tro‐
baran immersos, sense moure un dit, en una
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trama homicida que amenaça la baula més fe‐
ble de la societat.
Biòleg, escriptor, músic i il·lustrador, Jordi Co‐
lonques aborda i enllaça amb un marcat humor
negre les qüestions relacionades amb la geron‐
tofòbia —l’odi als vells—, i l’aporofòbia —l’odi als
pobres—, amb la intenció reeixida de convertir el
llibre en una investigació social seguint una llar‐
ga tradició de la novel·la negra.
Assaig
Bòsnia, la guerra que no
ens van explicar
Joan Salicrú
Apostroph
L’any 1996, un grup de
nens, croates i musulmans,
procedents de Mostar van
passar uns dies a Mataró convidats per l’Ajun‐
tament. L’autor, deu anys més tard, va visitar
Bòsnia amb altres mataronins per retrobar-se
amb ells i parlar de la difícil qüestió de la re‐
conciliació. Arran de l’encontre es va realitzar
un documental, Els ponts de Mostar, on es re‐
trata la realitat de diversos ciutadans de Bòsni‐
a i Hercegovina quinze anys després de l’inici
de la dramàtica guerra civil que va patir el país.
El periodista Joan Salicrú n’era un dels autors.
Ara, vint-i-cinc anys després del con icte, el
mateix periodista ha volgut desmuntar un dels
grans mites de la guerra de Iugoslàvia: les dife‐
rències ètniques van ser les desencadenants
de la confrontació que va consolidar un país
dividit en tres comunitats ètniques i la desapa‐
rició de la noció de multietnicitat, el tresor més
preuat de «la petita Iugoslàvia», com se l’havia
arribat a anomenar per ser una reproducció en
petit de l’estat creat per Tito.
Salicrú defensa en canvi que el principal
factor que va provocar la guerra van ser les
manipulacions interessades d’antigues elits
dominants de l’ex Iugoslàvia que van estimular
les hostilitats i van incrementar les diferències
racials per justi car el con icte. Segons la seva
tesi, el motiu real d’un enfrontament, una lluita
pel poder, va ser liderat per personatges sense
escrúpols i va provocar la mort de 100.000
persones, la majoria civils, 35.000 desaparici‐
ons i més d’un milió de refugiats. Bàsicament
musulmans, serbis i croats que havien convis‐
cut sense problemes durant l’estat federat de
Tito, un país amb moltes famílies multiètni‐
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ques, que parlen la mateixa llengua i que te‐
nen costums molt semblants.
Salicrú explica, però, que l’objectiu últim del
llibre és re exionar sobre la gestió actual de les
diferents identitats que viuen a Europa.
Poesia
Cuatro esquinas poéticas
N. Cortés, P. Neira,
P. López, L. Esquerra
Círculo Rojo
Cuatro esquinas poéti‐
cas, cuatro caracteres, cua‐
tro lunas y cuatro noches.
¿Qué más da? El mundo no los hemos creado
nosotros, los dioses, sí. Desconocemos nuestro
destino, pero sabemos lo que hace nuestra
boca y nuestro brazo.
La emoción coloquial, la profunda rebeldía,
la imperecedera denuncia mediante la pala‐
bra sencilla, un puerto en la amistad, es Paco;
el tenue sentimiento recorriendo la décima de
un poro, el minuto con su retina tranquila, la
atadura a esa piel de roce y leve escarceo, la
suavidad del tacto, es Pepe; el historicismo
con tan humanos rasgos, troppo vero, demasi‐
ado real, demasiado humano, ese vintage que
de antaño a hoy cunde a presente, y se aspira
y expira en letras moribundas, es Nicolás; o la
castiza poesía de un grito en la tierra ya lívida,
el celeste neblumo, la irredenta poesía, el im‐
pacto emocional, la visceralidad de esos
interiores tan nuestros, es Luis.
Es todo lo que os digo de las Cuatro esquinas
poéticas, en esa ventana vieja, en esa pared
encalada, todo los demás, ¿de qué os serviría?
Gritad, o si lo preferís, respirad con nosotros es‐
tas poesías, y que el mundo siga girando.
Cuatro esquinas poéticas os saluda, y que
en el mañana la tierra nos sea leve.
