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Col·lecció Sud
Sud és el que en cada absorció del capital s’escapa.
Sud és el que ens permet que la història no es
tanque.
Aquesta col·lecció tracta d’abordar una perspectiva
política des de, al i per al Sud, amb tots els seus
significats: culturals, geogràfics, socials, econòmics, etc. Perquè el
Sud sempre ha estat fora del centre de les nostres representacions,
justament perquè el Sud és allò que descentralitza. Un Sud que,
fins i tot, està més enllà dels podrits mercats alternatius.
Ací es reclama el Sud de tots els pols: l’autonomia en la creativitat,
la crítica i la praxi política. És des d’aquests paràmetres socials des
d’on neixen els relats històrics que permeten parlar d’esperança.
Perquè l’esperança és, de moltes, la millor virtut de la resistència.
Pensar-nos com a «Sud» implica analitzar les formes en què es
construeix un món no manipulat, del Nord, on la realitat es mou
al voltant d’uns interessos particulars i interfereix la possibilitat
de qualsevol tipus de món comú, compartit. Pensar una política,
d’aquest mode, del Sud, no parteix tan sols d’una constatació de
la desigualtat geopolítica (que travesa qualsevol territori limitat),
sinó d’una experiència sentida en la lluita local i diària. Perquè és
des d’ací, des del dia a dia, on és radical la pregunta política pel
sentit de la lluita i la construcció d’un món digne. Sud és el que
ocorre quan allò local parla amb la seua pròpia veu.
Aquesta col·lecció, al capdavall, pretén recollir a mode de mapa
aquestes experiències de resistència local i preocupació pels modes
de viure en clau col·lectiva; els problemes de la política territorial,
cultural i lingüística; anàlisis de les tensions per l’autonomia en
els moviments socials i, en definitiva, els cúmuls d’esdeveniments
que se solen menysprear en els grans plans estatals i els fluxos de
la borsa. Allò que es vol fer desaparèixer, en aquesta guerra civil
silenciosa, a còpia de policia, mass media i obediència.
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El pa i la mantega, i la revolució
Isabel Vallet Sànchez
El llibre que teniu entre les mans explica amb una claredat meridiana, i en molts casos, de manera vivencial, els límits de les
institucions i dels programes polítics de gestió de les institucions
per transformar d’arrel aquesta societat. I és que malgrat que el
descrèdit del sistema econòmic; de l’estructura política de l’estat
espanyol i les seues autonomies, i de la Unió Europea ha arribat
a màxims històrics, la resposta política a la crisi ha estat copada
per sortides reformistes i d’una gestió més ètica de les institucions.
Institucions que no estan essent capaces per si mateixes de millorar les condicions materials de vida de les treballadores ni molt
menys d’impugnar el sistema tal com havien proclamat.
Davant d’aquesta situació el primer que ens cal posar sota el focus és que la participació institucional entesa com una finalitat en
ella mateixa té escàs potencial transformador per la pròpia estructura i marc legal de les institucions i pel propi sistema. Primer perquè la inèrcia en els discursos, la retòrica i la pràctica comunicativa
segueix presentant ara, en plena crisi de la democràcia liberal i dels
estats nació com a dipositaris de sobirania popular; de l’Estat i les
seves institucions burgeses com a garanties del bé comú i l’interès
general i com a forma política de la societat civil. Així, l’operació
de revestir de neutralitat i asèpsia ideològica les institucions –els
budells dels tràmits burocràtics– és exitosa i generalitzada. De la
coerció al maquillatge i/o la persuasió per passar per alt que l’Estat
i les seves institucions continuen essent l’instrument central per
exercir la dominació sobre la majoria treballadora –amb major
mesura sobre les dones– i els sectors populars.
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Segon perquè, com un dels articles que llegireu afronta amb
excel·lència, s’ha de constatar que l’etapa capitalista de redistribució d’una part de la taxa de beneficis cap a les classes populars en
forma d’augment del poder adquisitiu i serveis públics no tornarà.
Ni hi ha les condicions econòmiques dins el capitalisme perquè
això pugui ser així, ni hi ha les condicions polítiques en l’àmbit
mundial per a poder forçar el capitalisme a adoptar polítiques de
redistribució parcial. Per tant, tal com analitza el llibre de manera
sectorial en diferents temàtiques, els projectes polítics institucionals que pretenen un retorn al projecte de l’estat del benestar estan
destinats al fracàs.
I per últim perquè no es pot deixar de recordar que amb la participació institucional fem una incursió en un espai aliè, hostil i
buit de continguts emancipadors, en un escenari preparat per a la
lluita dins del sistema. La partitocràcia, a més, es dibuixa en el plànol de la separació entre dirigents i dirigits i per l’autopromoció
individual i egocèntrica.
Significa que no hem de fer apostes institucionals? Jo entenc
que sí que n’hem de fer, el que entenc també és que cal que fem
autocrítica sobre el nostre paper en les institucions. Una autocrítica sincera, perquè si bé s’ha tractat teòricament sobre la conveniència o no de la lluita institucional en un projecte de ruptura, de
manera bastant àmplia, no s’ha tractat amb el mateix detall com
ha de ser aquesta participació institucional per contribuir veritablement a la construcció d’una alternativa al capitalisme.
Assumint d’inici que el capitalisme no és reformable i que,
al meu parer, cal resseguir el projecte de la unitat popular com
a aposta radicalment democràtica i al servei dels interessos de la
classe treballadora i les classes populars, la lluita institucional suposa el difícil engranatge de combinar reforma i ruptura, de la
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lluita per les reformes sense perdre de vista l’objectiu estratègic
de liquidació total de l’ordre existent. De conciliar en paraules
de Gramsci «les exigències del moment actual amb les exigències
de futur, el problema del “pa i la mantega” amb el problema de la
revolució convençuts que en l’un està l’altre».
Ens trobem en un estadi en el qual la correlació de forces ens
juga en contra, en el qual no som encara capaces de jugar-li un
veritable pols integral per canviar la relació de poder entre institucions/estat i la classe treballadora/classes populars. Un estadi, però, en què sí que és possible, i en aquesta línia ens situem,
construir dics de contrapoder popular, espais de contrapoder que
puguin disputar aquesta relació, i l’estratègia de «guerra de posicions» pot usar-se per englobar la nostra aposta pràctica –i en
construcció– de noves formes d’intervenció institucional com a
part contributiva a la construcció del projecte de la unitat popular.
De com construïm aquests dics i de com la lluita institucional
hi contribueix tractaria bona part de les preocupacions que tot
moviment que s’atanse a participar en les institucions hauria de
tindre, així si bé una part dels riscos de la participació institucional estan en la cooptació per part de les institucions del projecte
de ruptura, una altra part està en el fet que el nostre discurs i,
sobretot la nostra pràctica, siga capaç de construir aquests espais
de contrapoder popular, de creació de consciència alternativa al
capitalisme. Les pràctiques tendents a canviar la relació de forces
en la societat i les pràctiques tendents a crear lligam social alternatiu al del capital no són plànols dicotòmics, són dos moments
de la mateixa estratègia de construcció de poder popular. En crear
lligam social alternatiu al del capital es modifiquen les relacions
de força. Però, també cal assumir accions institucionals tendents a
modificar les relacions de força per conservar i expandir els espais
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en els que es crea i recrea llaç social alternatiu al del capital.
Una de les primeres realitats que el poder (institucional o no)
tempteja és la solidesa d’aquests espais de construcció d’una alternativa al capitalisme, de la consciència que hi presenten, de la
capacitat de fer xarxa, de la qualitat de la seva anàlisi de la realitat
i de la seva capacitat mobilitzadora i de defensa dels canvis que es
puguin dur a terme dins de les institucions que toquen privilegis.
I això passa per tindre el centre de gravetat de l’acció política necessàriament fora de la institució.
Plantejar per tant una lluita institucional al servei del moviment de l’esquerra independentista i anticapitalista als Països Catalans, ara, al 2018 –després de les lectures que trobareu al llibre–
i davant una imminent convocatòria electoral a les municipals
demana per tant aprofundir en el que Lelio Basso va anomenar
«participació antagonista», per una banda, en aprofundir en la
construcció de les sobiranies i, per una altra, en explotar el potencial de ruptura amb règim del 78, i d’obstaculització de la reforma
de redistribució de poder a l’Estat espanyol que té ara mateix la
construcció nacional dels PPCC, a la vista de la inutilitat de les
eines de les autonomies.
Davant dels cants de sirena per amalgamar sigles per generar
candidatures que poden tindre retòrica transformadora, però que
es veuran superades per la realitat de l’engranatge institucional, a
nosaltres ens toca participar en les institucions d’una altra manera.
Ens toca treballar perquè l’aposta institucional no siga una finalitat en ella mateixa, sinó que responga a l’anàlisi conscient i arrelat
a la realitat municipal. Que puga nàixer de la realitat dels espais
organitzats políticament per transformar d’arrel el municipi, de
la capacitat d’articular canvis i de la idea d’implantar propostes
en clau de sobiranies més enllà del nostre pas per les institucions.
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Que ho fem amb programes polítics que aspiren a canviar-ho tot
però que ho fem sobretot amb pràctiques institucionals per modificar les relacions de força en favor de les classes populars, és
dir, amb pràctiques per transfigurar algunes porcions de l’Estat
en instàncies antagòniques respecte a la lògica del capital. No ens
val una gestió «millor», no ens val només una gestió més ètica
o transparent, necessitem «pa i mantega» i, sobretot, necessitem
revolució.
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Introducció
Raül Beltran Benages
Les eleccions municipals i autonòmiques de 2015 constitueixen
l’inici del fenomen que s’ha denominat governs del canvi. Un moment clau en el qual al Principat, al País Valencià i a les Illes sorgeixen noves propostes polítiques en l’àmbit local que obtenen
una important i històrica incidència en els resultats electorals i
en la constitució de nombrosos governs municipals. Al mateix
temps, als governs autonòmics valencià i balear es dóna un gir important en la composició de governs i parlaments (especialment al
País Valencià, on el Pacte del Botànic trenca amb 20 anys del PP),
mentre que al Principat s’intensifica el procés per assolir el dret
d’autodeterminació (al moment d’escriure aquest text es celebra el
referèndum, s’activa la reacció repressiva de l’Estat espanyol i pren
forma una potent mobilització popular en resposta, amb incert
desenllaç).
Les candidatures del canvi, que administren o participen dels
principals governs municipals dels Països Catalans, han implicat
un desplaçament polític i institucional molt rellevant en els governs municipals després de les darreres eleccions. Noves candidatures, moviments socials i polítics han entrat a representar, governar i assumir responsabilitats de gestió a la majoria de municipis
de les nostres comarques, en un escenari d’equilibris i aritmètiques sovint difícils i contradictoris.
Aquest assalt institucional, que materialitza la fi del bipartidisme i la crisi del règim del 78, ha servit per a introduir a les institucions municipals una part considerable de propostes i reivindicacions de diversos moviments socials, protagonistes de lluites
19

socials importants de les darreres dècades, amb un punt d’inflexió
en el cicle de mobilitzacions al voltant del 15M i al calor de la
crisi econòmica i financera iniciada en 2008. Unes propostes, reivindicacions i lluites socials que, en entrar en la dinàmica institucional, es troben amb tres grans reptes o necessitats: resoldre problemes i contradiccions de la representació política; la producció
d’un discurs i un subjecte polític col·lectiu, i les limitacions de
l’arquitectura jurídica i administrativa estatal en tots els àmbits.
Aquesta nova representació política té l’objectiu de promoure
des de les polítiques públiques aspectes llargament defensats als
carrers i les places, com una nova relació entre governs i ciutadania (participació, lluita contra la corrupció, auditoria), recuperar
o promoure drets socials (habitatge, treball, renda, etc.), defensa
del territori, promoció d’urbanismes més inclusius i sostenibles,
remunicipalització de serveis públics, impuls d’un nou model
econòmic local, sobirania alimentària, etc. En definitiva, en uns
programes basats en les necessitats immediates del rescat ciutadà o
l’emergència social, però també en propostes de major recorregut
basades en la radicalització democràtica, les sobiranies i la justícia
social. Un terreny, com veurem en alguns exemples d’aquest llibre,
molt ampli i divers.
La reflexió general que plantegem tracta d’analitzar el nou escenari polític i institucional des de la perspectiva dels canvis pel
que fa a les dinàmiques i les estratègies dels moviments socials
i el paper dels nous (i no tan nous) actors políticoinstitucionals. Com s’ha viscut des dels diversos col·lectius, moviments
o centres socials aquest assalt institucional, com interpretem
col·lectivament les noves configuracions entre dins i fora de les
institucions, com veiem els escenaris de futur i com es gestiona
en aquest context la capacitat creativa, mobilitzadora i organit20

zativa del protagonisme dels moviments socials en aquesta nova
institucionalitat.
També ens proposem analitzar les contradiccions derivades dels
processos burocràtics i parlamentaris, les limitacions de la gestió
del dia a dia des de l’administració, els condicionants jurídics i polítics derivats d’instàncies administratives supramunicipals (competències, Llei Montoro, Tribunal Constitucional, etc.), de com
es gestionen la frustració i els ritmes lents de l’administració…
en definitiva, de les potencialitats i debilitats d’un municipalisme
amb vocació de canvi, inclús de ruptura, amb el sistema polític i
econòmic que encara ens governa.
Des d’aquesta perspectiva, plantegem l’anàlisi i la reflexió de
diferents veus vinculades als moviments socials d’arreu dels Països Catalans, amb l’objectiu de traçar un recorregut per diversos
àmbits d’interés, bé per la importància en l’agenda de les mobilitzacions socials recents, bé per esdevenir elements estratègics en
els nous governs, o per esdevenir laboratoris innovadors de les
polítiques públiques d’aquest nou municipalisme.
En concret, ens interessa centrar les anàlisis en aspectes com
els nous discursos i pràctiques al voltant dels models de ciutat,
l’urbanisme, l’habitatge i què fer amb la crisi del motor de creixement especulatiu-immobiliari, les polítiques de defensa del territori i la sobirania alimentària, el paper de la participació ciutadana en els nous governs, les polítiques contra l’atur, la pobresa i
l’exclusió social, l’impuls a nous models econòmics, els drets socials i els serveis públics, el feminisme.
També ens interessa, en termes més generals, obrir el focus i
pensar qüestions clau i reptes de futur com la construcció de contrapoders, el manteniment de l’autonomia dels moviments socials,
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quina relació es pot construir amb els governs del canvi i les noves
formes institucionals, com es produeix hegemonia cultural i social
des de pràctiques autònomes i autogestionàries, com s’aprofita la
nova conjuntura per promoure laboratoris d’experimentació social en formes de sociabilitat no mercantil i no estatal (economia
solidaria, sobirania alimentària, centres socials, gestió ciutadana,
xarxes de suport mutu, associacionisme, cultura lliure, etc.) i, en
definitiva, com continuar la lluita per la democratització radical
d’àmplies esferes de la vida sense que les prioritzacions institucionals i la lògica de la representació política capitalitzen les energies,
les capacitats i la creativitat de les iniciatives socials, que al seu
temps poden retroalimentar i donar sentit a les dinàmiques de
representació institucional (allò d’un peu a la institució i un als
carrers).
Un peu al carrer, un peu a la institució
Les candidatures de tipus municipalista, de confluència o d’unitat
popular, que en 2015 vénen a incrementar un model molt localitzat a Catalunya en les CUP o les CAV, representen un intent
més o menys definit de practicar un assalt institucional ciutadà o
dels moviments socials, tractant d’evitar les dinàmiques i salvar
les contradiccions de la política de partit més tradicional (la vella
política).
Practicar la democràcia interna de forma radical,
l’assemblearisme, l’apertura, la consulta permanent amb la societat. Construir mecanismes de representació directa, mantenint en
la mesura del possible la prioritat de les iniciatives i dinàmiques
d’autoorganització popular a través dels moviments socials. Evitar dinàmiques delegacionistes, professionalitzacions, jerarquitzacions i especialitzacions que neguen protagonisme a la iniciativa
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popular. Fer pedagogia, desxifrar les panxes de la bèstia, neutralitzar la paràlisi administrativa, desobeir les lleis injustes. Són objectius i bons propòsits, reptes en bona mesura pendents de les
candidatures del canvi polític i social.
Molt s’ha parlat i molt es parla encara de la forma i l’estratègia
d’un municipalisme transformador, que majoritàriament es troba
en fase de proves, d’assaig, d’error i encert.
No gestionar el conflicte, sinó organitzar-lo. Representar les lluites socials per ajudar-ne l’organització i no tractar de suavitzar o
posposar el conflicte social que dóna peu a les lluites i reivindicacions, tal com reclama Manolo Monereo.
Ser un altaveu. La veu del carrer i de les sense-veu. Una tasca no
gens fàcil des de dintre la bèstia, des de la “màquina lenta, litúrgica
i burocràtica” que és la institució, tal com defineix David Fernández el seu pas pel Parlament. La CUP com un canal, un conducte
i un instrument popular. El balanç final: “mínimament satisfet o
mínimament no insatisfet”.
També Anna Gabriel, just abans d’entrar al parlament català
com a diputada, havent treballat de tècnica de suport parlamentari
de la CUP-AE, assenyalava el repte de la tasca parlamentària de la
CUP: “conèixer la institució, demostrar la necessitat d’impugnar
el règim del 78 i esdevenir un espai polític impermeable a la succió del sistema”.
A més, la dinàmica institucional i electoral dels darrers dos
anys ha significat una paràlisi de molts moviments i activismes socials, i ha tendit a simplificar molt les anàlisis de la realitat. L’acció
institucional s’ha bolcat en la lluita contra la corrupció i el rescat
ciutadà, però s’oblida de transformacions més àmplies. S’oblida
del canvi de model productiu, la crisi ecològica o l’organització
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econòmica. Un canvi radical sols de la pròpia institució, sense
afectar a la seua racionalitat capitalista, no aconseguirà resultats,
com opinina de Yayo Herrero, referent de l’ecofeminisme i excoordinadora de Ecologistas en Acción.
En definitiva, un municipalisme transformador molt arrelat en
cultures llibertàries i la seua vella concepció del municipi emancipador. Les ciutats com la balança contra la dominació dels estats
i els imperis, com deia Kropotkin. També contra la dominació de
grans corporacions i mercaders. Les ciutats com l’entorn de proximitat on naix l’interès general i on la política civil no és solament
política parlamentària. On es constitueix comunitat política i democràcia directa, com defenia Murray Bookchin.
Un peu a la institució i un al carrer és el lema del municipalisme
d’unitat popular, que reflecteix la concepció de caràcter instrumental que s’atorga a la institució i la necessitat de mobilització i
autoorganització de la societat als marges de les institucions. Tot
un repte que ha de ser revisat i redefinit permanentment.
L’agenda política institucional i els moviments socials. (O
quan els dos peus poden perdre el compàs)
Si hi ha un procés recent de lluita social massiva i sostinguda en
el temps, que a més ha aconseguit una brutal presència mediàtica
i ha condicionat l’agenda institucional, inclús la cultura política i popular a l’Estat espanyol, ha sigut la lluita de la gent de la
PAH durant quasi 10 anys. L’evolució d’aquesta lluita pel dret
a l’habitatge és molt il·lustrativa per entendre els darrers anys
d’història política i social.
En una primera etapa, s’inicià la campanya “Stop desnonaments”. Una lluita de resistència pacífica i desobediència civil
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que ha paralitzat fins el moment més de 2.000 desnonaments. A
més, la iniciativa Obra Social La Pah ha promogut obertament
l’ocupació de centenars d’immobles en mans dels bancs per part
de famílies desnonades, amb l’objectiu de recuperar la funció social i el dret a l’habitatge.
Aquestes lluites foren victòries de la PAH, aconseguides de forma totalment autoorganitzada i autònoma, basant-se en el treball
voluntari i la militància de centenars de persones. Aquest moment
inicial, caracteritzat per la presència al carrer i l’acció directa permanent, la paralització de desnonaments, la dació en pagament,
els lloguers socials i les ocupacions d’habitatges, està popularitzat
amb el crit de “Sí que es pot!”.
Hi ha una segona fase en què es decideix interpel·lar més
directament el poder polític, mitjançant la iniciativa legislativa
popular (ILP), en la qual l’autoorganització popular de la PAH
aconsegueix recollir quasi un milió i mig de signatures durant
2012. La campanya de recollida de signatures anà acompanyada
dels coneguts escratxes que popularitzaren el “Sí que es pot, però
no volen!”, al·ludint més directament els representants polítics
per tal que prengueren mesures jurídiques que garantiren el dret
a l’habitatge.
I, finalment, una tercera fase, en què ens trobaríem ara, pot ser
descrita amb un “Sí que volen, però no es pot!”. En aquesta conjuntura, la sensació és que l’entrada als governs municipals i autonòmics de candidatures i organitzacions polítiques que han donat
suport de forma inequívoca les demandes de la PAH durant els
darrers anys, estan sent incapaces, per diversos motius, d’assolir resultats satisfactoris, si més no que s’aproximen a allò que s’esperava
o es declarava en la campanya electoral de 2015.
25

En el cas de candidatures d’unitat popular o confluències, més
properes a les demandes de la PAH, raons de competències administratives, pressupost, falta de personal municipal o obstacles
legals han fet que l’empenta dels moviments socials pel dret a
l’habitatge s’haja traduït molt feblement en polítiques públiques
els darrers anys. A aquestes raons, se sumen la por a enfrontar-se
als bancs i altres poders econòmics i polítics, o de radicalitzar la
política institucional, d’altres partits polítics més reticents a les
demandes.
El recorregut que va del “sí que es pot”, passant pel “sí que es
pot, però no volen” al “sí que volen, però no es pot”, posa de manifest les contradiccions i limitacions de la política institucional
en l’àmbit local (i autonòmic). Per diverses raons, com falta de
recursos tècnics i econòmics als municipis, limitacions legals i de
competències, pressions dels poders econòmics i els seus representants polítics, campanyes mediàtiques, etc. Mesures concretes
com la capacitat d’exercir l’expropiació temporal d’habitatge a
grans propietaris (o senzillament sancionar els habitatges en desús), la paralització dels desnonaments o l’impuls al parc públic
de lloguer social es troben seriosament limitades.
I aquest exemple afecta també diversos àmbits de les polítiques públiques estratègiques, com determinades inversions, remunicipalització de serveis i control dels grans contractes externalitzats, mesures de xoc contra l’atur i l’exclusió social, o grans
projectes per al canvi de model productiu. En eixe sentit, governar o fer política institucional és embolicar-se en l’àmbit burocràticoadministratiu; circumscriure’s als ritmes i procediments
d’una administració dissenyada per al sosteniment d’un ordre
social injust, que beneficia i privilegia una minoria social (grans
empreses i interessos econòmics, grups de pressió, grans partits).
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L’esfera burocràticoestatal representa el pacte de la transició i els
límits legals a què es va arribar en el disseny de la democràcia
del 78.
Des dels moviments socials, des del carrer, es fa una lectura crítica dels resultats dels governs del canvi (o dels canvis de govern) en
què es mesclen (sovint sense diferenciar) la falta de voluntat política
dels nous governants, la falta d’experiència, les limitacions del disseny institucional o de les pròpies lleis i competències de les administracions… Seria interessant, junt amb les crítiques sobre la pròpia via institucional, conèixer per què les coses no funcionen com
s’esperaria i saber detectar on està el problema, independentment
del propi judici de valor. No és el mateix la falta de voluntat, de
capacitat o de competències legals a l’hora d’analitzar un fenomen
polític i institucional.
Perquè, mentre els nous moviments municipalistes transformadors no són capaços de protagonitzar grans canvis de model social i econòmic a l’hora de fer front a les retallades en drets socials,
laborals i econòmics dels darrers anys, i de recuperar i incrementar
des de les administracions majors quotes de sobirania popular, els
moviments socials, en aquesta conjuntura, tampoc estan tenint
massa èxit a l’hora de fer un salt qualitatiu i quantitatiu pel que fa
a promoure formes d’institucionalitat alternativa en clau autònoma i autogestionària.
Menció a banda cal fer al procés d’autodeterminació català
i els seus efectes sobre la resta de l’Estat, en el qual, al moment
d’escriure aquest text té lloc una deriva repressiva i autoritària per
part del govern espanyol que s’enfronta no només al procés de
referèndum d’autodeterminació, sinó a una escalada de mobilitzacions impugnatòries del règim del 78 que Sergi Picazo ha denominat com la Revolta Catalana: “un motí, una impugnació, una
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bomba en la bastida del Règim del 78, una protesta contra el PP,
una reacció a la crisi econòmica, una hòstia a 30 anys d’Oasi català
autonòmic”. I com afegeix Roger Palà: “un 15-M indepe”.
A hores d’ara encara no sabem quin impacte tindrà aquesta
mobilització rupturista dins i fora de Catalunya. Les primeres mobilitzacions a tot l’Estat donant suport al dret d’autodeterminació
i denunciant l’espiral repressiva de drets polítics del govern espanyol, així com el recorregut que tinga el pols sobiranista català, donen indicis del que podria ràpidament convertir-se en una mena
de nou 15-M arreu dels territoris de l’Estat, que pose contra les
cordes de forma radical el règim. Tot i que cal no menystenir la
reacció (o contrarevolució) conservadora, tancant files al voltant
del patriotisme espanyol més ranci. Aquell que ha tret la bandera
els darrers anys contra les polítiques més progressistes promogudes pels governs de Zapatero (matrimoni homosexual, estatut de
Catalunya, abortament, educació per a la ciutadania, etc.).
Ens trobem en una cert transformació política i social, evidentment marcada pel procés sobiranista català i la deriva autoritària
del govern espanyol, però també per la implosió del cicle econòmic financer i immobiliari de les darreres dècades, així com el
col·lapse del sistema polític de la Constitució del 78, ferit de mort
per la seua cara visible de corrupció generalitzada, així com per
l’absència d’elements polítics, morals i culturals de legitimació.
Del rescat ciutadà i les persones en el centre a un model
alternatiu de societat
La retòrica del rescat ciutadà, l’emergència social o l’excepcionalitat
d’una macroestafa que hem anomenat crisi caracteritzà els discursos de les candidatures del canvi, recollint l’esperit del 15-M i les
lluites del cicle 2011-2015. L’apel·lació a la ciutadania o el poble
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com a subjecte, el fet de defugir de l’eix esquerra-dreta, els crits
a la unitat dels de baix contra els de dalt o el 99% són elements
discursius que posposaren temporalment el debat de fons sobre
quines polítiques, quins programes i per a quin model de societat.
El centre del debat ha sigut, en el moment àlgid de la batalla
electoral, com construir majories socials, tractant de superar el bipartidisme o sistema de partits del règim del 78. Una guerra llampec per les posicions institucionals que s’inicià amb les eleccions
europees de 2014 i finalitza, momentàniament, en juny de 2016,
ha condicionat sobre manera la dinàmica municipal (i autonòmica)
durant la primera meitat de legislatura.
En tot cas, pel seu significat, cap rescat pot ser indefinit, i si no es
ressolen les causes que el provoquen correm el perill de fer cròniques
les situacions d’emergència i la necessitat de rescatar les persones de
forma permanent. A més, hi ha dos possibles sentits del terme rescat: per una banda, es pot rescatar mitjançant diversos dispositius
d’emergència o d’ús de la força; mentre que, per altra banda, es pot
rescatar mitjançant el pagament d’una quantitat de diners (d’un rescat). Exemple: l’administració pot pagar un lloguer social als bancs
per utilitzar els seus habitatges buits (paga un rescat) o bé pot activar
mecanismes d’expropiació de l’ús als grans propietaris en benefici
de famílies llogateres o hipotecades (activa un mecanisme de força).
Posar les persones al centre de l’acció política, governar per
als interessos de la majoria social, no hauria de fer-se per massa
temps des d’una lògica de rescat o emergència social que implique excepcionalitat, tot i que siga en termes retòrics. La política
institucional des del moment que no serveix per a apoderar els
col·lectius socials, per a construir noves formes d’autonomia social
i sobirania popular, en què l’esfera no mercantil i no estatal que
poden representar els moviments socials i el teixit associatiu trans29

formador adopten rols cada vegada més actius, està condemnada
al fracàs. D’això se’n parla molt en aquests llibre.
Els nous governs del canvi han de demostrar a curt termini una
major eficàcia i eficiència en l’administració i gestió, però també
han de demostrar la capacitat de crear nous entorns institucionals
que impliquen la radicalització democràtica i alternatives viables
de desenvolupament socioeconòmic i distribució de la riquesa en
termes de solidaritat, sostenibilitat i justícia social.
A més, al rerefons de l’acció política i institucional del municipalisme hi ha la necessitat de noves narratives i discursos sobre la
ciutat i el conflicte social, definicions sobre subjectivitat i comunitat política (construir un nosaltres coherent i consistent), així com
delimitar el camp d’acció de la política en termes quotidians i en
clau transformadora.
En eixe sentit, urgeix construir no sols un relat polític de la
crisis del règim i del nou subjecte polític destituient-instituient,
sinó un programa coherent i factible capaç de respondre a la crida d’una nova majoria social. Probablement, ens trobem amb un
escenari similar als anys 30 en el sentit que la societat democràtica experimenta tensions extraordinàries entre sacrificar drets socials i polítics per salvar el capitalisme, si cal amb models i règims
extremadament autoritaris –si no directament totalitaris–, o bé
avançar cap a models de radicalització democràtica que impliquen
programes de socialització de l’economia i aprofundiment de la
sobirania popular. La tensió entre democràcia i capitalisme, una
vegada més, s’ha de resoldre amb més democràcia o més capitalisme. Difícilment hi ha termes mitjans.
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Els límits de l’economia
socialdemòcrata en els governs
municipals del canvi
Elena Idoate Ibáñez

Actualitzant els límits de la socialdemocràcia
Els límits de la socialdemocràcia a l’hora de superar el capitalisme han estat abordats àmpliament, a nivell teòric i polític, amb
la dicotomia ‘reforma o revolució’ que va recollir Rosa Luxemburg. Aquest debat continua sent important, fins i tot en un
context en què la superació del capitalisme i la seva substitució
per un nou model social basat en la justícia i en la llibertat no és
un objectiu factible a curt termini. Però, sí que ho és canviar les
condicions materials de vida de les persones més desafavorides,
enfortir les resistències populars i alterar les relacions de poder
per a plantar cara als abusos, agitar consciències, plantejar debats i experimentar amb noves formes de produir i de viure que
incorporin els plantejaments superadors del capitalisme. Així
doncs, el que ens preocupa actualment no és si la socialdemocràcia ens portarà o no a un model de societat alternativa (que
no ho faria), sinó avaluar el seu possible paper en una etapa de
la història en què el capital ha escomès un trencament definitiu amb aquells instruments que permetien un repartiment de
rendes mitjançant increments del salari i la millora dels serveis
socials de l’Estat del benestar. Un pacte de rendes que, cal recordar, tan sols havia estat possible en economies que corresponen
a una part privilegiada de la població mundial, que exclou als
territoris de la perifèria econòmica i que se sustenta en la ingent
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feina domèstica no remunerada que fan les dones en el seu paper
dins de la divisió sexual del treball.
Es pot reeditar una socialdemocràcia amb més elements de repartiment de rendes i protecció social i un menor protagonisme
del mercat? És viable retornar a alguns dels estàndards sociolaborals, i que tinguin en compte les noves realitats socials, fruit de la
generalització del treball precari, de la pobresa i la despossessió
dels béns i serveis bàsics en mans de grans monopolis energètics,
immobiliaris i financers? Per descomptat, una eventual reversió
de les polítiques d’austeritat i de les darreres reformes neoliberals
escomeses contra els convenis laborals, pensions i serveis públics
suposaria una millora en les condicions de vida de la població.
Però la cobertura de la socialdemocràcia seria molt dèbil, sense
capacitat d’abordar problemàtiques que han esdevingut estructurals: atur de llarga durada, treballadors i treballadores pobres,
treball vulnerable (no cotitzat o parcialment). Sobre els límits de
la socialdemocràcia té molt a dir-nos la crítica de l’economia feminista al capitalisme, que posa de manifest l’opressió patriarcal
de la dona en l’àmbit reproductiu i la seva major explotació i exclusió dels drets socials i laborals, basats en un model de treball
masculinitzat.
Cal tenir en compte que en l’actual context econòmic és impossible assolir un pacte de rendes capaç de generar un benefici
econòmic repartit entre la societat. Tal com apunta Sobiranies,
una proposta contra el capitalisme (Editorial Espai Fàbrica) “el capitalisme actual no tolera cap redistribució, perquè necessita fins
al darrer euro per assegurar les seves funcions d’inversió, malmeses
per la crisi financera i de sobreacumulació. Implementar un programa econòmic socialdemòcrata és impossible en l’actual marc
de relacions institucionals de la UE i de la zona euro”. En el capi32

talisme madur, les principals problemàtiques a afrontar no són la
insuficiència de la demanda o la inestabilitat cíclica de l’economia,
de les quals la socialdemocràcia ofereix instruments de gestió. La
qüestió central en el capitalisme senil és l’excés de capacitat productiva, és a dir, que els excedents de la producció són gegants
mentre que els espais on invertir-los de manera rendible es van
esgotant. La intensificació de la competència internacional requereix d’un desenvolupament tecnològic i d’una explotació del treball (dinàmiques intrínseques del capitalisme) de tal manera que
la capacitat de producció avui en dia condueix a una sobreproducció recorrent. El capital, contínuament, està cercant nous àmbits
on reciclar aquests excedents per a evitar els col·lapses com els de
la crisi del centre el 2008 (construcció, bombolla immobiliària i
financera i despossessió).
Quins governs del canvi?
En les darreres eleccions que han tingut lloc als diversos nivells de
govern a l’Estat espanyol, les esquerres han presentat noves candidatures, bé per les coalicions de partits socialdemòcrates tradicionals, bé per noves formacions polítiques, i també pel reforçament
de candidatures alternatives que ja existien. En el govern central
i en la majoria d’institucions autonòmiques, aquestes noves formacions han format part de l’oposició, però en l’àmbit local és
on han tingut més pes amb l’accés a alguns governs municipals.
Als Països Catalans, aquestes candidatures i coalicions que es van
presentar apostant ‘pel canvi’ han entrat als governs de les tres
capitals autonòmiques: Barcelona (Barcelona en Comú), Palma
de Mallorca (MÉS per Mallorca) i València (Compromís per València). En aquest article s’han pres com a referència les polítiques
impulsades per aquests tres governs a tall d’exemple, però cal tenir
en compte la diversitat existent en les candidatures alternatives
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que han entrat als governs municipals a moltes viles mitjanes i petites (altres exemples són les Candidatures Alternatives del Vallès,
Guanyem Badalona, 16 alcaldies de la CUP, 90 de Compromís i
11 de MÉS). Precisament, als municipis petits i mitjans és on les
candidatures de base popular i arrelades al teixit social combatiu
podrien fer una feina més transformadora, més allunyada de la
influència dels grans poders que engoleixin les ciutats.
El punt fort d’una part important d’aquestes candidatures ‘del
canvi’ és que plantejaven un trencament amb governs anteriors sovint desgastats per la corrupció, l’autoritarisme i l’hermetisme. Al
descrèdit dels governs, havia contribuït d’una manera fonamental
els efectes de la crisi econòmica en l’empitjorament de les condicions de vida de les classes populars, i en una major desigualtat i
concentració del poder econòmic. D’altra banda, un cicle de resistències populars a les polítiques d’austeritat i reformes legislatives
de caire neoliberal, entre altres qüestions plantejades per diferents
moviments socials i plataformes de lluita, entre els quals és clau
l’aportació del 15M, va traslladar el descontentament popular en
resistència als carrers. Les qüestions econòmiques, per tant, han
estat centrals en el cicle polític en el qual s’han gestat les noves
candidatures d’esquerra, però paradoxalment, els nous governs
‘del canvi’ s’han notat ben poc pel que fa a l’economia, i les apostes per a modificar l’estructura productiva i el funcionament de les
relacions econòmiques són inexistents o bastant limitades.
No podem atribuir tota la responsabilitat als governs municipals ‘del canvi’ de la inactivitat o l’escassa influència en les tendències generals de l’economia capitalista. Les competències dels
ajuntaments en matèria econòmica, tant pel que fa al desenvolupament econòmic com la gestió econòmica dels serveis públics,
són molt limitades. Però això no vol dir que els municipis no dis34

posin d’instruments, directes i indirectes, que puguin influir en el
model econòmic. Si bé ha estat objecte d’un debat ampli la pèrdua
de capacitat de maniobra dels estats en la globalització i el creixent
poder de les institucions supraestatals (fet que ens porta a minorar
encara més la percepció del marge que té un ajuntament), no s’ha
abordat tan àmpliament la qüestió de la rescalació del poder. Els
àmbits locals tenen un paper importantíssim en l’estructuració de
les cadenes globals de producció i consum. Si bé els grans capitals
tenen una gran capacitat de pressiona les institucions estatals i
supraestatals, en un context en què l’estat i el capital tenen una
simbiosi renovada, també compten amb la connivència dels governs locals a l’hora de crear un entorn bussiness friendly. El capital global fa recaure la competència internacional en les ciutats,
àrees i regions econòmiques, que competeixen entre elles per tal
d’afavorir els interessos de les inversions, modificant al gust del
capital els estàndards fiscals, laborals, de regulació urbanística i de
salut, entre d’altres qüestions. Els ajuntaments i altres àmbits descentralitzats i intermedis de govern han esdevingut indispensables
per a facilitar i promoure cadenes de producció i distribució en
regions amb una major especialització dins de la divisió internacional del treball.
La importància dels governs locals recau també en què s’han tornat una peça clau de la legitimació social, mitjançant l’atenuació o
pacificació dels conflictes i l’acceptació per part de la població dels
projectes empresarials, encara que tinguin una gran incidència en
la precarització de les condicions laborals i la despossessió de les
classes populars. El model de ciutat neoliberal, obert a la inversió
exterior i que modela els barris i les formes de vida de les seves
habitants al gust del capital, que desplaça a població, deteriora els
sous i els horaris i persegueix i criminalitza la pobresa, requereix
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un embolcall de legitimitat. Amb el trencament del pacte de rendes i l’Estat del benestar, una part del paper de la ‘concertació social’ ha passat al terreny de la participació ciutadana, amb debats i
processos de major o menor grau o participació de veïns i veïnes,
organitzacions i entitats. Els ens locals desenvolupen aquests sistemes de governança, i sovint els interessos empresarials aconsegueixen un aval popular de projectes dissenyats a despatxos.
Canvi cap a on? El continuisme en les estratègies del model
de competitivitat global
Per al capitalisme global, les ciutats governades per governs ‘pel
canvi’ continuen sent un lloc còmode on fer negocis. Malgrat la
moratòria hotelera i la limitació dels comerços turístics establertes
per l’Ajuntament de Barcelona, aquesta ciutat és el segon enclavament turístic més atractiu d’Europa per a fer negocis hotelers,
segons Deloitte. Un any més tard de l’entrada de Barcelona en
Comú a l’Ajuntament, l’informe European Attractiveness Survey explicava que Barcelona havia escalat posicions en inversió
estrangera directa. Als poc mesos, el nou govern ja havia signat
una reedició del Mobile World Congress amb un contracte molt
semblant a l’anterior. L’única novetat és que s’anunciava que el
consistori s’esforçaria a revertir els diners generats pel congrés
als barris més pobres. S’aposta per mantenir el model d’atracció
d’inversió estrangera, turisme i esdeveniments de la marca Barcelona però posant èmfasi en el fet que els recursos públics que se’n
deriven es traslladin als barris populars. Un plantejament que no
altera el model de ciutat marca Barcelona i hi confia per a intentar
millorar les condicions de vida de la població vulnerable. Si bé la
marca Barcelona fa front a la seva maduresa, València es planteja
reforçar el seu posicionament dins del mercat turístic, basat en
preus competitius i en haver mercantilitzat la ciutat ‘creant va36

lor’ per als visitants. El Pla Estratègic de Turisme 2017-2020 vol
assolir els 5,3 milions anuals de pernoctacions (1,2 més que cinc
anys enrere). Segons el document inicial, “la ciutat —més enllà
de la seva projecció turística— té pendent dissenyar un pla de city
marketing que defineixi la imatge de València davant del món per
la captació d’inversors, talent i visitants’. Es planteja actualitzar
la marca València, clarament orientada a la competitivitat global,
amb un embolcall social: el consens. L’alcalde de València, Joan
Ribó (Compromís per València), va afirmar que “València s’està
construint amb la complicitat de tots”, fent bandera de la participació i debat que hi ha hagut en l’aprovació del pla i del consens
social al qual s’ha arribat, que representa un ‘equilibri d’interessos’
i una aposta per una ‘rendibilitat sostenible’ . I empra termes com
la cogestió i la gestió ‘col·laborativa’ dels agents, però sense deixar
de reclamar un marcat protagonisme empresarial en la planificació i la gestió del marketing del destí.
Òbviament, provocar la caiguda en picat de l’interès dels inversors en una ciutat no és un objectiu desitjable en si mateix. I
cal tenir en compte que l’oposició de dretes ha estat molt punyent
a l’hora de difondre crítiques demolidores dels efectes suposadament nocius de les polítiques socialdemòcrates en els negocis (i
sobre les classes mitjanes). Però, sí que hauria de ser una estratègia de futur per als governs que pretenguin canviar alguna cosa
replantejar-se el model de ciutat i no pas revisar o fomentar el
model marca, del qual hi ha una enorme dependència. Cap ciutat
o vila pot prescindir de cop i volta del turisme ni d’altres negocis
associats a la marca ciutat, però cal encarar una estratègia per a
minimitzar la marca i orientar les ciutats a les persones.
Un altre àmbit en què es denota el continuisme en el model
de competitivitat global (és a dir, atraure les inversions com a
37