Luis Ezquerra
Biogra a
La vida no regalada
Lluís Cabrera
Roca Editorial
Zimbra, Barcelona... «És
el crit de Lorenzo en mar‐
xar de la seva terra cap a
Barcelona. Aquest és el
punt de partida de La vida no regalada, la bio‐
gra a novel·lada de Luis Cabrera, director de
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Taller de Músics. El llibre reconstrueix la seva
memòria familiar, que ho és de tota una gene‐
ració i constitueix una crònica de la Barcelona
i la Catalunya dels anys setanta i vuitanta. Ens
porta a les lluites veïnals de l’època als barris
obrers de Barcelona, a les lluites polítiques de
la transició, ens parla de música, de amenc,
de literatura, de drogues al Raval, de memòria
històrica...
Tots aquests ingredients, salpebrats amb la
gràcia i la personalitat de Cabrera i el seu ca‐
ràcter emprenedor, que es condensa en un
fandango popular que esmenta:
«Nadie es más grande que nadie
Por muy alto que se vea,
Nadie es más grande que nadie
Porque se puede resbalar
Y el chico ayudarle al grande
a poderse levantar.»
Per a Cabrera, ser amenc és una actitud
davant la vida.
Però el que realment m’ha cridat l’atenció és
la creació de la identitat del noi que arriba al
barri de Verdum: des d’un entorn rural a un al‐
tre de pisos construïts en els marges de la ciu‐
tat. Un noi que ràpidament s’interessa pel
català i l’aprèn, i que s’implica en la cultura
catalana sense deixar la seva. Els seus pares
tenien molt clar que per progressar havien de
marxar del poble, però per a ell va representar
un autèntic desarrelament. Aquesta recerca de
la identitat el porta a buscar la relació entre les
dues cultures que viuen a la seva ànima i ho fa
amb la música. Ho simbolitza el moment en
què Cabrera i Miguel Poveda van a la Llibreria
Central i carreguen una motxilla de llibres de
poetes catalans que després va musicar i can‐
tar Poveda en l’àlbum Desglaç. Destaca «Boca
Seca», de Narcís Comadira, un crit de pau, jus‐
tícia i llibertat.
Ja en el assaig Catalunya será impura o no
será Cabrera es mostrava contrari a la integració
i als intents d’homogeneïtzació de la vida de les
persones. La cultura i les identitats són temes
que conviuen a l’interior de Luis Cabrera i que el
porten a de nir-se com a andalunyo.
Conxa Perramon
Gènere fantàstic
Dune
Frank Herbert. Traducció de
Manuel de Seabra
Mai Més i Raig Verd
Premi Hugo i el Premi Ne‐
bula a la millor obra el
1966. La BBC News va in‐
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cloure el llibre a la llista de les 100 novel·les
més in uents de tots els temps. Un gran clàs‐
sic considerat com una de les millors obres
de ciència- cció de tots els temps i referent
indiscutible d’altres grans autors del gènere.
La novel·la compta amb nombroses referènci‐
es a sèries i pel·lícules com Star Trek, Futura‐
ma, Les cròniques de Riddick o Nausicäa. La
música i els jocs han homenatjat l’obra i, ns
i tot, l’exploració espacial li ha rendit home‐
natge en diverses ocasions com, per exemple,
en el nom d’un cràter de la Lluna o de Titan,
la lluna de Saturn.
Amb gairebé 20 milions d’exemplars venuts
en molts idiomes, ara es pot llegir en català
gràcies a la iniciativa de dues editorials, Mai
Més i Raig Verd, que es van unir per coeditar la
novel·la.
En un futur inde nit, l’imperialisme i el feu‐
dalisme que governen el sistema estan a punt
de ser escenari d’uns esdeveniments que
canviaran el curs de la història. Paul Atreides
és l’hereu d’una casa noble immers de sobte
en una aventura interplanetària que el portarà
a enfrontar-se a les forces més poderoses del
món per tal de defensar allò que estima.
Acompanyat del jove protagonista, Frank Her‐
bert crea un incomparable univers que li ser‐
veix per re exionar sobre l’ecologisme, la
política, el poder, el misticisme, la tecnologia
i les emocions humanes.
Novel·la literària
El ll del xofer
Jordi Amat
Edicions 62
Pot semblar sorprenent
a hores d’ara comentar el
llibre de Jordi Amat El ll
del xofer. L’ascens i caigu‐
da del periodista i advocat Alfons Quintà,
quan ja porta mantes edicions en català i en
castellà, i l’autor ha estat entrevistat i resse‐
nyat a pràcticament en tots els mitjans de co‐
municació. L’actualitat política i social, però,
és inestable, ns i tot contradictòria. Els pro‐
blemes apareixen i es resolen, i bona part del
nostre coneixement de la realitat ens arriba
través dels diferents mitjans de comunicació.