motor de la reactivació econòmica) és el de les infraestructures.
L’Ajuntament de Barcelona es proposa reeditar el controvertit Pla
del Delta, donant sortida al planejament en què fa anys treballa la
seva Oficina Estratègica de l’àmbit del Pla del Delta del Llobregat.
El document que ha elaborat pretén posar els esforços institucionals (operadors de sòl públic, entre d’altres) a reforçar la ciutat
aeroportuària i el ZAL. En el primer cas, es tractaria d’aconseguir
més empreses i més serveis per a les que ja n’hi ha, i en el segon,
elevar l’ocupació de la seva capacitat i eixamplar-lo. Tot això requerirà més territori fagocitat pels pols econòmics en una zona
molt trinxada pel primer Pla Delta i on els espais naturals, d’un alt
valor ecològic, han quedat reduïts a la seva mínima expressió. Es
torna a apostar per l’economia de les grans infraestructures: competir amb altres ports per a moure més mercaderies i generar més
activitat a l’aeroport (i, per tant, més turisme). Aquest nou Pla
Delta es presenta com una eina de consens entre agents públics
i privats (en què consta el Consorci de la Zona Franca i AENA),
malgrat que els interessos entre entitats socials i ecologistes i les
grans infraestructures són totalment oposats.
Canvi cap a on? Smarts cities i el creixement intel·ligent,
mite i realitat
Entre els objectius dels plans de desenvolupament econòmic de
les ciutats i viles s’adopten, acríticament i amb exagerat entusiasme, els models econòmics basats en la innovació, la tecnologia i
el coneixement. Sectors productius que han demostrat no tenir
una gran capacitat de generar llocs de treball i que, a més a més,
tendeixen a ser molt precaris. Les empreses de les tecnologies de la
informació i la comunicació es troben altament immerses en una
competitivitat global i una monopolització dels sectors. L’aposta
de la diversificació i reconversió de l’economia fa que moltes ve38

gades es prenguin com a referència aquests models que en algunes
regions han funcionat i han generat beneficis positius per la població (dins d’una estructura socioeconòmica molt diferent a la
dels Països Catalans) però que resulten ser més un mite que una
realitat. I que tenen també conseqüències negatives. A les ciutats,
la majoria dels treballadors i treballadores dels diferents àmbits
culturals han de treballar sota molta pressió i per una remuneració
econòmica escassa, i passen molts períodes d’inactivitat encadenant feines puntuals. Als centres de recerca i investigació, també.
La innovació, tant de tecnologia com de l’organització del treball i
dels productes, no comporta un reequilibri en la distribució de la
renda, sinó més aviat permet que les empreses tinguin més beneficis a costa d’incrementar la productivitat i a costa dels llocs de treball i dels salaris. A més a més, cal tenir en compte que la majoria
dels béns i serveis que ofereixen aquestes anomenades economies
emergents estan orientats a un tipus de demanda de rendes més
altes i cobreixen unes necessitats que no són les imprescindibles.
El Pla estratègic de l’Ajuntament de Palma de Mallorca es
planteja “convertir Palma en una ciutat més moderna, amable,
intel·ligent, verda, sostenible, dinàmica, integradora i orientada cap a les persones”, i com a catalitzador d’aquest amalgama
d’objectius desitjables des del punt de vista de la justícia social,
apareix el ‘creixement intel·ligent’, concepte inventat per la Comissió Europea en l’estratègia Europa 2020. El govern de MÉS
adopta l’estratègia smart city que s’havia encetat uns anys abans,
en què la innovació, la recerca i la formació (que requereixen
de molts esforços i no tenen resultats immediats) haurien de fer
aflorar uns sectors emergents integrats per elements tan diversos
com l’eficiència energètica, l’atenció a les persones vulnerables, la
creativitat i la cultura. ‘Barcelona li interessa al món, i a Barcelo39

na li interessa estar present en el món és l’afirmació amb la qual
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, presentava a Estats Units la
ciutat com a referència dels sectors del disseny (moda, fotografia,
arquitectura, etc.) en la fira NYCxDESIGN. Per la seva banda,
l’Ajuntament de València, busca posicionar la ciutat en el món
de les startups (empreses ‘emergents’, associades al capital risc, que
parteixen d’una innovació i tenen potencialment un creixement
accelerat). Per això, impulsa en diferents instruments públicoprivats per a fomentar aquest sector, com són les anomenades xarxes,
‘acceleradors’ i ‘incubadores’, etc. I també hi ha equipaments municipals, com el Palau de Congressos i el centre Estació Marítima,
amb aquesta orientació. Amb tot, València vol potenciar els congressos, fires i altes esdeveniments de negocis amb el vector de la
innovació i la tecnologia.
Si el diagnòstic de la majoria dels ajuntaments de les ciutats és
que l’abisme entre els rics i els pobres no para de créixer, que hi
ha població mancada de béns i serveis bàsics i que la gentrificació
dels barris no s’atura, per què s’ha apostat tan clarament pel model
smarts cities, si a la pràctica aquest no ha fet millorar aquestes problemàtiques, i sovint ha desencadenat processos de gentrificació
i ha comportat la precarització de professions que abans tenien
millors condicions de treball?
Canvi cap a on? Les polítques de foment de l’ocupació i les
noves economies, paradigmes contradictoris i amb contradiccions
El foment de l’ocupació està inclòs dins del marc competencial
dels municipis. A la pràctica, gran part d’aquest servei ve encaixat
dins d’un marc dissenyat en instàncies superiors en què la descentralització s’ha limitat a la gestió de subvencions, prestacions
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i serveis que en bona mesura obeeixen la lògica neoliberal establerta per la Unió Europea i l’Estat espanyol. Els instruments
d’intermediació laboral i foment de l’ocupació de Palma Activa,
València Activa o Barcelona Activa són exemples que es repliquen
a tots els municipis. D’una banda, els serveis d’orientació laboral dedica molts dels seus recursos a la formació de les persones
desocupades, amb la intenció de millorar la seva ‘ocupabilitat’.
Aquest model d’intermediació laboral té l’objectiu d’orientar la
força de treball cap als interessos de les empreses, que són qui
determinen les característiques que són ‘ocupables’ i les que no.
En alguns casos, els serveis públics han funcionat com a serveis de
selecció de personal per a determinades empreses o s’han encarregat de formar específicament la mà d’obra de determinats sectors
productius. Els serveis d’orientació laboral no només gestionen
currículums o recomanen títols professionals, sinó que també
s’encarreguen d’inculcar a la força de treball les característiques
culturals i socials (‘emprenedoria’, ‘adaptabilitat’) perquè esdevingui més rendible, individualitzant en aquesta la responsabilitat de
l’èxit laboral. En segon lloc, el foment de l’activitat econòmica es
realitza bàsicament a través dels incentius a les empreses, en formes
de subvenció directa o bé en desgravacions de les quotes a la seguretat social, quan compleixin certs requisits de contractar personal
que mai tenen a veure amb qüestions salarials o d’horaris o altres
elements dels convenis col·lectius. Les empreses estan devaluant
els salaris, mantenint les plantilles sota mínims i incrementant els
seus beneficis, però si contracten determinats col·lectius durant
cert temps, s’estalvien diners a costa dels pressupostos públics. Les
subvencions i bonificacions generalitzades han resultat ser un bon
negoci per a les empreses que socialitzen alguns costos laborals,
però no han servit per a crear ocupació, sinó per a finançar la que
s’hauria creat igualment per l’increment de l’activitat econòmica.
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L’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020 incorpora
alguns aspectes interessants en els serveis de foment de l’ocupació
que el diferencien del model neoliberal, com la proposta de prioritzar l’economia social i solidària, les persones sense papers i les
situacions de feminització de la pobresa i reconèixer el treball no
remunerat a la llar. L’Ajuntament es compromet a fomentar els
criteris de qualitat de l’ocupació i un salari mínim de referència.
Però, a banda de deixar constància de bones intencions, Barcelona
Activa ha avançat poc en aquestes mesures.
Amb una direcció totalment contraposada, molts ajuntaments
estan aportant recursos per a donar suport a l’economia social com
a motor de transformació socioeconòmica. L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un plantejament més ampli, però amb alguns
aspectes confosos pel fet de barrejar conceptes, sovint sota neologismes. El Pla d’Impuls a l’Economia Social i Solidària 20162019 planteja un marc de desenvolupament endogen basat en la
democratització de l’economia, situant al seu centre les necessitats
de les persones. En aquest, hi trobaríem l’impuls a les anomenades
‘altres economies’ o ‘economia plural’, un amalgama que inclou
iniciatives tan diferents com l’autoconsum, els bancs del temps,
els mercats d’intercanvi i els horts urbans, fins a empreses de propietat privada i ànim de lucre (segons l’informe l’Economia Social
i Solidària a Barcelona, l’economia social i solidària dóna treball al
8% de l’ocupació a la ciutat, però cal tenir en compte que hi ha el
doble de persones voluntàries que de treballadores remunerades).
Per exemple, fa referència a una ‘economia col·laborativa del procomú’, equiparable a elements com la Viquipèdia, el sofware lliure
i el Couchsurfing. El que enllaçaria totes aquestes pràctiques empresarials, associatives o comunitàries, és que estarien contribuint
al bé comú. L’Ajuntament posa a la disposició d’aquestes ‘altres
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economies’ recursos de formació, d’accés al finançament, de difusió, i també subvencions i contractes públics per a la prestació de
serveis municipals. El pla parla de ‘coproducció’ i ‘coresponsabilitat’ del disseny de polítiques entre l’Ajuntament i aquestes ‘altres
economies’, especialment en aquells camps en què l’Ajuntament
fa compres públiques i externalitza la prestació de serveis al sector
privat. Aquest paradigma d’’altres economies’ posa al mateix sac
projectes amb una voluntat de transformació social, un funcionament amb uns principis cooperatius i una xarxa solidària, i fundacions i altres entitats del tercer sector amb una gran dimensió, i
fins i tot amb una posició monopolística, en les que hi ha una cadena jeràrquica de presa de decisions, treball precari i desigualtats,
amb un camp d’actuació centrat a prestar serveis públics per a les
institucions. Aquest plantejament tan ampli, pot aconseguir realment una transformació socioeconòmica i de la gestió dels serveis
públics, amb una major implicació de la gent o es limita a afegir
l’adjectiu ‘responsable’ i ‘social’ a un conjunt de serveis municipals externalitzats al mercat? Sorgeixen també dubtes al voltant
de l’autonomia de l’economia social i solidària si aquesta esdevé
excessivament dependent de les subvencions i dels contractes amb
la institució com a client. Què passarà quan hi haja conflictes i
interessos divergents entre la institució i l’economia social, però hi
haja convenis i subvencions pel mig?
El perill de l’aposta pel continuisme i no pel canvi
L’Informe Reflexionando sobre las alternativas del Seminari
d’Economia Crítica Taifa proposa cinc criteris fonamentals per
a orientar les línies bàsiques de la ruptura amb el sistema socioeconòmic capitalista i la construcció d’un model alternatiu de
societat. Aquests criteris que defineixen la brúixola són: avançar
cap a formes de propietat no privada dels mitjans de producció,
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desenvolupar processos productius que no siguin explotadors, patriarcals ni espoliadors de la natura, establir mecanismes de distribució igualitaris basats en el dret a una vida plena, establir mecanismes de presa de decisions democràtics i no jeràrquics i implicar
un conjunt de valors i afectes que superin l’individualisme i el
consumisme. Cal tenir en compte que la institució no es regeix
per la lògica revolucionària i, per tant, l’hem d’avaluar de forma
diferent. No es tracta de valorar els objectius concrets assolits en
si mateixos ni la contundència i magnitud dels canvis provocats,
sinó reflexionar sobre quina és la direcció política i simbòlica i
quins nous escenaris possibilita. La complicació la trobem a l’hora
de definir els paràmetres d’avaluació d’aquests criteris que defineixen la transformació social. Si n’apliquem un filtre molt estricte, descartaríem com a vàlides algunes iniciatives que tenen un
potencial recorregut transformador i que en la seva praxis poden
arribar a consolidar i avançar en el desenvolupament d’una economia diferent, orientada a les necessitats de les persones i amb
una participació d’aquestes en la seva gestió. En canvi, si rebaixem
l’exigència donaríem per vàlides pràctiques de continuisme, i això
comporta el debilitament dels instruments que sí que poden ser
transformadors. Aquest és el perill de posar-ho tot en el mateix
sac: les ‘altres economies’ amb diferències notables en la naturalesa
i voluntat transformadora de les iniciatives i els models de cogestió, col·laboració i consens, amb graus de poder molt desigual
entre empreses, institucions, agents socials i ciutadania.
Els governs municipals ‘del canvi’ han aportat noves maneres
de fer a la institució, posant l’accent en els codis ètics, la transparència i les bones pràctiques de gestió pública. D’altra banda,
els ajuntaments dediquen més esforços a pal·liar les situacions
d’emergència social, com la pobresa energètica, els desnonaments
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i la manca d’ingressos. També cal valorar positivament l’esforç per
tal d’acompanyar i fomentar els projectes que podríem englobar
en l’economia social. Malgrat tot, les candidatures alternatives havien servit d’altaveu per a difondre debats sobre aspectes generals
de l’economia, com l’euro, el deute i les polítiques d’austeritat
però, a la pràctica, han deixat de banda la crítica als elements estructurals del neoliberalisme, i encara menys han tingut la voluntat de modificar el context socioeconòmic per a possibilitar, en un
mitjà termini, el trencament amb aquests. Sembla, doncs, que el
dia a dia de l’activitat institucional s’ha anat apartant de la lògica
‘del canvi’ i s’ha consolidat en una lògica de millorar la gestió: gestionar amb més transparència, amb menys corrupció i amb més
sensibilitat. La lògica de la gestió ha comportat l’abandonament
de la disputa del conflicte, és a dir, l’alteració de les relacions del
poder cap a les resistències i les poblacions més desafavorides.
Durant el conflicte laboral del Metro de Barcelona, l’alcaldessa
Colau es va queixar que els sindicats demanaven a l’actual Ajuntament més que als anteriors governs tot i les simpaties que aquest,
a diferència dels altres, havia mostrat públicament cap a aquest
col·lectiu. Precisament, un ajuntament del canvi no hauria de ser
aquell al qual se li pot demanar més? Per què no desmantellar els
privilegis dels directius del TMB, facilitant, així, un major poder als treballadors i treballadores en les negociacions? Aquest és
un exemple de com es redueixen els conflictes laborals i socials a
qüestions purament de gestió econòmica (d’un marge més gran
o més estret de disposició de crèdits per a la despesa en personal)
quan en realitat són conflictes de les relacions de poder. Les traves
i els esculls amb què es topen les institucions i que els impedeixen
anar més enllà en el canvi socioeconòmic, es gestionen internament dins del partit. La sensació és que la majoria de la població
que no tenim un contacte directe amb la feina de l’administració i
45

no hi participem, directament o indirecta, no ens assabentem del
que realment està passant. Els ajuntaments ‘del canvi’ han ampliat
els espais de participació a la ciutadania i als moviments socials,
però no han fet prou per a socialitzar els conflictes, quan precisament és la gent al carrer i als barris la que té la força per a plantar
cara a l’oposició dels poderosos.
En conclusió, els governs de les candidatures alternatives són
molt joves, encara tenen molts reptes per a abordar i molts projectes per a consolidar. Però, en molts aspectes tenen el risc de reeditar una socialdemocràcia sota nous lemes, però amb continuïtat
en molts dels aspectes fonamentals. Això significaria el retorn a
una hegemonia neoliberal, però amb un aval social. Aquest nou
paradigma estaria construït amb moltes renúncies i una gran dosi
de possibilisme mitjançant dos vectors perversos: d’una banda,
elevar el grau de mercantilització de les propostes de socialització
de l’economia, rescatant del descrèdit el lliure mercat mitjançant
les fórmules denominades amb neologismes que afegeixen qualificatius socials als conceptes empresarials (‘emprenedoria col·lectiva’
de Barcelona Activa o ‘gestió turística col·laborativa’ de la Fundació Turisme València), i de l’altra, renovar el marc de governança
concertada dels objectius socials amb els grans interessos per a escenificar un nou consens social en què el poder econòmic segueix
fort i en les mateixes mans.
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La nova marca Cabanyal. El govern
“del canvi” de formes però no de
fons
Diverses autores1
Si gran part de les ciutats de l’Estat espanyol s’esperava ansiosament
el nou assalt institucional derivat de la indignació del 15M, aquesta
il·lusió democràtica ha tingut especial transcendència al barri del
Cabanyal (València). El projecte urbanístic de la prolongació
de l’avinguda Blasco Ibáñez ha sigut la gran aposta del PP en
política urbana durant els seus últims 15 anys de mandat, la
qual ha significat, ni més ni menys, que la consolidació de tota la
primera fase d’un procés gentrificador: degradació urbana –social
i física– institucionalment planificada. Tanmateix, els partits que
no governaven han utilitzat la paralització d’aquesta prolongació
com a principal bandera per fer oposició al consistori. Així, les
eleccions municipals de 2015 han significat que, per primera
vegada, la coalició de Compromís fora la guanyadora al districte
que ens ocupa. A continuació, contextualitzarem la situació del
barri abans d’aquestes darreres eleccions per a després exposar
les accions del nou govern i valorar quin impacte ha tingut
l’arribada d’aquest en l’actitud dels diferents actors que conviuen
al Cabanyal.