El periodisme s’ha d’explicar seguint uns cri‐
teris professionals que determinen la seva cre‐
dibilitat. Amb la solvència que donen les dades
contrastades i el sentit crític necessari. Conei‐
xent els antecedents que continuen in uint o
que es poden extrapolar amb facilitat. Un peri‐
odista de raça, Lluís Foix, recull en el seu blog
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una anècdota referida a Georges Clemenceau,
metge, periodista i primer ministre de França
durant la Gran Guerra. Preguntat sobre què ex‐
plicaria la història sobre el con icte va contes‐
tar: «No sé què dirà... però el que és segur que
no dirà és que Bèlgica va envair Alemanya».
Una obvietat, però que malauradament no es
compleix massa sovint en els mitjans, on ens
trobem amb excessiva freqüència amb perio‐
distes «soldats de trinxera». Continua Foix: «En‐
tenc que un bon periodista és aquell que es
dedica a explicar el millor que pot les coses
que passen i no a forçar que passin les coses
que a ell li agradaria que passessin». I per això
cal aprofundir amb lucidesa i la màxima objec‐
tivitat possible.
El llibre d’Amat, un relat magistral i una
molt bona re exió sobre les clavegueres del
poder a Catalunya, ens aporta unes claus que
ajuden a analitzar la política catalana i el pe‐
riodisme d’abans i d’ara. Seguint la biogra a
d’Alfons Quintà, anem entenent moltes de les
actuals «certeses». Lluites de sectors econò‐
mics i personals per controlar el poder polític
i mediàtic que ens ha marcat i continua de‐
terminant un món massa petit per a no poder
conèixer els ls del poder... si és que es bus‐
quen. Una constatació contrastada de com la
política controla la informació ns on l’inte‐
ressa i de com l’obligació del periodista és
esbrinar què s’amaga darrere el trosset inte‐
ressat que es facilita.
I per tot això, per ajudar-nos a afrontar els
mitjans de comunicació amb sentit crític i més
informats, per saber què s’amaga darrere grans
paraules, si no ho heu fet encara, cal llegir el
llibre d’Amat.
Rita Nin
Literatura japonesa
Sota un bosc de cirerers
plenament orit
Ango Sakaguchi. Edició de
Ko Tazawa
Lapislàtzuli
«En una època de post‐
guerra, Ango Sakaguchi va
aconseguir expressar el
caos pel caos tant a la seva obra com a la se‐
va vida. No es va deixar enganyar mai per co‐
ses falses. Era un escriptor irònic en el sentit
més genuí de la paraula». (Yukio Mishima)
L’autor, considerat com la veu de l’inconfor‐
misme i del pensament crític japonès de la
postguerra, va ser pioner en qüestionar els ar‐
quetips culturals profundament arrelats al seu
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país, sacsejats per una derrota humiliant a la
Segona Guerra Mundial. La seva literatura ofe‐
reix una visió descarnada dels enganys que va‐
ren portar el Japó a la confrontació. La gura
de l’emperador, el nacionalisme, el pes de la
tradició, són desmuntats un a un alhora que
construeix un al·legat en defensa de la llibertat,
les passions humanes i el que és essencial
quan es lluita per la supervivència en una situ‐
ació extrema. Els seus assajos provocadors van
despertar entusiasme i el van situar entre els
autors més representatius i originals del país.
Nihilista i pessimista, va escriure sense parar
ns que va morir als quaranta-nou anys. Sota
un bosc de cirerers plenament orit és una
obra mestra i aclaparadora. Esteticista, cruel,
onírica, existencialista, són adjectius que s’uti‐
litzen sovint per de nir-la. Però també inquie‐
tant i poètica.
Novel·la
No me llames loca
Josep M. Girona
Roca editorial
La idea primigènia de la
novel·la
Si al món en què vivim
ens escandalitzem diària‐
ment, i amb raó, per l’assetjament de què és
objecte la dona i per les actituds masclistes
que hi ha al darrere, què no succeiria a prin‐
cipis del segle XX quan aquests fets eren
amagats, romanien en el més absolut dels
anonimats i no existia una consciència gene‐
ralitzada de tal discriminació? Com actuaria
una dona en aquell temps davant d’una rea‐
litat hostil? Com ho faria per accedir al món
del treball quan s’entenia com un dret reser‐
vat a l’home? Com, en de nitiva, actuaria per
ser mestressa del seu destí?
Aquesta va ser la idea primigènia de No me
llames loca.
La novel·la arrenca l’abril de 1904, just el dia
que neix Arnau, el germà petit de la protagonis‐
ta, Julia, que, malgrat això, esdevé l’hereu de la
família Queralt-Robuster Sugranyes només pel
fet d’haver nascut home.