1
Membres d’Espai Veïnal; som tres persones que hem estat participant en
diferents col·lectius i espais del Cabanyal (Ateneu Llibertari del Cabanyal, Aürt, La
Fusteria, Proyecto Mayhem, etc.)
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Context
La gran obsessió dels més de 20 anys de govern de l’alcaldessa
Rita Barberà va ser executar un pla de prolongació (PEPRI) de
l’avinguda Blasco Ibañez fins a la mar, un projecte que significava la destrucció al seu pas del barri marítim del Cabanyal, ja
que dividiria el barri per la meitat i enderrocaria un gran nombre
d’edificis. El seu quefer amb el barri, des d’aleshores, fou la deixadesa institucional amb tot tipus de servei públic urbà (des de la
falta de neteja dels carrers fins a la nul·la intervenció –i desmantellament– dels serveis socials), la deixadesa i complicitat amb
el tràfic de drogues, la denegació de tot tipus de llicències per a
la reforma d’habitatges, la compra i enderrocament d’habitatges
per a expulsar unes veïnes i practicar l’assetjament amb la resta, la
destrossa dels interiors dels habitatges que comprava per tal que
no pogueren ser ocupats... En fi, una pràctica de manual per a
generar un barri degradat i una borsa de pobresa urbana per tal
que quedara legitimada la posterior reforma urbana que implica
tot procés de gentrificació2.
Tanmateix, després de quantiosos enderrocaments, les
accions judicials del veïnat i la lluita al carrer, van provocar en
2010 la suspensió del PEPRI per ordre ministerial. De 2010 a
2015 s’obrí un període en què el govern del PP mantingué la
política d’abandonament del barri, esperant una nova resolució
favorable que reactivara el pla. Va ser per fi l’any 2015, amb el
canvi de govern municipal, quan s’abandonà definitivament el
pla de prolongació i s’obrí una nova etapa en la transformació
del Cabanyal. Tanmateix, el barri ja havia quedat marcat per anys
2	Entenem la gentrificació com el procés d’elitització d’un barri que expulsa les
veïnes tradicionals d’aquest per altres de major valor adquisitiu. Les etapes del procés es
poden catalogar com: degradació, estigmatització, revalorització i finalment expulsió.
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d’abandonament i degradació orquestrada. El barri ha canviat
i no pot tornar a ser el mateix. D’igual forma, l’amenaça de
gentrificació no queda soterrada amb la derogació del PEPRI: la
situació de degradació junt amb la proximitat al mar, el patrimoni
arquitectònic i la Marca Cabanyal (com a barri viu i diferent)
seguien fent del barri un espai ideal per a la inversió massiva de
diners, que faria efectiu el procés d’elitització.
Alguns dels principals actors al Cabanyal
El principal actor que sorgeix al barri en oposició al PEPRI és la
Plataforma Salvem el Cabanyal (d’ara endavant ens referirem com
a PSC). La PSC fou el principal agent d’oposició a la destrucció
institucionalitzada del barri en el període de Rita Barberà. La plataforma no sols va demanar solucions a la classe política, sinó que
fins i tot va recórrer a la desobediència civil i veia amb bons ulls
que certs grups autònoms del barri actuaren com a força de xoc.
Tot i això, els objectius de la seua lluita eren, principalment, aturar la prolongació i revertir la situació de degradació per a tornar a
viure en un barri a l’ús, és a dir, no hi havia al darrere cap intenció
transformadora real amb un canvi de polítiques socials i urbanes.
Al cap i a la fi, el màxim desig era que un nou consistori o les
institucions judicials garantiren el no enderrocament del patrimoni urbanístic, deixant de banda qüestions de caire social, com
la immigració o la pobresa. En aquesta línia, durant l’any previ a
les eleccions municipals de 2015, l’acció de la PSC es va centrar
a dur a terme una autèntica campanya electoral per a acabar amb
el govern del PP, convertint així el barri del Cabanyal en un dels
principals bastions del cap i casal des d’on vendre la nova política
urbana. Així, la PSC es va convertir en la base electoral somiada pels partits de l’oposició com PSPV, Compromís, València en
Comú o, fins i tot, Ciutadans.
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D’altra banda, durant els anys d’abandonament del barri, va
sorgir un moviment de resistència de caire autònom i llibertari
que, a partir de l’okupació de vivendes i centres socials, així com
les accions al carrer, intentà plantar cara a l’enderrocament de les
cases. Aquests grups, a diferència de la PSC, es prenien aquesta
resistència com a punt de partida per a generar un discurs crític
amb el model de ciutat neoliberal i el seu impacte negatiu en el
veïnat dels barris. Amb els anys, el discurs acabà concretant-se en
una crítica a un procés de gentrificació que, amb la prolongació
o sense ella, podria fer de la rehabilitació del degradat barri una
ebullició revaloritzadora que, a la fi, acabaria expulsant els sectors
amb poder adquisitiu més baix.
D’aquesta manera podem veure la diferència notable entre la
natura essencial d’aquests dos moviments, entre els moviments
socials reals i la societat civil (encarnada per la PSC). Els primers
aspiren a acabar amb totes la desigualtats socials, lluitant contra
el capitalisme i per a generar un nou model organitzatiu de la
societat; mentre que el segon lluita per aconseguir uns drets que
encaixen en la perpetuació de l’Estat i el capital, mantenint la inòpia amb la idea que és possible un capitalisme amb rostre humà.
Les accions del nou govern
A les eleccions municipals de maig de 2015, després de més de 20
anys amb Rita Barberà al capdavant de l’Ajuntament, es produí
un canvi de govern a la ciutat de València format ara per la Coalició Compromís, el PSPV i València en Comú. Com veurem,
les polítiques al Cabanyal d’aquest govern vindran marcades per
la necessitat dels partits que el formen per a acontentar a la seua
base electoral, en aquest cas principalment els sectors propers a la
Plataforma Salvem el Cabanyal. D’aquesta manera, es deixen de
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banda les demandes d’altres sectors del barri, de qui saben que no
obtindran vots.
Les primeres accions del Govern de la Nau foren la creació
de les anomenades comissions d’urgència, formades per diverses
regidories, per membres de la PSC, l’Associació de Comerciants
(ACIPMAR), l’AVV Cabanyal Canyamelar i algun membre de
l’associació Millorem el Cabanyal i l’Associació Brufol3; les quals
duraren sols uns mesos, i bàsicament serviren perquè l’electorat
del Govern de la Nau fixara les seues principals demandes. El resultat, que denunciàrem en el seu moment, fou l’augment de les
unitats policials, l’augment dels talls de llum a les cases ocupades
(fent-li el llit a Iberdrola), les denúncies a veïnes que recullen ferralla, l’assetjament a manters que venen els dijous al mercat del
barri, les denúncies a veïnes per estendre roba a les voreres, etc.
Paral·lelament, comença a crear-se una constant propaganda des
de l’Ajuntament i la premsa que busca homogeneïtzar diferents
sectors del barri com als culpables de la degradació, o bé com
a l’entrebanc principal en la rehabilitació del barri. D’aquesta
manera es vincula intencionadament l’okupació de vivendes del
barri amb problemes de convivència, com el soroll o la venda i
consum de droga. Totes aquestes accions, es tradueixen en una
etapa de repressió, criminalització i estigmatització als sectors de
menys renda al barri: una etapa indispensable en els processos de
gentrificació.
Pel que fa a les polítiques urbanes i d’habitatge, l’abandonament
i degradació intencionada durant més de 20 anys deixà un barri
amb un espai urbà deteriorat, una gran quantitat de solars i nombroses cases en mal estat. D’entre aquestes, l’Ajuntament posseeix
3
Aquestes dues últimes, associacions companyes, foren les úniques que
denunciaren el paper de les Comissions d’Urgència.

51

més de 500 habitatges buits dels quals n’és el responsable. Però,
si bé aquest fet pot presentar-se en principi com una dificultat, es
podia entendre també com una oportunitat de generar polítiques
urbanes públiques de caire més social i al marge de les lògiques de
mercat.
En canvi, la necessitat de presentar solucions ràpides per al seu
electorat i amb l’excusa del deute heretat, han dut l’Ajuntament
a portar endavant accions més aviat encaminades a l’atracció
d’inversió privada al Cabanyal. Reflex d’això són els successius
plans d’inversió pública (PIP, PEC, EDUSI, ARRU) en què els
projectes principals, com l’ampliació de voreres o les ajudes a
la rehabilitació de les façanes, van més aviat dirigits a millorar
l’aspecte exterior del barri (regalant plusvàlua a qui inverteix)
i deixen en un segon pla la situació social. Així, si el Cabanyal
es presentava ja com un caramel per a la inversió, les polítiques
d’atracció i la falta de polítiques públiques o de fre especulatiu
no han fet més que agreujar la situació. Les conseqüències es
succeeixen: aparició de cinc noves immobiliàries, augment dels
preus de lloguer, creixement exponencial d’apartaments turístics, nous bars d’aspecte modern, projecció d’hotels, etc.
Com dèiem, la realitat és que per moltes accions que s’hagen
demanat i produït al barri, fins ara l’Ajuntament no ha tingut la
valentia d’aplicar unes polítiques d’habitatge públic que donen
un gir de 180 graus a les polítiques de mercat neoliberal o, com
a mínim, tracten d’aturar la deriva especulativa i gentrificadora
al barri. Un clar exemple d’això són les decisions preses fins ara
amb els més de 500 habitatges de propietat municipal. En lloc
d’ampliar el parc d’habitatge social o aplicar pràctiques de masoveria urbana o de cessió d’ús, s’estan denunciant i desallotjant les
52

okupacions en aquestes propietats i traient a subhasta diversos lots
d’habitatges4.
El discurs imperant diu, per tant, que sols la revalorització
econòmica salvarà el barri del virus de la degradació. Si els parles
dels efectes de la turistificació i l’elitització, et responen que establiran mesures per a aturar-los (sense concretar mai quines); si els
parles de la pobresa cronificada de moltes veïnes, et responen que,
quan hi haja ingressos municipals fruit de la venda de patrimoni
públic, els serveis socials s’hi faran càrrec. La seua és una lògica
empresarial, purament monetària: sense ingressos no es poden fer
càrrec d’atendre la pobresa que genera aquest sistema, per tant,
l’empresa –la marca Cabanyal– ha de ser rendible. I si pel camí,
la dinàmica de la revalorització econòmica expulsa les veïnes més
desafavorides, seran danys col·laterals que no eixiran en els diaris.
En definitiva, si l’amenaça de gentrificació al barri és quelcom
més que notable, l’Ajuntament no sols no ha posat a penes esforços per a tractar d’aturar-la sinó que, més aviat, han ajudat en
les etapes d’estigmatització –amb la posterior expulsió– i revalorització dins d’aquest procés. La realitat, per tant, és que el canvi
de l’Ajuntament és més estètic que de fons. Si el govern del PP
apostava pels grans projectes amb la prolongació de l’avinguda (i
per al conjunt de la ciutat: Copa Amèrica, Ciutat de les Arts i les
Ciències o circuit de Fórmula 1), el govern actual aposta per una
política semblant però de cara més amable. Així, continua centrada en l’atracció de turisme i inversió privada i no en les persones
que l’habitem. El model de ciutat neoliberal no s’amenaça per
cap costat: immobiliàries i fons d’inversió continuen fregant-se
4	Com a aspecte positiu, la subasta prioritzava la venda a veïnes antigues o
actuals i imposava limitacions al comprador com la impossibilitat de vendre-la en 10
anys o de llogar-la a turistes. Tot i així, l’accés a aquestes propietats municipals era sols
possible a aquells que tenien suficients diners per comprar-les.
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les mans i fent negoci. Mentrestant, en l’altra cara de la moneda,
l’accés a l’habitatge és cada vegada més difícil i els drets a la ciutat
i als espais públics segueixen en contínua desaparició.
Relacions dels actors del barri amb el nou govern
Amb l’arribada del tripartit al consistori, les relacions entre els
diferents actors abans presentats canviaren considerablement. Si
amb l’anterior Govern els uns i els altres ens oposàvem conjuntament al projecte de prolongació i podia semblar que caminàvem
junts cap a un mateix objectiu, l’arribada dels nous partits evidencià, definitivament, que els objectius de la PSC es veien pràcticament complerts amb aquest canvi, mentre que els sectors llibertaris junt amb altres sectors importants del veïnat, seguíem veient la
necessitat d’enfrontar la nova realitat al barri.
Plataforma Salvem el Cabanyal
Centrant-nos primer en la Plataforma Salvem el Cabanyal (PSC),
l’escenari que se’ls presentava a l’inici era ideal: un govern format
per partits que duien anys fent-los totes les promeses del món i
que havien d’escoltar les seues demandes si volien repetir l’èxit
electoral. Així, la tasca de la PSC darrerament ha sigut la d’un
lobby de pressió, ni més ni menys. Les seues demandes busquen
únicament satisfer les necessitats de la classe mitjana i la seua principal reclamació és el respecte d’uns drets sols aptes per a ells.
Així, actualment, són els principals valedors d’un nou relat que
–difós massivament pels mitjans de comunicació com a opinió
pública– es tradueix a la fi que hi ha unes veïnes i unes no-veïnes;
unes que mereixen viure al barri i unes altres que no. Aquest relat
situa la degradació social –com si d’un virus extraterrestre es tractara– com el principal problema del barri, i està representada per
tot aquell veïnat que no encaixa en el model socialdemòcrata del
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civisme. Aquest veïnat són les immigrants romaneses que recullen
ferralla, els manters que venen sense llicència, les famílies gitanes
i romaneses que ocupen habitatges, les “okupes antisistema”, etc.
És a dir, tot aquell veïnat que malviu als marges, que sobreviu de
forma més precaritzada o, en el cas de les “okupes antisistema”,
les que es neguen a pagar un lloguer amb treballs de merda mentre hi ha centenars d’habitatges –públics i privats– buits, fruit de
l’especulació urbanística.
Aquest nou relat plana en l’atmosfera de tot allò que reclamen i que no reclamen: en cap moment han denunciat l’extracció
de plusvàlua que està produint el negoci sobre els habitatges per
a immobiliàries i grups inversors; mentre que denuncien (estigmatitzen, criminalitzen,...) constantment les veïnes que recullen
ferralla i fan vida al carrer, acusant-les de fer soroll i de no deixar
dormir el veïnat. Tot plegat, significa un autèntic atac a la forma
de sobreviure que tenen les veïnes més pobres, utilitzant indiscriminadament el dret al descans com a arma llancívola contra la
forma de vida de les més explotades.
Davant les crítiques que han pogut rebre al respecte d’aquest
discurs, es respon que són els serveis socials de l’administració els
qui han de fer-se càrrec d’aquest veïnat. És a dir, dirigeixen tots
els esforços a fer complir els drets dels cívics i, pel que respecta als
aspectes més fonamentals que es deriven de la injustícia social, es
remeten a l’actuació de l’administració perquè subvencione la gestió de la misèria. Dit d’una altra manera, en situacions crítiques en
què cal una posició ferma, el sector de la PSC està més pel manteniment de l’ordre públic que per l’assoliment de la justícia social.
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Espai Veïnal
A continuació, ens centrarem en la relació de l’Ajuntament amb
tot aquell sector de lluita del barri que critica les posicions abans
esmentades de la PSC. Dins d’aquest sector trobem als grups llibertaris i okupes abans esmentats, però també altres col·lectius del
barri com: Millorem el Cabanyal (col·lectiu majoritàriament de
persones gitanes), Cabanyal Horta (projecte de recuperació d’un
solar, d’horts urbans i que treballa per la sobirania alimentària),
Brufol (col·lectiu que treballa amb els sectors més exclosos del
barri), entre d’altres.
En aquest punt cal explicar el naixement d’Espai Veïnal del Cabanyal (EVC), on s’ha generat la trobada de tots aquests col·lectius.
L’EVC naix al setembre de 2015 arran d’un comunicat que es va
repartir a totes les cases del barri, que convocava una assemblea
al solar del Clot, a la qual acudiren més d’un centenar de veïnes.
Aleshores l’expectació fou evident: tothom volia saber quines eren
les intencions d’un grup de veïnes que volia emprendre la tasca
d’aprofundir en el conflicte del Cabanyal des d’una perspectiva
diferent a la de la PSC i just a l’inici d’una legislatura sense el PP.
La prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez ja estava soterrada i
s’obria un nou cicle.
Malgrat que moltes ja participàvem d’altres assemblees i projectes socials assentats i implicats en la lluita del barri, hi van haver
moltes cares noves. El que en un principi començà sent un espai
de trobada entre col·lectius i individualitats del barri, amb la creació de diverses comissions i la projecció d’un munt d’objectius
i feines d’allò més variades, a poc a poc l’assistència anà disminuint i acabàrem formant una assemblea a l’ús. Aquesta deriva
respon a diverses causes, entre les quals es troba la falta de resultats ràpids i visibles, la falta d’implicació constant per motius
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que són els mateixos a tot arreu, la falta de (en certa manera)
plasmar en la pràctica la totalitat del nostre full de ruta derivat
d’una estratègia pròpia que sí que tenim o, finalment, el posicionament ferm en certs assumptes de caire anticapitalista i autònom
que als ulls de moltes pot ser una opció que s’allunya de l’actual
transversalitat política que practica la societat civil. Com veiem,
són moltes causes derivades d’errors interns i d’altres derivades
de factors externs. D’altra banda, el que hem aconseguit és posar
un discurs propi damunt de la taula i fer entendre al veïnat que
–efectivament– ens trobem davant d’un procés de gentrificació
que és alhora un conflicte de classe. A hores d’ara podem dir que
sí que tenim una estratègia pròpia basada en la denúncia d’aquest
procés, l’assenyalament dels culpables i de qui resultarà beneficiat
de l’extracció de plusvàlua, la generació d’una comunitat veïnal
que esdevinga un subjecte/comunitat de lluita, la importància de
guanyar un espai públic no privatitzat i per al veïnat, i la creació
d’una xarxa de suport mutu per a resoldre els problemes entre les
veïnes i autodefensar-se col·lectivament. Cal dir que, en el moment en què s’escriuen aquestes línies, no som les veïnes suficients
per a aconseguir aquests objectius ambiciosos, malgrat que sabem
que al barri hi ha el potencial d’un gran grup de veïnes que, clarament, subscriu aquestes aspiracions.
Pel que fa a la relació entre l’Ajuntament i els moviments socials que formen part o són propers a l’EVC, hem identificat diverses maneres i actituds que resumim en les següents línies:
1) Divisió entre okupes amb K i ocupes sense recursos. Des de la
primavera de 2016 fins a l’hivern del mateix any, principalment
el PSOE, mitjançant la regidora de Seguretat Ciutadana, Sandra
Gómez, però també Compromís amb les declaracions de l’alcalde
Joan Ribó, han llançat una campanya mediàtica de criminalit57

zació (Levante-EMV principalment, però també Las Provincias,
Valencia Plaza, El Confidencial, El Mundo, etc.) de l’okupació al
barri. Són nombrosos els articles publicats en què tractaven de
diferenciar dos tipus d’okupacions, unes amb K (que mereixien
ser expulsades immediatament, ja que, segons ells, no són per necessitat, sinó dutes a terme per fills de burgesos que okupen per
capritx5) i d’altres realitzades per famílies sense recursos (que, de
moment, no serien expulsades). L’objectiu és el vell divide et impera: amb un tracte diferenciat, intenten evitar que puguem unir
esforços defensius entre aquelles veïnes que compartim necessitats
(gitanos, romanesos i okupes), premissa indispensable per a una
possible comunitat de lluita.
2) La suposada mediació. Començaren publicant articles en
periòdics en els quals anunciaven amb gran orgull que el nou govern volia evitar la judicialització de les okupacions. Per a evitar-ho, volien iniciar un procés de mediació per tal de negociar
l’abandonament de les cases okupades. El PSOE (amb Sandra Gómez al capdavant) deia que anava a formar a un grup de policies
locals per a aquesta tasca. De la formació no en sabem res, d’allò
que estem segures és que no es basava en la suposada mediació que
s’estudia a les universitats (eixa teòrica que parteix d’un diàleg entre iguals, en què cada part cedeix coses d’una banda i obté beneficis de l’altra). La suposada mediació va consistir en un xantatge,
en una coacció encoberta: els policies anaven a les cases okupades,
tocaven la porta i oferien a les habitants dues opcions: o eixien per
les bones (sense denúncia) o eixien per les males (judicialització de
les okupacions). És a dir, coacció encoberta de mediació. D’altra
banda, Compromís (mitjançant els seus assessors) intentà posar-se
5
http://www.levante-emv.com/valencia/2016/02/10/ayuntamientodesalojara-okupas-necesidad-social/1377152.html
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en contacte amb algunes habitants per a tenir converses extraoficials per a intentar convèncer-les perquè abandonaren les cases. A
aquestes ofertes de diàleg es respongué amb una negativa al diàleg
per part de les habitants (algunes d’aquestes enviaren una carta
pública a l’alcalde en què exposaven els seus motius per a no dialogar amb les institucions). El resultat d’aquesta negativa ha sigut,
com era d’esperar, la judicialització de les esmentades okupacions.
3) Judicialització. Des d’un primer moment, el tècnic gestor de
l’empresa pública de l’habitatge al Cabanyal (Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.) i expresident de l’AVV del Cabanyal-Canyamelar,
Vicent Gallart, col·locat com a gestor de l’entitat esmentada pel
regidor d’Urbanisme, Vicent Sarrià (PSOE), ja va advertir clarament que la seua intenció era denunciar i desallotjar les cases
okupades. Sense més. Tolerància zero amb les okupacions. Cal
dir que aquest personatge (figura rellevant i bàsica en el procés
gentrificador) mai ha amagat la seua animadversió cap a okupes
de tota classe.
4) Apropament als sectors crítics amb la gentrificació a partir del
Projecte Va Cabanyal (projecte dirigit per la regidoria de participació, conduïda per València en Comú). A l’inici de legislatura
del Govern de la Nau, s’encetà un projecte de participació ciutadana, anomenat Va Cabanyal, que optava a uns fons europeus per
a formar part del pla de rehabilitació al Cabanyal, presumptament
a partir de les opinions del veïnat. El procés consistia en tres tallers
participatius oberts, en què el veïnat identificaria les necessitats
que veia per al barri per a després recollir-les en un pla d’acció.
Tanmateix, com sol passar en aquests casos, les condicions burocràtiques del projecte limitaven el temps de diagnòstic i redacció
del projecte a tres mesos i minvaven, així, les possibilitats d’una
anàlisi profunda de les realitats i conflictes. A més a més, el format
59