Julia no té una idea preconcebuda de la se‐
va situació com a dona; per tant, no és una ac‐
tivista feminista, almenys en el sentit teòric,
sinó que va prenent consciència de la seva
condició a mesura que es va trobant amb els
problemes que li planteja una societat patriar‐
cal, religiosa, hiperconservadora i enormement
violenta, molts dels quals tenen a veure amb
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els con ictes de gènere. El que fa la Julia és
aplicar el sentit comú a partir de l’ensenyament
rebut a l’escola de bibliotecàries de Catalunya.
I és que la sort de la jove és comptar amb la
tutela de la seva àvia paterna. La senyora Enri‐
queta és una dona avançada al seu temps
que es familiaritza amb un primer feminisme
de caràcter conservador que entronca amb la
Francesca Bonnemaison, la creadora de la Bi‐
blioteca Popular de la Dona, convençuda que
els con ictes socials només poden modularse, que no desaparèixer, si la dona burgesa i la
dona obrera són capaces de teixir llocs de tro‐
bada.
Són els anys del pistolerisme. La patronal
no dubta a recórrer a la guerra bruta per con‐
tenir les demandes obreres que a l’entorn de
la CNT va aconseguir l’any 1919 la jornada la‐
boral de vuit hores, per perdre-la setmanes
després.
És en aquest context on la Julia ha de cercar
la seva salvació. Per fer-ho comptarà amb l’aju‐
da de la seva amiga Inés, la lla del xofer de la
família, que apro tarà cadascuna de les engru‐
nes que van deixant els Queralt-Robuster en
forma de classes de costura i tardes de lectura
per a formar-se.
Pot una dona vèncer la hipocresia, la vio‐
lència i uns drets que no la tenen en conside‐
ració amb la sola força de la formació, la
lectura i l’amor?
Aquest és el repte a què s’enfronta la prota‐
gonista a No me llames loca.
Josep M. Girona, l’autor de la novel·la
Història de la música
Benvingut Socias Mercadé
(1877-1952), un músic
vendrellenc per descobrir.
Estudi del seu llegat a
l’Arxiu Comarcal del Baix
Penedès
Nativitat Castejón Domènech
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Consell Comarcal del Baix Penedès
(2019)
Es tracta de la primera biogra a del músic
vendrellenc Benvingut Socias Mercadé. És el
fruit d’una àmplia recerca en fons arxivístics,
hemeroteques i biblioteques nacionals i de
l’estranger que ajuda a conèixer amb rigor el
seu entorn familiar i la seva carrera artística.
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Cal dir que el fons documental del mestre So‐
cias, el qual es troba dipositat a l’Arxiu Comar‐
cal del Baix Penedès, ha estat el punt de
partida de la recerca. El llibre va acompanyat
d’un CD amb l’enregistrament de dotze compo‐
sicions seves: poemes musicats d’Apel·les
Mestres, mossèn Jacint Verdaguer i Joan Ramon
i Soler i altres obres diverses, entre les quals
destaquen les dedicades a Pau Casals i mossèn
Eudald Serra Buixó. Es tracta del primer enre‐
gistrament de la seva obra.
Els resultats de la investigació han permès
aprofundir en les activitats musicals de Benvingut
Socias com a organista, professor a l’Escola Mu‐
nicipal de Música de Barcelona i el Conservatori
del Liceu de Barcelona, professor acompanyant
al Conservatory of Music de Corning i a l’Institute
of Musical Art de Nova York, professor particular

d’un nombre considerable d’alumnes, tant a ca‐
sa nostra com a l’estranger, compositor —princi‐
palment de música religiosa—, concertista de
piano i pianista acompanyant de destacats artis‐
tes europeus i nord-americans.
També és objecte d’estudi la nca vendre‐
llenca La Plana, on el matrimoni Socias Bonas‐
tre va viure ns a la seva mort, de manera que
s’han identi cat els diferents propietaris que ha
tingut des del segle XVI ns a l’actualitat.
Nativitat Castejón, l’autora
Relats
Friday Black
Nana Kwame Adjei-Bre‐
nyah. Traducció de Ferran
Ràfols Gesa
Editorial Empúries
«El talent immens d’Ad‐
jei-Brenyah fa aquests
contes punyents enorme‐
ment seductors, per la via d’uns personatges

que es fan estimar de seguida, resoluts, car‐
regats d’emoció i sentiment, capaços de veu‐
re el món com un lloc beneït i maleït alhora».