dels tallers facilitava la participació al projecte d’aquells que feia
temps tenien unes demandes treballades en matèria urbana per a
revertir la situació de degradació: els sectors propers a la PSC o
l’Associació de Veïns. Una vegada més, els sectors escoltats (PSC)
i els oblidats (gitanos, romanesos, okupes) eren els mateixos. Així,
en la pràctica, aquest procés de participació ciutadana va ser el que
són la majoria d’aquests processos de caire urbanístic: voler fernos creure que estem decidint el futur del nostre barri, tot i que
en realitat sols ens estan convidant a decidir sobre aspectes banals
(més o menys m2 de zones verdes, el nom d’un centre cívic, més
o menys places per a aparcaments de bicis, etc.). Paral·lelament al
procés oficial, els tècnics del projecte iniciaren una sèrie de reunions i trobades amb la totalitat dels sectors del veïnat per a tractar
de pal·liar els pobres resultats d’un procés de tres mesos en què
sols s’escoltà un sector. Entre aquestes, convocaren una trobada
llançada a tots aquells sectors del barri crítics amb la gentrificació
(Espai Veïnal Cabanyal, Cabanyal Z, Cabanyal-Horta, Samaruc,
CSOA la Fusteria, l’Escola del Cabanyal, Ateneu Llibertari del
Cabanyal, Associació Brufol, Radio Malva, Associació Millorem
el Cabanyal...). D’entre aquests col·lectius hi va haver diferents
respostes: d’una banda, qui veia en aquestes trobades de suposada participació ciutadana un intent de cooptació i pacificació del
conflicte i es negaren a participar i, d’altra, qui veia relativament
positiva la possibilitat de ser escoltat per un agent institucional
i tindre la possibilitat d’incidir mínimament en allò que es decidira per al barri. Tot i la bona voluntat dels tècnics (potser pecant d’ingenuïtat), una volta finalitzat el procés oficial del projecte, l’Ajuntament deixà de comptar amb el seu treball (tot i haver
acordat en un primer moment la necessitat d’un treball profund i
continu) i l’acció quedà aturada fins que s’aprovà definitivament
el pla (anomenat EDUSI).
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En definitiva, podem veure que, com era d’esperar, les relacions
han canviat notablement per al sector abans anomenat societat civil, però en un grau ínfim per a la resta de moviments socials. Per
als primers el canvi ha suposat passar d’estar enfront del govern
municipal a alinear-se amb aquest i actuar com a grup de pressió perquè les demandes arriben ràpidament. Per als segons, per
contra, no s’ha aturat la repressió i la criminalització (més aviat
ha augmentat), i els únics apropaments han estat per a rentar-se
la cara públicament quan necessitaven desallotjar persones de les
seues cases.
Conclusions
Una vegada exposat tot allò esdevingut (i no esdevingut) durant
els dos anys de Govern de la Nau podem afirmar que, malgrat la
bona notícia d’abandonament del pla de prolongació i destrucció
del barri, el fons de les polítiques del nou Govern no ha canviat:
desallotjaments i repressió als més desafavorits per a aplanar el
camí en la seua expulsió; polítiques d’atracció al turisme i a la
inversió privada i falta total de polítiques públiques en favor de les
persones; processos de participació ciutadana en què sols s’escolta
un sector del veïnat i que es fan a corre-cuita i rebutjant processos d’anàlisi integral; apropament sols a aquells moviments socials
que els donen vots per a mantindre la seua posició i desactivar
descontents que posen en qüestió el sistema del capital, i contínua
criminalització de les lluites veritablement rupturistes i les formes
de vida al marge del sistema. Tot un conjunt d’accions que no fa
més que seguir impulsant la roda de l’especulació urbanística i el
moviment de diners, presentant-se sota una estètica amable que
no pot dissimular que continua jugant en favor dels interessos del
capital.
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De manera més general, allò que podem observar pel que fa
a les diferències entre els governs neoliberals o neocons i els “governs del canvi” (esquerra del capital) quant a les relacions amb els
moviments socials és que, fruit del distint perfil de l’electorat que
manegen les dues faccions del capital, els governs neoliberals (a
banda de tenir unes polítiques antisocials molt més agressives, que
no és poc) practiquen una política de tolerància zero que resulta
menys intrusiva per als moviments antagonistes o contestataris.
Per contra, l’esquerra del capital, quan entra a governar les institucions, acaba per dur a l’Estat més espais de les nostres vides
quotidianes, restant espais que, fins aleshores, mantenien major
autonomia respecte l’Estat. En certa manera, es dóna la paradoxa
que moltes vegades els governs d’esquerres (els socialdemòcrates,
principalment) poden servir per a donar un temps de calma al
capital, per a comprar la pau social, ja que moltes vegades les seues
mesures pseudosocials serveixen per a calmar i diluir uns moviments socials que han pogut arribar a ser massa forts o incontrolables. Salvant les distàncies espaciotemporals, cada període de pau
social durant el segle XX ha servit perquè el sistema millorara les
seues tècniques de dominació. Amb això tampoc volem dir que
ofegar amb polítiques neoliberals les classes populars puga generar
per se un conflicte que esdevinga en revolució.
Cada col·laboració amb l’Estat, cada negociació i participació
amb ell, és un espai d’autonomia que perdem. Per tant, allò fonamental ha de ser, no sols el manteniment, sinó l’augment i la
multiplicació d’espais i situacions d’autonomia entre aquelles que
pretenem un canvi real i total de l’estat de les coses. Alhora, hem
de ser també conscients que el capitalisme no és sols un sistema
concret per a l’intercanvi de mercaderies, sinó que és, alhora, un
sistema de relacions socials. I malgrat que siga l’Estat qui actual62

ment pot –de manera més directa– tenir una major incidència en
el repartiment de la riquesa i el treball (sols temporalment, ja que
la crisi és sistèmica), sols l’organització popular, i no la partitocràcia (organització política al servei del capital), és capaç d’engegar
una nova manera d’entendre les relacions socials. És així com concloem que paga la pena que els nostres esforços personals es dirigisquen a construir i fer forts els moviments d’autoorganització
popular.
Cabanyal, estiu de 2017.
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Les polítiques urbanes en l’etapa del
canvi
Valències
Al present capítol s’aborden les polítiques urbanes del Govern de
la Nau, posant l’atenció sobre les estratègies de promoció turística
de la ciutat i com aquestes interaccionen amb el cicle immobiliari
i els conflictes derivats per l’accés a l’habitatge. Així mateix, també
s’analitzen les respostes emergents des dels moviments socials locals. Tot i això, per a introduir el tema, hem preferit detindre’ns en
les narracions sobre la ciutat que emanen del nou govern.
De la València global a la dels barris
Al parlar sobre les polítiques urbanes promogudes des del Govern de la Nau, cal parar atenció abans de res als relats sobre el
cap i casal que des d’aquest es formulen, com a mecanismes de
legitimació i construcció de consens entorn les polítiques que es
porten a terme. Seguint les recents investigacions sobre estudis
urbans, s’ha de tenir ben present que la construcció social de
l’espai no és una qüestió solament material, sinó també eminentment simbòlica.
En aquest sentit, criden l’atenció els imaginaris que s’han
llançat sobre la ciutat de València, especialment des de l’entorn
de Compromís. Els apel·latius al comboi de la ciutat, a la formulació d’una València amable o les campanyes tipus Ma que eres
bonica han vingut a produir unes imatges de la ciutat vinculades
amb la festivitat, l’alegria, la tradició i l’autoestima local, que tenen una importància clau en la construcció d’una nova identitat
urbana de caire valencianista i progressista.
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Si s’atén als relats que el govern construeix sobre la seua actuació, s’observen dos punts fonamentals al voltant dels quals giren
reiteradament els discursos. En primer lloc, una centralitat dels
barris pràcticament transversal a totes les polítiques. Front als
grans esdeveniments i les polítiques espectaculars de l’era daurada
popular, en la constitució de la València global, el Govern de la
Nau ha apostat per l’acció als barris. Això es reflecteix, especialment, en les intervencions urbanes per diferents zones de la ciutat, com ara Sant Marcel·lí o Patraix, però també en els processos
participatius engegats (com per exemple, les estratègies integrals
participatives realitzades) o determinats programes culturals (Cultura als barris, Correfira). Des d’aquesta perspectiva, que ressona
un poc a mantra de l’esquerra de sempre, s’intenta apuntar a la
proximitat del veïnat, als espais de la seua vida quotidiana, a una
ciutat cada vegada més descentralitzada.
Conjuntament amb aquest, l’altre pilar de les polítiques urbanes del canvi resideix en la transformació substancial de la ciutat
en l’àmbit de la mobilitat. L’acció decidida d’aquesta regidoria, la
batalla mediàtica i política generada en aquest camp, així com la
importància de la matèria en l’agenda del Govern de la Nau, han
generat que la transformació de les pautes de mobilitat a la ciutat
ocupe un lloc central en la narrativa que es construeix sobre València. En aquest cas, el centre històric ocupa un lloc prominent
en l’articulació d’una ciutat verda i accessible.
Més enllà d’aquesta narrativa dominant basada en una successió de noms de barris i bones dosis d’amabilitat, hi ha territoris
que simbolitzen també l’arribada del tripartit a l’Ajuntament i
contribueixen decididament a elaborar nous relats sobre València,
diferenciant-la de l’anterior etapa de govern. En primer lloc, es
troba el barri del Cabanyal, abanderant una nova era en la for66

mulació del front marítim de la ciutat, el que abasteix també els
canvis a la Marina, el parc de desembocadura a Natzaret o el desbloqueig d’algun dels PAI’s pendents a la zona. En segon lloc, tot
allò vinculat a l’horta, els seus productes i els rebatejats pobles de
València que hi viuen. Aquesta València propera i descentralitzada
té a la façana marítima i als pobles del sud i del nord bona part de
la seua essència.
Malauradament, la perspectiva analitzada presenta mancances
importants, sobre les quals es poden realitzar una sèrie d’observacions
crítiques. En primer lloc, les desigualtats socials i els efectes demolidors de la crisi en la precarització de la vida dels veïns i veïnes
han anat minvant la seua presència en el discurs i en la pràctica del
govern, restant ben poquet del rescat ciutadà que es respirava allà
pel maig del 2015. Com a conseqüència d’això, i, en segon lloc, les
polítiques públiques d’habitatge ocupen un lloc menor, tant en els
discursos com en l’agenda de l’equip de govern, que ocorre en el
marc d’una incipient turisitificació que està pressionant a l’alça els
preus de lloguer, i també de sòl, a València. Al remat, les narratives
del tripartit semblen tindre pocs efectes en les condicions materials
de la ciutadania.
Per últim, i comparant-ho amb altres ciutats immerses en l’onada
dels governs del canvi, ací no s’han buscat nous paradigmes discursius que legitimaren l’acció d’un govern transformador. Amb els
seus inconvenients, diversos governs locals estan tractant d’innovar
en les narratives al voltant de la Ciutat de les cures, a l’abric de la qual
insereixen les seues polítiques de salut, mobilitat, gènere o treball.
Unes polítiques turístiques procreixement
Més enllà de les narratives i imaginaris sobre la ciutat, aquest article se centra en les polítiques sobre el turisme promogudes per
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l’Ajuntament. Amb l’objectiu de comprendre-les bé, és important
descriure el posicionament de València dintre del mercat global de
destins. En aquest sentit, la capital del Túria s’ubica i competeix
dintre de l’àmbit de les ciutats d’escala mitjana en el marc europeu, fet que influeix fortament en la definició de les seues polítiques. Igualment, situa el seu nivell d’afluència en uns límits amb
els quals cal tindre cura per tal de no exagerar o sobredimensionar.
València, a més, parteix d’una configuració com a destí turístic
realment pobre als anys 90, especialment si es compara amb altres
ciutats de la seua grandària o característiques, la qual cosa emmarca en bona mesura el ràpid creixement dels anys 2000.
A més, seguint investigacions recents, cal tenir present que en
termes generals les polítiques urbanes neoliberals al sud d’Europa
han fracassat en l’atracció que preconitzaven de grans inversions i
empreses multinacionals als seus territoris. Això ha provocat que
les esmentades polítiques s’hagen concentrat, progressivament, en
la captació de més i més turisme, com el principal motor per avivar l’economia urbana. Lògicament, València no escapa a aquest
fenomen.
A partir d’ací, és possible traçar algunes característiques de les
polítiques sobre el turisme que està promovent l’Ajuntament de
València, i que es concreten, principalment, en el Pla Estratègic de
Turisme 2016-2020, promogut per Sandra Gómez, al capdavant
de la Regidoria de Turisme.
Així, les polítiques per al sector es defineixen clarament per
la seua orientació procreixement. El pla estratègic persegueix un
augment dels visitants, de les pernoctacions i de la connectivitat, ja siga per aire o mar, en sintonia amb els lobbys turístics de
la ciutat. Més enllà de les crides salomòniques a la sostenibilitat,
les polítiques locals no es marquen cap mena de límits o criteris
68

de saturació. Per tant, en un moment en què les estratègies de
control o, fins i tot, de decreixement turístic comencen a estar en
l’agenda d’algunes ciutats europees, el Govern de la Nau ho ignora i s’instal·la en plantejaments propis d’una altra època.
Per a assolir aquests objectius, des de l’Ajuntament es promouen nous i diferents productes per a satisfer un mercat altament segmentat. Enfront els grans esdeveniments dels anys daurats del boom, ara les polítiques es concentren a posar en valor els
actius amb què es compta, el que dóna lloc a productes com la
València Film Office o la marca VLC Sport, aprofitant l’empenta
de la pràctica del running a la ciutat. En aquesta línia, el Pla Estratègic de Turisme defineix un entorn tan sensible com l’horta i
els seus aliments com un nou “pol d’atractiu turístic” que se suma
als recursos del cap i casal, d’acord també amb les línies mestres
del Pla d’Acció Territorial de l’Horta. Com ha posat de manifest
el grup de treball sobre els usos no agrícoles a l’horta, conformat
per diferents col·lectius i moviments de defensa del territori de València, l’orientació turística de l’horta marcarà bona part de les batalles futures. La recent promoció del living valencià, de la mà de
sopars a la fresca vora la mar, camina també en aquesta direcció.
Altrament, aquesta orientació favorable al creixement turístic
s’està portant a terme sense cap tipus de consideració sobre com
aquest interacciona amb la resta de polítiques urbanes, així com
sobre l’impacte que genera en la ciutat. D’aquesta manera, es fa
palesa una absoluta ceguera dels problemes que l’augment de les
pernoctacions a la ciutat generen en l’accés i manteniment de
l’habitatge del veïnat, especialment als barris amb més pressió turística. No s’ha atés en cap moment la necessitat d’emfasitzar i sintonitzar les polítiques d’habitatge amb la promoció turística. Així
mateix, destaca la poca importància que s’atorga als mecanismes i
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estratègies de redistribució dels beneficis de les rendes del turisme,
una qüestió clau per a avaluar l’impacte del turisme al territori i
que un govern suposadament transformador hauria de considerar
central. Al remat, les polítiques turístiques s’estan desenvolupant
sense cap tipus de sensibilitat amb l’accés a l’habitatge, les desigualtats socials o els problemes ecològics que s’hi generen.
A més, les estratègies de promoció del turisme estan caracteritzant-se pel manteniment i reviscolament de les pràctiques i
mecanismes centrals de les polítiques urbanes neoliberals. Crida
especialment l’atenció la vigència de les aliances publicoprivades
entorn a la Fundació Turisme València, a l’abric de les quals s’ha
generat el Pla Estratègic de Turisme, deixant la bandera de la participació ciutadana i l’apoderament veïnal per a altres menesters
urbans. Conjuntament amb això, les polítiques locals assumeixen
la finalitat d’escalar posicions en el rànquing de ciutats europees,
cosa que genera tota una sèrie de dispositius de competència entre
ciutats. Per acabar, i de forma òbvia dintre d’aquestes lògiques, hi
ha una aposta ferma per la inversió i millora de la marca de ciutat
i les pràctiques de citymarketing.
Al capdavall, les estratègies de promoció turística articulen
una continuïtat del consens neoliberal en la construcció de la ciutat com una màquina de producció de beneficis, de producció
d’espais per al consum, lubricada i avivada per les polítiques locals. Aquesta continuïtat va tindre el seu reflex en l’aprovació al
ple municipal del Pla Estratègic de Turisme, amb el vot a favor de
tots els grups polítics municipals. Sens dubte, haurien de ser notícies dolentes per al Govern de la Nau, ja que un dels principals
dispositius de l’economia urbana s’aprovà amb el consens de la
dreta local.
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Albirant una nova fase del cicle immobiliari
Animada per la proliferació de pisos turístics i establiments turístics arreu de la ciutat, València va liderar l’augment de preus de
lloguer en tot l’Estat i va arribar a un increment del 20% l’any
2016. Les primeres dades del 2017 no han fet sinó confirmar la
tendència a l’alça, amb pujades d’entre el 5% i el 6% el primer
trimestre. Aquest augment es deixa notar especialment a les zones
amb major incentius per substituir l’habitatge residencial pel turístic, com són Ciutat Vella i Russafa.
Tanmateix, l’activitat immobiliària ha saltat progressivament
també al mercat de compra d’habitatge. En els darrers mesos, els
mitjans locals han informat del desembarcament a València de
grans grups inversors nord-americans –Vía Célere, Aedas Homes
o Neinor Homes– alertats pel reviscolament del mercat a la ciutat
produït a la calor del creixement turístic. De fet, són aquests els
que estan protagonitzant el reescalfament del mercat immobiliari,
davant de la pràctica desaparició de les empreses locals, excepte
Urbem. Al mateix temps, cal subratllar que moltes de les inversions s’estan concentrant als PAI’s pendents a la perifèria de la ciutat, com el de Malilla o Quatre Carreres, a més d’alguna operació
sonada a Nou Campanar.
Segons Marisa Colina, es pot concloure que s’assisteix a una “nova
fase del cicle immobiliari”, que està recuperant a marxes forçades la
inversió en el sector, tant al conjunt de l’Estat com al cap i casal. En
síntesi, quan les PAH’s encara es convoquen amb regularitat per a
aturar els desnonaments per impagament d’hipoteca, s’aixeca un
nou cicle amb les seues formes aparellades de desplaçament de veïns
i veïnes. Com resumia una veïna de Ciutat Vella fa poc, “primero
fue el Plan RIVA, luego vinieron los desahucios y ahora el turismo”.
I de fons, l’enorme debilitat del parc públic d’habitatge.
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Arribats a aquest punt, cal preguntar-se per les formes de desplaçament veïnal i de despossessió que caracteritzen aquest nova
fase del cicle immobiliari. Per a fer-ho, és ben útil comptar amb
el suport en les investigacions realitzades per Agustín Cocola a
la Ciutat Vella de Barcelona, en què utilitza tres categories per a
analitzar les formes de desplaçament.
En primer lloc, cal atendre al desplaçament directe, que inclou
totes aquelles pràctiques que condueixen a l’abandonament d’un
habitatge de forma involuntària. La possibilitat de reconvertir
l’habitatge residencial en turístic està portant a formes d’expulsió
vinculades a la no renovació dels contractes de lloguer o a pujades
desorbitades a l’hora de renovar-lo, que condueixen en ambdós
casos a l’abandonament de l’habitatge. En Ciutat Vella s’han denunciat recentment pujades del 50% a l’hora de renovar el contracte. Malgrat això, els casos més flagrants d’expulsió s’han observat en aquells edificis on s’ha cancel·lat el contracte en vigor
que tenien els i les llogateres, moltes vegades sense cap indemnització i, sovint, després de l’adquisició de l’immoble per part
d’algun grup immobiliari. En aquest àmbit, el cas que ha tingut
un major impacte mediàtic ha estat el de Buenos Aires 31, on sis
unitats familiars van haver d’abandonar el seu habitatge després
de cancel·lar el contracte de lloguer. Tanmateix, hi ha notícies de
diversos exemples similars, especialment localitzats a Russafa. Sobretot en aquests casos, s’està detectant la reaparició de pràctiques
d’assetjament urbanístic per forçar les persones inquilines a anarse’n, com a l’exemple de Buenos Aires, on un dels recursos que
més es pot observar és l’inici d’obres a l’interior de l’edifici.
Aquest fenomen no es limita als barris amb major pressió turística, sinó que s’estén per tota la ciutat, a causa de l’increment
generalitzat de preus. Diferents entitats com la PAH o Stop Des72

ahucios han denunciat com els casos de desnonaments amb els
quals treballen estan transitant d’aquells causats per les execucions
hipotecàries als que tenen l’origen en l’impagament del lloguer.
De fet, diferents entitats socials han denunciat ja a l’Estat les noves formes de pobresa generades en l’àmbit dels llogaters.
En segon lloc, se situa el desplaçament per exclusió, que
comprén aquelles situacions d’impossibilitat d’accedir a un habitatge en el lloc on es desitja. Més invisible i difícil de detectar que l’anterior, aquesta forma de desplaçament tanca el cercle
de l’expulsió del veïnat d’un barri: una vegada s’ha d’abandonar
l’habitatge on es resideix, no es pot accedir a un altre en l’entorn
que s’habita. Això explica per què persones que han estat desplaçades del seu habitatge a Russafa, estan marxant a viure a la zona
contigua de la Plata o Malilla. Una vegada han abandonat la seua
residència original, no troben possibilitat de continuar vivint al
barri on se senten arrelades per l’encariment del lloguer, la falta
d’oferta o els problemes de soroll i convivència existents.
Per últim, Cocola parla també de la pressió al desplaçament.
Aquesta categoria inclou totes aquelles situacions que afecten al
veïnat resident de forma que poden acabar conduint al desplaçament de l’habitage. Novament, als barris amb més pressió turística, Amics del Carme o Russafa Descansa han denunciat, des de fa
temps, els problemes de soroll, convivència amb els pisos turístics
o brutícia als carrers i portals d’edificis. Aquesta categoria revela
que el desplaçament, en el marc de la turistificació, no sols afecta la població inquilina, en què alguns tracten de cenyir-la, sinó
també la propietària.
Com a conclusió, cal apuntar que la substitució d’habitatge
destinat a residència per a aquell orientat al lloguer vacacional,
així com les inversions dels grups immobiliaris, han vingut a re73

forçar les lògiques de la gentrificació en determinats barris de la
ciutat, especialment en alguns del centre històric, Russafa i, de
forma més incipient, el Cabanyal. Especialment als primers, el
desplaçament està afectant tant a veïnat tradicional de la zona
com a aquell que va arribar amb la revalorització (el que s’ha batejat com a regentrificació). A més, cal assenyalar que, en alguns
enclavaments de les zones mencionades, el desplaçament està arribant a magnituds desconegudes fins ara, pendents encara d’un
estudi amb major profunditat.
Per a tancar l’epígraf i, malgrat que no es disposa d’espai suficient
per a analitzar les reaccions del govern davant d’aquesta situació, cal
anotar unes poques idees. En primer lloc, es pot observar com el
posicionament del Govern de la Nau ha girat des de la ignorància
inicial del conflicte (evidenciada amb la famosa enquesta sobre els
pisos turístics, encarregada pel PSOE) cap a un tímid i difús reconeixement d’aquest. En segon lloc, les primeres mesures explorades
es mantenen dintre de l’enfocament de combatre els pisos turístics
il·legals, però en cap cas en la perspectiva més àmplia d’assegurar
l’accés i manteniment en l’habitatge del veïnat, en el marc d’una
nova fase del cicle immobiliari. Per últim, no es pot parlar d’una posició homogènia del govern front aquest tema, sinó que s’aprecien
diferències entre els diversos agents que els componen, tot i que els
moviments socials han tingut dificultat per a apreciar-les.
Les lluites pel dret a la ciutat
En els darrers mesos, s’ha configurat a València la xarxa Entre Barris, per un altre model de ciutat, que agrupa vora una quinzena de col·lectius i coordinadores d’uns vuit barris diferents, tot i
que encara continua creixent progressivament. Entre Barris naix
com un espai de lluita pel dret a l’habitatge a escala de ciutat, així
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com per, en termes generals, reivindicar un altre model de ciutat.
Aquest plantejament fa que la lluita contra la turistificació de la
ciutat siga una qüestió central. Just abans de l’estiu, des d’aquesta
xarxa, s’han realitzat les primeres accions públiques, com el fet de
donar suport al veïnat afectat de Buenos Aires, 31 o la denúncia
de l’expulsió de veïnat que s’està patint a Ciutat Vella, pel que fa
presagiar un autunno caldo al cap i casal.
La capacitat de mobilització i el ventall de recursos amb què s’ha
dotat aquesta xarxa han generat que s’haja aconseguit parcialment
liderar les lluites pel dret a l’habitatge i contra els efectes de la turistificació des d’aquells moviments socials de caire més autònom. No
és casualitat que hagen eixit 300 persones al carrer a Ciutat Vella en
un cap de setmana d’inicis d’estiu. A la vegada, tot això ha tingut
lloc teixint ponts i construint afinitats amb l’associacionisme veïnal
més tradicional, una aliança necessària en aquesta lluita. Alhora,
el treball a escala de ciutat ha equilibrat el marcat accent local que
tenen molts col·lectius en la seua pràctica quotidiana, transitant dels
conflictes concrets d’un barri –que tal volta han marcat l’agenda
dels moviments socials en la primera part d’aquesta legislatura– a la
disputa pel model de ciutat.
Per últim, cal plantejar un repte, ja formulat a les assemblees
d’Entre Barris: la capacitat d’apertura d’aquest moviment cap
als veïns i veïnes afectades per l’encariment dels preus de lloguer,
l’intent d’expulsió de l’habitatge o l’assetjament immobiliari. Es
juga ací la capacitat de connectar i parlar des del malestar de les persones, de generar espais oberts en què el veïnat es puga implicar en
les lluites per la defensa del seu barri. Al remat, cal estar ben atentes
a com evoluciona aquesta proposta que contribueix a implementar,
d’una manera o una altra, els nous plantejaments del sindicalisme
social a les ciutats contemporànies.
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Polítiques d’habitatge: la distància
entre el discurs i la pràctica
El Rogle Coop V
Mediació i Advocacia

Per a entendre el punt en què es troba el discurs actual sobre habitatge, és important atendre al camí que ha sofert (i no és gratuïta
l’elecció del verb) en el discurs polític, i a com els moviments socials sempre han sigut els que han elevat la seua concepció.
La concepció neoliberal del dret a l’habitatge va tindre un important auge, i fou pràcticament incontestat en l’àmbit políticoinstitucional, des de la liberalització del sòl portada a terme pel govern
d’Aznar6. Cal acceptar que abans d’aquest moment, l’única política7
relativa a garantir l’habitatge era la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial, política que va començar el dictador i amb la qual es
va continuar després de la Transició, encara que cada vegada amb
menys ímpetu.
Durant aquest temps, que podem anomenar de precrisi o de
la bombolla immobiliària, el model va consistir en la liberalització
d’un dret constitucional, és a dir, en deixar que el mercat satisfera
l’accés a l’habitatge i pretenent que ho fera en condicions dignes.
Com que l’habitatge era una competència autonòmica i el Partit
Popular qui governava al País Valencià durant eixe període, les
polítiques en la matèria foren escasses i sense rellevància, ja que
consistiren simplement a confiar en el mercat per a satisfer el dret.
6	La Llei 7/1997 de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i la Llei 6/1998
sobre règim del sòl i valoracions, que venia a completar la primera després de la
declaració d’inconstitucionalitat d’algunes de les disposicions de la primera.
7	El lloguer va descendir d’un 40% als anys 60, a un 15% el 2011.
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Aquesta fórmula, encara que parega absurd, va comptar amb
pocs opositors mentre la bombolla anava omplint-se i d’ella bevia
gran part de la població. Mentre que dins les institucions eren
poques les veus que s’oposaven a aquest model, assumint que la
generalització és perillosa en aquestos casos, podem afirmar que
només des del moviment okupa s’havia construït una crítica complexa, contínua i activa contra un model que s’entenia especulatiu
i que no garantia l’accés a un habitatge digne a una part de la
societat i que, encara més, no ho faria en un futur amb una part
molt major.
Fou en aquests moviments socials, que comptaven amb escàs
suport social i menys repercussió mediàtica, en els quals tingué
millor acollida el discurs d’economia sostenible promulgat en
aquell moment per grups com ATTAC8 o altres organitzacions
crítiques amb el sistema. Aquests grups assenyalaren els perills de
la plena desregulació del mercat de l’habitatge, per ser un bé social
i necessari per al desenvolupament humà, i de deixar-lo en mans
d’especuladors que tenien, com a únic interès, l’enriquiment propi.
Amb l’aplicació de les tesis neoliberals, el preu de l’habitatge
lliure es va disparar fins quasi duplicar-se de 1998 a 2008. A més,
la construcció de VPO s’havia frenat i ja no representava una realitat alternativa que poguera garantir l’accés a l’habitatge a un sector
representatiu de la societat i molt menys frenar l’augment implacable dels preus.
Davant d’aquesta conjuntura, i pocs anys abans d’esclafir definitivament la crisi, creix la consciència i la contestació social pel
dret a l’habitatge digne es desenvolupa. Naix, entre altres fenò8
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ATTAC País Valencià es va associar amb ATTAC España l’any 2000.