(George Saunders)
Premi Pen/Jean Stein 2019 al llibre més
original i de més mèrit i impacte. L’autor, ori‐
ginari de Spring Valley, Nova York, ha estat se‐
leccionat per Colson Whitehead com un dels
«5 Under 35». Com es pot ser jove i negre vivint
als EUA? Amb sarcasme i imaginació. Friday
Black, ha estat triat com un dels llibres de l’any
per nombroses publicacions. Literatura innova‐
dora que ha causat sensació i ha rebut encesos
elogis on el racisme es converteix en un joc, es
menystenen les emocions i es modula l’estat
d’ànim per mitjà de drogues. I també re ex del
consumisme més desbocat i sagnant, i banalit‐
zació de la violència. Un món descarnat on,
tanmateix, en la lluita dels personatges per
mantenir la seva humanitat escara traspua l’es‐
perança.

Sindicalistes Solidaris us proposa...
Submergir-vos en una de les moltes activi‐
tats realitzades en els darrers temps per l’entitat
Sindicalistes Solidaris per tal de donar a conèi‐
xer diferents realitats i els Objectius de Desen‐
volupament Sostenibles (ODS). Us oferim un
extens ventall perquè remeneu i trieu les que
més us interessin.
Implica’t amb els ODS i Enrotlla’t amb els
ODS són els títols de les dues darreres publica‐
cions de la Fundació Josep Comaposada – Sin‐
dicalistes Solidaris que conviden a conèixer els
Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb
aquestes dues formes verbals —implica’t i en‐
rotlla’t— es vol incidir sobre dos grans públics.
Implica’t amb els ODS, dirigit a la ciutada‐
nia en general, ens explica a través de can‐
çons, poemes, anècdotes, llegendes i petites
històries la importància dels Objectius; en ca‐
da capítol, dedicat a un ODS, hi trobarem un
apartat on se’ns donen orientacions sobre pe‐
tites accions de la nostra vida quotidiana que
ens ajudaran a assolir-los, i una darrera part
on se’ns suggereixen iniciatives que podem
emprendre des del món de les empreses.
A Enrotlla’t amb els ODS, viatjarem de la
mà de disset personatges relacionats amb els
ODS. Rosa Parks, Greta Thunberg, Manolo To‐
màs, Nelson Mandela o Malala Yousafzai, són
algunes d’aquestes persones que ens acom‐
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panyaran en aquesta immersió en els ODS di‐
rigida a joves de la darrera etapa de l’ESO. El
llibre il·lustrat compta amb una pàgina web on
docents, educadors i famílies poden trobar ma‐
terial pedagògic que ajudarà a aprofundir en
cadascun dels reptes marcats per Nacions Uni‐
des l’any 2015. Amb la voluntat d’arribar a un
públic avesat a les noves tecnologies, aquest lli‐
bre també es troba en versió d’exposició virtual
a la pàgina web de l’entitat.
Juntament amb Enrotlla’t amb els ODS, a la
sala d’exposicions virtual de Sindicalistes Soli‐
daris, trobem dues exposicions fotogrà ques
que ja s’han pogut veure presencialment a mol‐
tes poblacions de casa nostra. «A pie de valla.
Frontera sur» i «El infVierno serbio» del fotoperi‐
odista J. Antonio Sempere, s’han transformat di‐
gitalment perquè tothom pugui visitar-les des
de casa seva. Aquestes exposicions compten
amb material addicional, com entrevistes i re‐
portatges de l’autor, que ens ajudarà a com‐
prendre i aprofundir en la vida i circumstàncies
d’aquells que es troben en camps de refugiats
en ple procés migratori.
Seguint en aquesta voluntat d’arribar al
màxim de gent, i davant de la bona acollida
que va tenir el llibre il·lustrat Abecedari de la
Solidaritat adreçat a nois i noies dels darrers
cursos de primària i als primers de l’ESO,
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aquest llibre també s’ha transformat en expo‐
sició. Aquesta vegada en format físic, es pot
veure a centres cívics i biblioteques en un
atractiu muntatge que ha tingut en compte el
respecte al medi ambient i que capta l’atenció
dels nois i noies que visiten els espais de les
seves poblacions.
Tots aquests materials i altres que s’estan
elaborant en aquests moments, juntament
amb les exposicions «Treball digne?» i «ODS.
Reptes compartits» van encaminats a apropar
i donar a conèixer la tasca que desenvolupa
Sindicalistes Solidaris, al mateix temps que se
sensibilitza a tota classe de població de la ne‐
cessitat d’avançar cap a un món més equitatiu
i solidari, conformant un extens catàleg de
propostes que de ben segur contribuiran a as‐
solir-lo.
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