mens, V de Vivienda, milers de joves comencen a clamar contra
un model que els priva de gaudir d’una llar pròpia, generalment
integrat pels anomenats mileuristes. Mentre, els partits tradicionals de l’esquerra comencen a assumir que l’especulació immobiliària no pot ser el motor econòmic de cap estat. Tanmateix, el
PSOE, llavors al govern, no varia de forma visible la política dels
seus antecessors.
És en aquell moment quan explota la crisi: quedava clar que
el model fracassava. Tant com a model econòmic, com quant a
forma de donar compliment a l’article 47 de la CE9. A partir d’ací,
diversos factors acaben per donar el colp que calia per a impulsar
un desenvolupament discursiu basat en garantir el dret a un habitatge digne.
El sorgiment del 15-M, com no podia ser d’una altra manera,
ajudà sobretot a reflexionar. Posteriorment (i arrelat en l’anterior),
l’acció de la PAH ha posat sobre la taula aquest dret com a element bàsic del discurs polític. La seua lluita ha visibilitat el drama
dels desnonaments, ha convertit en mediàtics els efectes del model
neoliberal del dret a l’habitatge i ha aconseguit, als ulls d’una gran
part de la societat i dels partits polítics, denigrar-lo.
Al nostre país, com a efecte d’això, els governs municipals del
canvi, i també el de la Generalitat, han adoptat com a propi un
discurs segons el qual s’entén la necessitat d’intervindre d’alguna
forma per a garantir l’accés a un habitatge. Ara bé, als nostres ulls,
tot i que s’haja produït un avanç molt important pel que fa al
discurs, encara queda camí per fer.
9
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”
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Ens expliquem. Encara que hi ha cert consens quant a la
necessitat d’intervindre i de garantir l’accés a un habitage, el
discurs que emana de les institucions públiques del canvi sol
distar del que podríem anomenar ‘discurs de màxims’. Aquests
“màxims” s’encaminarien a equiparar, o almenys acostar, el dret
a l’habitatge als de la sanitat i l’educació. Així se li dotaria d’un
vertader significat com a dret subjectiu convertint-lo en un dret
reclamable per totes les persones. Es tractaria també de regular
directament el mercat, com a sector estratègic que gestiona béns
de primera necessitat per a garantir-ne l’accés a totes les persones,
ja siga mitjançant l’habitatge públic, establint límits als preus del
lloguer10, fomentant el cooperativisme d’habitatge, etc.
En canvi, el discurs més habitual en les nostres institucions és
el d’un model basat en els serveis social i, per tant, allunyat de la
recerca d’un canvi de paradigma. És a dir, en ajudar a qui no pot
accedir via mercat a un habitatge. Sense desmerèixer aquestes
fórmules, entenem que cal avançar en una concepció més desenvolupada del dret i, si en l’aspecte pràctic, la intervenció dels
serveis socials és indispensable, ens trobem en un nivell de profunditat discursiu que sovint no veu més enllà d’aquesta concepció, de vegades paternalista, i s’oblida qüestionar-se la inutilitat
del mercat per a donar satisfacció al dret a un habitatge digne.
En qualsevol cas, es nota una evolució en el discurs des de la
cèlebre data de maig de 2011 fins ara. Aquesta evolució és lenta
i asimètrica, depenent de l’espai institucional on posem la lupa.
10	L’única política en lloguers ha consistit en la reforma de la Llei d’Arrendaments
Urbans per la Llei 4/2013, que ha comportat major desprotecció de l’inquilí sense
aconseguir el seu vertader propòsit: fer el mercat de lloguer més atractiu per als
propietaris.
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Pel que fa al País Valencià és molt interessant la Llei de la Funció Social de l’Habitatge11, en la qual es reconeix eixe dret com
un dret subjectiu, és a dir, exigible a l’administració. I tot i que és
cert que de moment es limita a persones en risc d’exclusió social,
no podem deixar de reconéixer que aquesta norma comença a fer
passes cap a una política integral d’habitatge i pretén posar en moviment el parc d’habitatge buit12 amb el foment de l’ampliació del
parc públic. Ambdues mesures van dirigides a influir en el mercat
immobiliari i, tot i que les ferramentes utilitzades en la norma són
insuficients o, almenys, podrien haver sigut més contundents, és
innegable que eixa és la seua intencionalitat fonamental.
En l’àmbit municipalista (per a dir-ho així, però, hauríem
d’acceptar que “els agents del canvi” són sempre “agents municipalistes”), on és evident que la pràctica diària de vegades deixa poc
espai al desenvolupament discursiu, poden escoltar-se veus amb
un llenguatge molt combatiu contra els grans tenidors d’habitatge
i la seua insensibilitat i irresponsabilitat social, veus que critiquen
la poca col·laboració que troben per part de les entitats financeres,
veus que insisteixen en la necessitat de paralitzar desnonaments...
Tanmateix, fins ara el discurs majoritari encara és el dels serveis
socials que dèiem abans.
És cert que a poc a poc els ajuntaments estan obrint-se a la
possibilitat d’impulsar polítiques pròpies d’habitatge, no només
encaminades a frenar els casos d’emergència, sinó a buscar solu11	Llei 2/2007, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge.
12
Mobilitzant l’extens parc d’immobles buits es pretén aprofitar la ciutat
consolidada. Per fi, després de molts anys de lluita, apareixen les primeres polítiques
que tracten de fer front a aquest destrellat espanyol. S’estima que entre un 13 i un
15% de els habitatges estan buits, la qual cosa suposa un 30% de els habitatges buits
de tot a Europa, al voltant de tres milions d’immobles infrautilitzats, segons l’Informe
Amnistia Internacional: Derechos Desalojados, El Derecho a la vivienda y los desalojos
hipotecarios en España”.
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cions més integrals i a llarg termini. L’actuació d’alguns pobles
evidencia que el discurs està evolucionant d’un de caire assitencialista, a un que podríem anomenar garantista. No vol dir això,
però, que siga fàcil trobar un discurs provinent dels ajuntaments
o de la Generalitat vertaderament integral i que parle del dret a
l’habitatge àmpliament, tenint en compte la dignitat de la llarg i
el reconeixement del dret a la ciutat.
Una vegada més és als moviments socials on es troba un discurs més elaborat i profund. És difícil escoltar parlar sobre gentrificació o turistifcació i comercialització dels nostres barris dins
de les institucions13, malgrat que aquests problemes porten temps
devorant els barris de Russafa i Ciutat Vella, i a poc a poc s’estan
estenent a altres barris, com el Cabanyal14 o Benimaclet. La relació entre discurs i pràctica que tractem d’esbossar ha cristal·litzat
en polítiques diverses. Fonamentalment en la creació d’oficines
d’intermediació hipotecària i antidesnonaments a diversos pobles
arreu del País Valencià, amb l’objectiu d’atendre a tota persona
que tinga problemes per garantir-li el dret a l’habitatge. S’hi adrecen persones amb dificultat per pagar la hipoteca, el lloguer o
famílies que viuen ocupant un habitatge i volen regularitzar la
seua situació.
A aquestes oficines es poden trobar solucions a llarg termini
per als deutors hipotecaris perquè hi ha una legislació que, millor
o pitjor, recull aquesta problemàtica i permet alguns mecanismes
per fer-li front. Però no ocorre el mateix amb aquells qui no poden
13
Fa poc, l’alcalde de València, reconegut agent del canvi, va respondre a una
manifestació que denunciava l’expulsió de veïnes del barri del Carme producte de la
turistificació, negant que el problema haguera arribat a València, encara que assegurava
que es mantindria vigilant. http://www.levante-emv.com/valencia/2017/07/01/ribohay-problema-turismo-barcelona/1587803.html
14	Sobre el procés de gentrificació, amb referències expresses al Cabanyal:
FirstwetakeManhattan: la destrucción creativa de las ciudades, La Catarata, 2016.
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afrontar el lloguer i, molt menys, amb qui es troba ocupant un
habitatge perquè no troba una altra alternativa. En els casos del
lloguer, si el propietari (habitualment particular) no està disposat
a iniciar un procés de mediació per pactar un pla de pagament
alternatiu, l’única via possible és retardar la data del desnonament,
per donar als arrendataris el major temps possible per trobar
una alternativa. Habitualment, són persones que no han pogut
accedir a ajudes al lloguer, pels requisits exigits per a optar-hi.
Aquest perfil de persones són moltes vegades les que acaben
nodrint l’increment tan exacerbat de l’ocupació d’habitatges,
molts d’ells provinents d’una execució hipotecària. Aquells que
estan ocupant un habitatge, es troben a mercè de la voluntat
de l’entitat bancària a l’hora de fer-los un lloguer social o no. Si
no és possible, que sol ser el més habitual, de nou sols es pot
retardar al màxim el desnonament, per donar temps a la família
a “reubicar-se”. Evidentment, la funció de l’Oficina és limitada
mentre l’administració no puga garantir amb els seus recursos
una alternativa habitacional i mentre la legislació estatal només
s’ocupe de l’ocupació en termes punitius i no prenga partit en la
regulació del mercat.
Segons podem saber per la nostra experiència professional, hi
ha alguns municipis de l’Horta Sud que han donat un pas més
enllà i han dissenyat polítiques d’habitatge que combinen la intervenció en els casos d’emergència amb altres ferramentes més
profundes. És el cas, per exemple, del poble de Paiporta, que
ha bastit una política basada en tres eixos: l’eix de la intervenció d’emergència i depenent dels serveis socials, executada per
l’Oficina d’Intermediació; l’eix de la recerca sociològica, consistent en l’elaboració d’estudis d’investigació i anàlisi de qüestions
relatives a l’habitatge, i l’eix d’assessorament polític, que permet
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a l’Ajuntament pensar i dissenyar intervencions en habitatge amb
consell expert. Preveu, a més, mecanismes d’intervenció comunitària per a resoldre conflictes en els habitatges socials propietat de
l’Ajuntament. Aquesta forma d’actuar ens sembla que camina cap
a la concepció del dret a l’habitatge com un dret subjectiu que cal
omplir de contingut material i d’exigència real. Se n’ix de la reducció del dret a l’habitatge com a matèria a tractar quan la situació
de precarietat habitacional és quasi insalvable, per a ocupar-se de
com fer per a evitar arribar a eixes situacions.
Al seu torn, Manises i Xirivella (amb una problemàtica
d’emergència molt elevada i especialment greu) també es dirigeixen en la direcció que ho fa Paiporta. A aquests tres pobles, a més
de Sagunt o Aldaia, s’han sol·licitat estudis d’anàlisi sociològica.
Els estudis donen informació sobre l’estat d’oferta i demanda de
l’habitatge al poble o de la quantitat d’habitatge buit, sobre problemes concrets que es poden detectar al municipi, o sobre les
necessitats dels col·lectius exclosos de l’accés a l’habitatge.
En el cas de la ciutat de València, les polítiques d’habitatge
vénen marcades pels anomenats Acords de la Nau15, posteriors a
les eleccions del 24 de maig de 2015, signats per Compromís, València en Comú i PSOE, en què en l’apartat València, ciutat lliure
de desnonaments, es marquen quatre objectius de govern: garantir l’alternativa d’habitatge davant d’un desnonament, crear una
Oficina Municipal d’Intermediació Hipotecària, negociar amb les
entitats financeres i desenvolupar un pla d’habitatge municipal.
Cal advertir d’entrada que, ja en els primers pressupostos del
nou Ajuntament, destacava l’augment extraordinari de la partida d’habitatge. Dels 190.000 euros que anaven consignats en els
15
Acord de govern de la Nau. 36 mesures per al canvi de la ciutat de València.
Disponible enhttp://gobiernoabierto.valencia.es
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comptes de 2015 es passava a 3,25 milions d’euros a l’any 2016 i
a 4,6 milions d’euros al 2017. D’aquests diners, 1,2 milions anaven destinats a la construcció de nous habitatges municipals en un
pla de caràcter plurianual16. Era un anunci del canvi d’orientació
de la política d’habitatge anunciada en els Acords de la Nau, i el
supòsit necessari per acomplir els objectius que s’hi anunciaven.
Repassem ara el grau de compliment d’aquests objectius en el moment actual.
1. L’any 2016 la xifra de desnonaments en el País Valencià ha
sigut de 9.635, 5.398 de les quals són conseqüències d’hipoteques
i 4.056 per impagament dels lloguers, segons les dades que publica
el Consell General del Poder Judicial. Comparant-ho amb dades
anteriors sembla que hi ha una tendència a la baixa, especialment
en les execucions hipotecàries, però això no és, ni molt menys, un
indicador del fet que el problema s’estiga resolent. En tot cas, el
problema s’ha transformat. En l’actualitat, en les dades del CGPJ
no es comptabilitzen com a desnonaments els produïts com a
conseqüència de les ocupacions il·legals, quan segons l’INE, s’han
incrementat en un 168% des del 2008.
En l’actualitat, segons el web municipal de vivenda17, les possibilitats que es donen als ciutadans amb problemes per accedir a
un habitatge són (1) les ajudes al lloguer, (2) la inscripció en un
registre de demandants de lloguer social i (3) ajudes de serveis
socials de diferents tipus.
Destaquen les ajudes d’entrada a un nou pis on s’abona la fiança,
les tres primeres mensualitats i, inclús, les despeses originades per
16
Moisés Pérez Vivienda, la joya de los presupuestos ‘sociales’ de Ribó
Eldiariocv.es
13/11/2015http://www.eldiario.es/cv/Vivienda-joya-presupuestossociales-Ribo_0_451805314.html
17
http://vivienda-valencia.es/val
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la gestió de la immobiliària. Això sí, abans s’ha d’aconseguir un
arrendador. S’exigeix tenir el contracte ja signat i una autorització
del propietari, per a rebre del consistori aquesta ajuda, ja que se
li ingressarà a ell directament. La virtualitat d’aquesta mesura és
reduïda en l’aspecte pràctic perquè la població que no té ingressos
per damunt del salari embargable (900 euros aproximadament)
i/o avals amb les mateixes característiques, ha de viure tota una
proesa perquè algú els accepte com a arrendataris. I si, malgrat
tot, ho aconsegueixen, els propietaris no solen veure amb bons
ulls haver de signar un document dels serveis socials per tal que els
abonen els pagaments directament, perquè, com molts diuen “i
què passa al quart mes?”. El fet que el contracte haja d’estar signat
abans d’aconseguir l’ajuda també en dificulta molt l’accés perquè
cal disposar d’uns diners que, en la majoria dels casos, es demanen
precisament perquè no es tenen.
2. Efectivament, s’ha creat l’Oficina Municipal de Mediació i
Intermediació en temes d’Habitatge, que depén de la Regidoria
d’Habitatge. Va començar a funcionar a l’abril de 2016 i té el
funcionament que ja hem comentat adés.
3. El 25 d’abril de 2016, la regidora encarregada d’habitatge,
Maria Oliver, de València En Comú, anunciava18 que l’Ajuntament
tenia previst invertir al voltant de 1.300.000 euros en habitatges
socials, ja que el parc d’habitatges en aquell moment era quasi
inexistent, 188 davant de les més de 10.000 amb què comptava
Barcelona, per exemple.
Aquesta operació no es va poder dur a terme perquè es va de18	La concejalía de vivienda invertirà 1.300.000 euros en la compra de viviendas
sociales El Periòdic.com http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/434723_
concejal%C3%ADa-vivienda-invertir%C3%A1-1300000-euros-compra-viviendassociales.html
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clarar desert el concurs convocat a l’efecte en agost de 2016. Les
entitats bancàries que podien optar al concurs al·legaren falta de
temps per a preparar la documentació requirida. En conseqüència, l’Ajuntament va optar per comprar directament els habitatges
a un preu màxim de 50.000 euros19. No hem aconseguit dades sobre la quantitat de pisos comprats, cas que s’hagen produït aquestes compres.
4. En l’actualitat, es troba encetat el procés per a elaborar un
pla d’habitatge municipal.
Com ja s’ha avançat, una altra de les cristal·litzacions del discurs
en acció ha sigut la promulgació de la Llei de la Funció Social de
l’Habitatge. La llei autonòmica es proposa, entre altres coses, reduir el nombre de desnonaments. Per això es planteja que es puga
expropiar l’ús de l’habitatge als bancs, en el cas que no acorden
un lloguer social. Ajorna la seua aplicació, però, al moment en
què acabe la moratòria d’execucions de llançaments, prevista fins
a 2020 pel govern estatal. Per tant, possiblement, les administracions disposaran d’aquest instrument legal per pressionar les
entitats bancàries i els particulars a l’hora d’aconseguir incrementar el parc d’habitatges a disposició dels ciutadans amb dificultats
d’accés a un. El temps dirà.
A les dificultats que hem anat comentant, se n’afegeix una altra
de dimensió estatal: la intervenció del Tribunal Constitucional.
Andalusia va promulgar una llei molt semblant a la de la funció
social de l’habitatge valenciana que va ser retallada a consciència pel Tribunal Constitucional que va considerar que la norma
19	Compro pisos, razón: Ayuntamiento de Valencia. Valencia Plaza, 15/10/2016.
http://valenciaplaza.com/compro-pisos-razon-ayuntamiento-de-valencia
http://www.20minutos.es/noticia/2974922/0/informe-cgpj-2016-desahuciosejecuciones-hipotecarias/
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s’excedia de les competències autonòmiques en regular per decret
qüestions que afectaven el dret a la propietat, només modulable
per llei. A més, com que l’Estat ja havia previst la suspensió dels
llançaments per quatre anys (la coneguda “moratòria”) i la creació
d’un parc d’habitatges socials, el tribunal va considerar que les
previsions de la norma andalusa se solapaven amb les estatals i,
dit en paraules de la Constitució, suposava envair la competència
exclusivament estatal per a “la planificació general de l’activitat
econòmica”.
Tot i que les Corts Valencianes han esquivat aquests dos retrets
(la norma és una llei, no un decret, i s’hi preveu que l’aplicació
d’algunes de les mesures es pospose a la fi de la moratòria), no
seria d’estranyar que sobre la llei valenciana recaiguera un recurs
d’inconstitucionalitat per tal d’impugnat qualssevol dels aspectes
més atrevits o avançats.
Encara hi ha un entrebanc més difícil de superar que segurament impedirà que la societat puga aprofundir en la garantia d’un
habitatge digne. Es tracta de la política de la Comissió Europea.
La seua Decisió n. 642/2009 adverteix que l’habitatge social pot
distorsionar la competència en el mercat immobiliari, per la qual
cosa ha de limitar-se a oferir-se a grups de població qualificats
com a vulnerables i desafavorits.
Tanmateix, hi ha moltes polítiques que sí que podrien materialitzar-se amb voluntat i decisió polítiques. En deixem algunes
apuntades:
1) L’ampliació del parc d’habitatge públic. L’oferta d’habitatge
social a l’Estat espanyol20 és insuficient. Cal augmentar l’oferta
20
Només existeix entre un 1 i un 2% d’habitatges social, xifres absolutament
ridícules si les comparem amb França, que té al voltant d’un 17% o els Països Baixos, on
l’Estat és un gran tenidor d’habitatge, amb al voltant del 32% de l’habitatge social.
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pública per a donar resposta a la demanda d’habitatge social. Es
tracta d’una política que exigeix una despesa pública enorme, però
que a llarg termini ofereix solucions més econòmiques que la multitud d’ajudes que hi ha ara. A més, les noves lleis obrin una oportunitat perquè mobilitzen el parc d’immobles buits i atorguen a
les administracions una major capacitat de negociació. Amb un
parc d’habitatge digne, podríem inclús parlar de l’administració
com a agent de mercat capaç d’influir sobre el mercat.
2) Les cooperatives d’habitatge de cessió de l’ús. Es tracta d’una
ferramenta col·lectiva que serveix per a accedir a un habitatge de
forma estable, sense sofrir les variacions del mercat immobiliari, que permet al mateix temps el trasllat o l’abandonament de
l’habitatge sense mantindre un deute per això. És quasi tan estable
com la propietat i flexible com el lloguer. El funcionament és senzill: els socis sustenten la cooperativa mitjançant les aportacions,
tot i que per a funcionar a curt termini requereixen un alt finançament. La cooperativa va assolint per la seua banda (en qualsevol
règim) immobles al mercat (o construint-los) i distribuint-los entre els socis segons demandes i necessitats. Les sòcies paguen una
entrada una vegada adjudicat l’habitatge que se’ls torna en cas
d’abandonar-lo. Després, paguen una renda per la cessió de l’ús,
que no hauria de ser superior al preu del pis en lloguer o fins i tot
d’un lloguer social, però amb l’estabilitat de la cooperativa.
3) Habitatges compartits: tot i que es tracta d’una forma d’accés
que sembla estar restringida a la joventut estudiantil, pot tractarse d’una forma molt atractiva per a certs sectors de la població si
les entitats locals o privades aconseguiren servir de garants de convivència. Les Oficines Municipals d’Habitatge podrien fer aquest
paper. Gran part del parc està infrautilitzat perquè només allotja
una persona en cada casa, amb les dificultats d’assumpció de les
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despeses que això comporta. Una política d’habitatges compartits
satisfaria aquestes dues demandes.
4) Masoveria urbana: una altra forma de conciliar dos necessitats d’habitatge. Propietaris amb immobles buits, sense ús i en
mal estat, amb masovers (inquilins) amb coneixements en l’ofici
de la construcció i reformes. El masover es compromet a anar
realitzant reformes a l’habitatge en un termini determinat per una
renda baixa o a cost zero. El propietari obté la reforma de la casa
debades.
5) Formes híbrides de tinença: és perfectament comprensible que la població preferisca tindre un habitatge en propietat
que en lloguer. Aquestes noves formes de tinença provenen dels
països escandinaus i anglosaxons, i ja han trobat un cert reflex
legislatiu a Catalunya. Consisteix en una adquisició progressiva
del domini de l’immoble, per exemple del 20%, i per la resta es
paga una contraprestació econòmica, és a dir, com si fóra una
renda. El comprador serà considerat propietari a tots els efectes de
l’habitatge i podrà, fins i tot, decidir en la comunitat de propietaris. A més, té dret a adquirir successius percentatges de propietat.
Aquesta fórmula implica tindre l’estabilitat d’un propietari sense
l’endeutament hipotecari. És també molt més flexible davant de
situacions socioeconòmiques sobrevingudes. Per exemple, amb
la pèrdua del treball es pot deixar d’assolir parts de propietat i
limitar-se a pagar la renda.
6) Paral·lelament a aquestes formes innovadores de tinença,
cal la democratització de l’urbanisme i el control de preus de
l’arrendament. Tot i que a l’Estat espanyol el turisme té un pes
tan important, no hi ha cap legislació que controle, ni tan sols
anomene, de quina manera l’arribada massiva de turistes i el seu
allotjament a pisos turístics afecta la pujada del preu del lloguer. El
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preu mitjà a l’Estat en 2015, en plena crisi, era de 7 euros el m2,
la qual cosa suposa que un habitatge de 90 m2 costa una mitjana
de 630 euros, molt per damunt del 30% que s’aconsella que ha
de constituir el percentatge d’ingressos dedicat a l’habitatge. Els
preus encara són més alts als centres de les ciutats o els barris de
moda, fruit de la gentrificació. Cal legislació sobre els preus del
lloguer, com ja s’ha fet a Alemanya, Suïssa o Àustria, per exemple.
En fi, hem parlat de les llums i ombres de la “nova política en
habitatge” posada en marxa per unes institucions ara més conscienciades amb el fet de garantir un habitatge digne per a totes,
però amb uns mecanismes que solen quedar-se curts per a aconseguir-ho; i uns plantejaments que tracten d’atendre les persones
i col·lectius més vulnerables, però amb prou feines afronten un
canvi estructural que, des de la perspectiva de les que escriuen,
resulta necessari.
Sí, llegint la Llei de la Funció Social de l’Habitatge pot donar
la impressió que s’aproxima un canvi de model interessant quant
a la política d’habitatge. Però la realitat és que la Llei és, hui dia,
poc més que una declaració d’intencions bastant buida, ja que no
hi ha l’aparell administratiu per a portar-ne a terme molts dels
propòsits. Aquesta Llei exemplifica bé l’estat actual de les reformes
en matèria d’habitatge al nostre territori.
Aleshores, són els polítics “del canvi” els únics responsables
del fet que les seues polítiques estiguen quedant-se pel camí? Òbviament no. Bàsicament perquè l’habitatge porta tant de temps
obeint les lògiques de mercat que esperar que en uns mesos unes
administracions públiques prenguen les regnes en aquest sentit
resultava poc menys que utòpic. Siguem clars, durant les últimes
dècades, l’habitatge ha estat, més que qualsevol altra cosa, un
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“motor” de l’economia i un bé d’inversió essencial per a agents
socials molt diferents.
Quan es parla de “booms” de la rajola, bombolles immobiliàries, etc., se sol pensar en grans empreses constructores i àvides entitats financeres, però sovint ens oblidem que fins i tot les
llars més humils veien l’habitatge, en gran mesura, com una forma d’inversió econòmica (“aquesta casa, que tant d’esforç m’ha
costat, serà el que els podré deixar als meus fills”). En la nostra
societat, tindre una casa en propietat és un ritus de maduresa,
un acte de responsabilitat econòmica i una manera de marcar el
nostre estatus i inclús pot convertir-se en l’actiu més important de
l’economia d’una família. A més a més, si tens un bon pis en un
bon barri, això et distingeix de la massa i et proporciona el reconeixement social desitjat.
El capitalisme va modelar eixa forma de veure les coses i ara ens
resulta pràcticament impossible pensar d’una altra manera. Hem
perdut la dimensió social del concepte d’habitatge i, per tant, hem
perdut bona part del significat d’habitar col·lectivament un territori. I si no s’habita col·lectivament, difícilment es podrà viure en
col·lectivitat d’una forma saludable.
Davant d’aquestes dinàmiques, ens hem acostumat al fet que el
paper de les administracions en habitatge siga rescatar les persones
que, pel que siga, extravien el camí promés de la prosperitat. Se’ls
donen ajudes perquè paguen el lloguer o se’ls allotja en un “habitatge social” perquè puguen encarrilar les seues vides. Llàstima que en
realitat la pobresa no siga un fet esporàdic i ens trobem amb àmplies
capes de la nostra societat en risc greu d’exclusió en habitatge (i el
número d’exclosos va en augment), amb la qual cosa el paper assistencial de l’ens públic es veu ràpidament desbordat i obligat a actuar
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sobre les situacions de major emergència d’una manera curtplacista
(que habitualment degenerarà en una espiral d’assistencialisme paternalista que fomentarà la dependència més que l’apoderament).
Així, des de fa temps, la funció principal de les administracions
en habitatge ha sigut evitar que els més pobres es queden sense un
sostre. Dit d’una altra manera, cobrir les necessitat que el mercat
no cobria. Que la situació actual de l’economia “fa” que la gent
que es va hipotecar i va perdre el treball estiga sent expulsada de
les seues cases pels bancs? Doncs esperem que hi acudisca l’Estat
a impedir que eixes persones acaben dormint al carrer. Les dinàmiques del capitalisme fan la seua marxa i les administracions públiques van darrere intentant arreglar els desperfectes més visibles.
En aquest sentit, les mesures en habitatge que han posat en marxa
els “governs del canvi” no s’allunyen molt d’aquesta tendència.
Amb això no volem dir, ni molt menys, que no es puga fer res
des de les institucions. Tampoc disculpar completament les persones que fa un parell d’anys prengueren possessió d’uns càrrecs
públics després de prometre un canvi a una societat (relativament)
farta del que hi havia abans. Es pot i cal fer més des de les administracions en els distints àmbits, però per a això calen grans dosis de
responsabilitat, de coneixement i d’habilitat negociadora per part
de polítics i funcionaris. També molt d’esforç, humilitat i valentia.
En la nostra experiència treballant per a l’administració, hem
de dir que gran part de les persones que ens hem trobat tenen
bona voluntat i “creuen en el que fan”. Això hauria de donar-se
per fet tractant-se de gent “al servei d’allò públic”, però coincidireu amb nosaltres que, donat l’historial de molts polítics dels
nostres pobles i ciutats, no està de més recalcar-ho. Però amb totes
les inèrcies negatives que hem relatat, la bona voluntat no resulta
suficient si el que es vol és practicar una política transformadora.
93

La posada en marxa de molts projectes i mecanismes necessaris per a començar a canviar les coses en matèria d’habitatge és
una cosa tècnicament i burocràticament complexa (cal interpretar
la legalitat i els seus procediments de determinada manera per
a tindre marge de maniobra i, a més, legislar al respecte), i que
probablement es trobe amb l’oposició de certs sectors policoticoeconòmics molt poderosos (no tindràs els bancs del teu costat,
per exemple, si el que vols és limitar els drets que dóna la propietat privada d’un bé com l’habitatge, en favor de la seua utilitat
social). Per tant, el nivell de compromís, tenacitat i valentia de
les persones que vulguen liderar el canvi institucional haurà de
rosar l’heroïcitat si es volen obtindré resultats. També caldrà una
enorme tolerància a la frustració, perquè els fracassos seran més
abundants que els èxits.
Posem tant d’èmfasi en les dificultats i limitacions del canvi
institucional perquè, simplement, és el que ens dicta la nostra experiència. Abans parlàvem de com socialment hem fet del concepte d’habitar una qüestió individual molt lligada a les dinàmiques
capitalistes. La reapropiació de l’habitatge com un fet social pot
ser impulsada per les institucions, però, al nostre parer, la força
motriu del procés l’ha de portar la gent. Són les veïnes d’un barri
o poble les que millor saben quines són les seues necessitats en
habitatge i els problemes que els atenyen al respecte. La tendència
política actual de convertir els municipis en centre de l’acció en
habitatge és positiva en cert sentit, però fins ara no hem sentit que
aquest apropament derive en una major implicació de base.
Tenim davant de nosaltres una època difícil pel que fa a
l’habitatge. Amb una economia que cada vegada afavoreix major
cotes de desigualtat i un estat del benestar posat en dubte, més i
més gent es veurà en el risc de mancar d’un habitatge digne. Si
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volem ser capaces d’afrontar aquests reptes, caldrà que prenguem
el rol protagonista com a ciutadanes conscienciades i actives, que
ens contagiem mútuament de responsabilitat i il·lusió al respecte
i que arrosseguem les institucions cap als canvis, aprofitant la seua
“bona voluntat” ja assenyalada. De nosaltres depén reapropiar-nos
del concepte d’habitatge en la seua dimensió social, començar a
percebre el fet d’habitar com un assumpte col·lectiu de responsabilitat compartida. De nosaltres depén començar a ser un poc
menys consumidores i usuàries d’habitatge i un poc més habitants
del nostre territori. Amb tot el que això implica.
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Los gobiernos del cambio no cambian
el oro por los espejos

Migracions, eurocentrisme, xenòfobia, colonialisme i racisme
institucional
El primer que cal fer en aquest text és posar de manifest la dignitat i la valentia de les persones que han participat, i que amb el
seu cos lluiten teixint aliances que vénen d’arrels diverses. És una
resistència diària, una diversitat de veus i cossos es recullen. És,
també, un exemple de dissidència.
Aquest text té una història pròpia que conta -i és part d’- una
història de dominació. Aquest text és un exemple de la necessitat
de desplaçar-nos. Llegirem ací aquest text per parlar de migracions i governs del canvi; i és un text que inicialment va ser encarregat a un home blanc nascut i arrelat a València. És necessari
al pensar-nos en canvi pensar com creem les nostres comunitats,
aliances, afinitats i com reproduïm mecanismes del poder. Com
podria un home blanc escriure sense impostar discurs, sense ser
un extractivista epistèmic? Recordant la pregunta d’aquell text
d’estudis postcolonials -”poden els subalterns parlar”- Yos preguntava si podem els blancs deixar de parlar -o escriure-?
El mecanisme que vam seguir és reunir-nos algunes persones
amigues i debatre, identificar paraules, camins, debats, exclusions,
experiències i sentirs. D’allà vam traure temes que necessitàvem
contar des d’allò que coneixíem i vam contactar amb les persones
que tot seguit respondran i s’exposaran. Se’ls va enviar un parell
de preguntes a cadascuna, una comuna i altra singular. Tot amb
la llibertat de respondre-les o no, o fer-ho lliurement. És des d’ací
des d’on s’ha construït aquest text: des d’allò que coneixem, pot
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ser per això que les proximitats de la majoria de paraules que recollim són de persones migrades de les ex-colònies del que ara
torna a anomenar-se com Abya Yala. En canvi hi ha molt poques
opinions d’altres espais: Àfrica (sols una) i cap de l’Àsia o l’est
europeu. Sabem que aquests espais ens donarien altres referències
i que suposen un límit del qual ens fem també responsables front
a la universalització del discurs que se sol pretendre.
Deixem enrere el paternalisme, el racisme i valorem les necessitats econòmiques (derivades de la xenofòbia institucional i
econòmica) que dificulten que escoltem les veus que estan aquí
a vora nostra i ens fan aquest “canvi” més complex, menys cosmètic i menys blanc. Les respostes encarnades que aquí segueixen
ens permeten continuar essent humans, aprenent i escoltant més
enllà de violències, discursos i acumulacions de capital (simbòlic,
econòmic, humà o polític).
Han participat al text a la seua manera: Felipe, Rosa, Yos Piña,
Úrsula Santa Cruz, Daouda Dieye, Yeison García, Victor Pool,
Marc i Daniela.
Felipe
Vaig arribar a l’Estat espanyol en 2001, a Alacant, una ciutat
d’estrangers en diversos sentits. Vaig passar 10 anys allí, i vaig tardar el primer terç a adaptar-me al mitjà tremendament hostil que
em rebia en aquella època. Vaig estudiar a València, ciutat on ara
visc després d’un parell d’anys a Barcelona. U podria arribar a
pensar que passat tant de temps ja sóc més d’ací que de qualsevol
altre lloc. Però la veritat és, com alguns sabran, que en entrar a ma
casa materna s’entra en alguna província indeterminada de Xile,
una que existeix més enllà de les fronteres físiques i on jo vaig
viure sense eixir en cap mapa.
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Quina realitat vius dins del col·lectiu migrant a les ciutats amb
governs del canvi? Creus que ha canviat de com era abans? Són
els governs nous una trava a un possible canvi en les condicions
de vida?
Havent viscut a Barcelona i València la veritat és que els tràmits
d’estrangeria, l’opinió general i la política local pel que fa als migrants ha canviat poc o gens. Barcelona i la seua campanya de
Refugees Welcome va ser l’única referència a algun tipus de migració que recorde en aquests pocs anys. Crec que un problema
dels anomenats ‘governs del canvi’ és que qualsevol canvi que realitzen, si en realitzen algun, serà sempre un canvi per a una part
molt concreta de la societat. Fundada en una imatge molt legalista
del que és el ciutadà, i un ciutadà de ple dret, a més. Qualsevol
que no complisca aquest estatus serà sempre oblidat per qualsevol
política que realitzen. Si una persona està en una situació opaca
o directament està invisibilitzada simplement no és el subjecte al
qual es destinen les polítiques. Els anomenats ‘governs del canvi’
-en la seua heterogeneïtat- han resultat ser governs de la classe mitjana blanca per a la classe mitjana blanca. No sé si resultaran una
trava però l’opinió d’alguns esquerrans sobre el discurs del canvi
està invisibilitzant el manteniment d’un statu quo molt clar en els
estrats socials que no li interessen als governs locals.
Quins aprenentatges t’ha aportat formar part dels moviment
socials -de l’“activisme”- als territoris dels governs del canvi?
Quines problemàtiques sents? Com has viscut aquests
processos d’integració identitària que exclouen les diferències?
Crec que va haver-hi una substitució en alguns espais d’un moviment social o ‘de base’ per una qüestió tractada pel govern local,
amb tot el que això va suposar. D’un moviment veïnal o “ciutadà”
es va passar a ser una problemàtica d’ajuntament. En alguns llocs
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això va suposar una desactivació de l’activitat política, a l’espera
que se solucionaren els problemes per la via administrativa.
Quant a la qüestió de la identitat és sempre complex i falta molt
per a poder dir que s’ha assumit que es pot estar amb una lluita
sense identificar-se com a subjecte polític d’aquesta. És difícil per
a una part de l’esquerra entendre que hi ha lluites en les quals no
és ella qui dicta, qui diu i qui sofreix l’opressió -més aviat el contrari. Davant la incapacitat de veure’s en aquesta lluita com a subjecte, l’esquerra tendeix a invisibilitzar-la a través d’uniformitzar
les identitats, de trivialitzar els elements que travessen aquestes
identitats diverses per a, així, veure’s en un lloc comú i poder criticar com si s’estara en una situació equivalent. La qüestió del
racisme és fonamental en aquest sentit: la incapacitat de percebre
el racisme institucional per part de la gran majoria d’aquests grups
polítics és escandalosa. Redueixen, així, aquesta qüestió simplement a una altra dada més a tenir en compte, sense que es perceba
com un tema central de les relacions entre col·lectius amb un poder asimètric.
Hui en dia, en una gran part de l’esquerra, qualsevol persona migrada o racialitzada ha d’oblidar una part de la seua pròpia identitat per
a poder ser acceptat com un interlocutor vàlid. D’una altra manera
la seua posició serà més un problema que qualsevol altra cosa per
als membres del col·lectiu. Crec que mentre més s’identifica/descriu
una persona com a migrant -o com a persona racialitzada dins de
l’esquerra- i decideix lluitar també des d’allí, suposa més problemes
per als seus companys, ja que qüestiona de base la xarxa de privilegis
que es mouen dins d’aquestes organitzacions, col·lectius i grups. Hi
ha un conjunt d’experiències a les quals no puc apel·lar perquè això
suposa un problema per a la gent que m’envolta. Gent amb la qual
he compartit molt, però que no volen ni sentir parlar d’això.
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Rosa
Feminisme comunitari autònom Chiapas https://www.facebook.
com/chiapasfem
https://pensarecartoneras.wordpress.com/
Sóc Rosa. Mexicana. Vaig venir a Espanya per primera vegada
als 18 anys. Vaig arribar i me’n vaig anar sense papers. Vaig tornar més tard amb visa, després sense papers. Ara tinc “ciutadania
europea” que em facilita moure’m, no tenir por d’agafar un avió,
no tenir por de cagar-la per ací i que em demanen papers. Però
la memòria és forta, no s’esborren les marques i la història, el que
sent el cor i el coratge que sorgeix de l’estómac en veure-viuresentir-escoltar-compartir el que significa l’Europa racista que queda sempre al cos.
Un residu que no es pot esborrar, se sent a cada estona, brolla
però no es llig a la pell. Una pell que pel seu color em va permetre viure un any sense papers, batudes racistes contínues de les
quals m’aconseguia salvar. Un racisme cruent i amb jerarquies.
El coratge creix però no enverina. Europa no deixa viure dins de
la seua fortalesa als cossos amb memòria del colonialisme, que
expliquen històries, amb residus de lluita i resistència que es lligen amb ressentiment, per sobre de l’home. Sempre voltegen per
sobre del muscle. En la freda distància que les seues formes imposen assenyalen, riuen, s’omplen les boques de paraules buides i de
solidaritat, escupen foc. Europa racista, polítiques migratòries de
mort. Un govern de canvi en aquests territoris, per a qui? un canvi
per als cossos d’ací, sense residu.
Qualsevol canvi des de i per a la “ciutadania” blanca europea no
representarà mai un canvi per als països no occidentals. Des de la
seua mirada i la seua posició no poden més que proposar canvis per a
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ells, ciutadans blanc-europeus. Estatus de ciutadania que col·loca en
un lloc higienitzat, pur, quasi-diví des d’on les atrocitats passen com
a actes divins. Per ventura deixen viure? Robatori, saqueig, despulla,
per a després cridar pels carrers que ens tornem als nostres països.
És clar, l’acumulació basada en el robatori de les nostres terres és
d’ells, per a ells. Volen governar des de l’esquerra, el lloc correcte.
Administrar-ho tot, fer que els ciutadans estiguen millor. Des d’una
posició de moralitat ben pensant, progressista, es governa més i millor. Així, aquest control aguaita els cossos no-ciutadans, als territoris no europeus, apel·la a altres injustícies que per no tractar-se dels
cossos blancs europeus no existeixen. La pregunta d’un govern de
canvi a Europa mai pot pensar-se en termes de canvi més que per
als qui, ciutadans, es beneficien de les polítiques de mort exercides
a tots els suds. Un canvi real, de perspectiva i formes d’habitar segur
que no és, més capitalisme i colonialisme probablement (sempre el
mateix, capitalisme). La pregunta és, doncs, si aquest “govern de
canvi” almenys duu a terme polítiques diferents entorn de la migració, i té en compte el col·lectiu migrant com a subjecte polític, deté
la persecució cap a les persones migrants. Minorar les violències
quotidianes que viuen els cossos racialitzats en una Europa colonial
i racista és un fet que podria fer un govern del canvi si isquera de
l’eurocentrisme quotidià d’aquestes terres. La pregunta llavors és si
s’estan duent a terme aquestes polítiques, si si més no s’estan pensant. Aquest govern ha fet alguna cosa en aquesta línia? La realitat
sembla mostrar que això no és així, que la persecució incrementa,
que el control que la “europeïtat” esquerrana exerceix és igual o major, que aquest govern és de ciutadans, aquests ciutadans no poden
ser en absolut molestats amb cossos que no interioritzen, visquen i
encarnen les seues normes blanc-europees. El fons és el mateix, les
formes canvien lleugerament. L’inhòspit d’una Europa fortalesa no
minva, ni a Barcelona ni a València.
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Els governs del canvi postulen un projecte més d’esquerres, més
solidari, més del benestar i del respecte a les mercaderies socials.
Podríem parlar d’una esquerra que blanqueja la seua pròpia
posició a través d’una digestió higiènica d’aquests subjectes
crítics?
Les matèries primeres, els aliments, el pensament, el discurs, la
força de treball, la força i la potència de tots els qui han i hem
lluitat contra el poder colonial segueix sent apropiat, un robatori
permanent, una despulla constant. Les vides dels qui amb el residu i la memòria s’alcen fortes, subjectes polítics amb discursos de
canvi, combatius, són arrabassades pels qui posseeixen encara el
poder, la seua ànsia colonial no es deté. I són ara les paraules que
són engolides, digerides, cerquen esborrar d’aquestes la potència,
la potència d’un horitzó de lluita, emancipador, per a empaquetarho en les seues asèptiques bosses blanc-europees de consum. És el
capitalisme que devora, despulla i ven. Així veiem les nostres teories, lluites, paraules de resistència ser regurgitades per l’esquerra
blanc-europea, veiem com les masteguen, buidant-les, tornant-les
inofensives, sent col·locades en el seu camp semàntic, on són una
altra vegada ells els protagonistes (i no veuen que en el que segueixen sent protagonistes és en la despulla, el robatori sistemàtic, la
violència estructural, no veuen com de capitalista i patriarcal és
aquesta indigestió constant. Europa, ho indigesta de tant robatori, de tant assalt, de tantes paraules buides, com a govern del
canvi). Blanquegen discursos i cossos, els incorporen i higienitzen,
tot asèptic, tot blanc. S’ennueguen de solidaritat ocupant sempre
posicions heroiques. Les posicions crítiques s’incorporen des de
la idea d’inclusió i solidaritat, sempre mantenint les coses en el
seu lloc, a ells mateixos en el centre. Prendre aquests discursos
crítics que confronten, que posen el dit a la nafra per a pensar
altres formes d’habitar el món, per a blanquejar-los i convertir-los
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en una mercaderia que emana sempre des dels centres de poder
per a higienitzar-los. ‘Vampirisme’, vaig escoltar l’altre dia. Fins a
les nostres paraules vénen brutes, el nostre petroli cru, les nostres
idees primitives. Per a venir a Europa cal verificar que no tinguem malalties del tercer món, quan ells van els vacunen per a
no infectar-se. Desinfecten cossos i paraules, les fan seues. El seu
cos pur i net, vacunat -sempre vacunat- possibilita dir les paraules
i discursos abans tacats, netejar-los amb la seua saliva; ara sí: els
escoltem eixos discursos, els abracem sense por de ser infectats.
Úrsula Santa Cruz Castillo.
http://desde-elmargen.net
D’origen peruà. Viu a Barcelona des de fa quinze anys. Llicenciada
en Psicologia (UNMSM Lima) i Màster en Polítiques d’igualtat
de gènere (UAB). Especialitzada en violències contra les dones,
treballant en la problemàtica en zones rurals i urbà-marginals del
seu país. A Barcelona, va estar quasi tres anys indocumentada i va
treballar quatre anys en el servei domèstic. Ha coordinat serveis
d’atenció a dones en l’àmbit municipal i del tercer sector. Té molta
experiència en (de) formació i dinamització de grups. Ha participat en diferents associacions d’origen immigrant, ha militat en un
partit d’esquerres català. Les seues experiències vitals la van portar
a trencar amb tota aquesta ficció en la qual estava immersa. Feminista en procés de descolonització. Des de fa anys aprofundeix en
l’anàlisi de les violències contra les dones immigrants (discursos,
polítiques, intervencions).
Quina realitat vius dins del col·lectiu migrant a les ciutats amb
governs del canvi? Creus que ha canviat de com era abans? Són
els governs nous una trava a un possible canvi en les condicions
de vida?
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Des de la meua experiència, no percebisc que les polítiques desenvolupades fins ara pel govern local liderat per Ada Colau hagen
impactat de forma significativa en la població immigrant. Crec
que el que es ve fent és una continuació del que feien els governs
anteriors. Les polítiques engegades de les quals tinc coneixement
estan orientades a la ciutadania en general, amb la qual cosa no
sé si tindrà impacte directe en les condicions de vida de la població immigrant. El que em ve a la ment ara és el posicionament
i l’actuació sobre els manters i la campanya Welcome refugees,
llançada amb bombos i platerets, que paradoxalment contrasta
amb els mètodes emprats en el primer cas.
D’altra banda, si bé va haver-hi gestos simbòlics com el tancament del CIE, sobre el qual no tenia competència- i més endavant
va ser reobert; en el que concerneix als informes d’habitatge, realitzats per l’Ajuntament -requisit per a la reagrupació familiar- no
ha existit cap pronunciament o objecció.
Des del teu treball i perspectiva des de les institucions, com
es gestiona la violència masclista quan s’oculta o s’empitjora
l’actuació a causa del racisme? Quines respostes hi ha entre
les persones migradas i racializadas que escapa de la lògica de
l’estat-govern-assistencialisme?
En l’àmbit institucional, la intervenció contra les violències masclistes centra la seua atenció en l’àmbit de la parella, en les violències que es produeixen al carrer, en la prevenció del sexisme. I
en l’últim any, en la lluita contra l’explotació sexual a través de la
creació de la Unitat de Trata d’Éssers Humans.
El discurs que sustenta aquestes polítiques i estratègies és el
gènere, sota el supòsit que aquesta problemàtica -amb les seues
especificitats- és comuna a totes les dones, independentment del
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tipus de violència, àmbit en què ocorre, qui l’exerceix i qui (és) la
viu i com impacta al seu cos i vida.
Des d’aquesta òptica eurocèntrica es nega el racisme -físic, simbòlic, psicològic, subtil, institucional, quotidià- violències a les
quals estem exposades i/o vivim les dones immigrants i racialitzades (les persones immigrants).
Al carrer, per exemple, una dona immigrant no està exposada
únicament a una agressió sexista sinó també al racisme, i tots dos
són indeslligables, per la qual cosa és necessari evidenciar-ho, no
es pot seguir repetint “és violència masclista”.
En els últims anys, per a moltes dones immigrants -maresels serveis socials i la DGAIA, s’han convertit en una terrible
amenaça, ja que sota l’argument de “protegir la infància”, han
sigut víctimes de la violència racista institucional que els ha
llevat els fills. Tot i que aquest tipus de violència no és exclusiu
en les dones immigrants, en aquests casos s’evidencia el racisme
amb el qual actuen. On pot acudir una dona immigrant per
a denunciar violències que els discursos no anomenen, no
reconeixen… per tant no existeixen?
Ignorar la raça en l’anàlisi i intervenció en les violències és un fet
greu. D’una banda, nega el racisme com a sistema de dominació
que s’exerceix sobre cossos no blancs, no europeus, migrants i racialitzats que està present en la vida quotidiana. D’altra banda,
aquesta omissió silencia nega les experiències de racisme dels qui
ho viuen constituint al seu torn un acte violent en denominar-ho
amb les seues pròpies categories, des de la posició de privilegi i
poder a què s’acullen les institucions per a definir, assenyalar i
decidir quins són les violències i els models d’intervenció a aplicar.
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Atribuir al sistema patriarcal la responsabilitat de les diferents
violències que vivim les dones immigrants és simplista i contribueix a perpetuar les desigualtats i discriminacions generades per
les lleis i polítiques migratòries. Significa restar el pes i els seus
efectes que aquestes tenen en les vides de les persones immigrades.
És no responsabilitzar-se del racisme que les seues institucions reprodueixen en els àmbits social, jurídic, laboral, econòmic, educatiu, polític; és obviar l’efecte dels seus marcs epistemològics en
l’atenció, a causa dels biaixos eurocèntrics i de gènere racistes dels
seus professionals que ens situa com a víctimes i beneficiàries de
les seues intervencions. A més, és no reconèixer el treball del carrer
i quotidià que realitzen col·lectius, grups i associacions de dones
immigrants contra les violències i que, no obstant això, no tenen
la possibilitat d’accedir a recursos econòmics, ja que per a això ja
els val atorgar diners a entitats catalanes grans.
Les respostes de les dones migrades enfront de les diferents
violències es donen en l’àmbit personal i col·lectiu. Una de les més
importants consisteix a reconèixer i anomenar les violències que
es viuen en diferents àmbits -com el laboral, social- i que van més
enllà del discurs de gènere - eurocèntric i racista- i de la relació de
parella, denunciant el racisme com un sistema estructurador de
dominació que travessa totes les dimensions de les nostres vides
i relacions. Això implica posar en qüestió el discurs establert, la
institucionalitat que ens subalternitza i esborra les nostres agències per a convertir-nos en “víctimes” a les quals pretén salvar del
patriarcat.
La nostra capacitat d’agència ens fa fortes i ens permet fer front
als obstacles i dificultats diàries. En diferents llocs hem generat
espais propis de resistència, de suport mutu, d’anàlisi, de reflexió
i de cura enfront de les violències. Espais des dels quals estem
107

construint sabers, discursos, ens mobilitzem, ens posicionem políticament, denunciem el sistema racista colonial que ens impacta, proposem i desenvolupem estratègies de lluita, diem prou als
discursos hegemònics que s’han apropiat de les nostres veus, coneixements, pràctiques. Anem teixint xarxes entre nosaltres amb
la intenció de tendir ponts i generar aliances, a trobar els nostres
referents, reconèixer-nos entre nosaltres.
Victor Pool
Migrant.
Originari del sud-est mexicà. Migrà als Estats Units, on va viure
al voltant d’una dècada. Va fer una segona migració a Espanya, on
està establit des de fa més d’una dècada.
Té estudis de Treball Social i Màster en Cooperació al Desenvolupament, especialitzat en Migracions i Codesenvolupament.
Ha treballat amb diferents col·lectius i organitzacions de base
migrant i promigrants, així com organitzacions i projectes de cooperació al desenvolupament.
Manté una visió crítica de les polítiques, discursos i pràctiques d’“acolliment i integració” de les persones migrants i de
la “cooperació al desenvolupament”, dissenyades pels països del
nord.
Quina realitat vius dins del col·lectiu migrant en les ciutats
amb governs del canvi? Creus que ha canviat de com era
abans? Són els governs nous una trava a un possible canvi en
les condicions de vida?
Visc en un municipi de l’interior de València. Els municipis en
l’àmbit rural no han estat exempts dels ‘canvis’ que hi ha hagut
per la geografia de l’Estat espanyol; és a dir, han sorgit nous partits
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polítics, incloent alguns partits locals que ara tenen representació
als ajuntaments.
No obstant això, les polítiques, en la pràctica, no han canviat
molt, sí per ventura alguna cosa. Encara que cada partit polític té
el seu propi discurs -uns més “pragmàtics” i uns altres més “socials”- la veritat és que es mantenen les mateixes pràctiques. Tots
formen part del mateix joc. Alguns ni tan sols tenen una opinió
ni una sola proposta concreta contra el racisme en els seus programes.
Localment parlant, en lloc de ser facilitadores, a voltes són una
trava. Posen obstacles, siga burocràticament, siga en escoltar-nos,
siga en dificultar la nostra participació en les decisions i polítiques
que afecten o condicionen les nostres vides. I també per la seua
falta de visió malgrat totes les potencialitats existents. Fa l’efecte
que es conformen amb el que fan i, el pitjor, estan convençuts que
fan tot el que es pot fer.
Com es viu el canvi de polítiques, si hi ha hagut alguna, en un
municipi rural de la Comunitat valenciana?
Bona part de les polítiques es dissenyen des dels escriptoris amb
escassa o nul·la participació de les persones migrants. En bona
part vénen ja condicionades i finançades per les polítiques i plans
de les ciutats o governs autonòmics que estableixen les seues
prioritats, limitant-se localment a copiar, imitar, mimetitzar
eixos models sense haver estudiat a fons els contextos, necessitats
i potencialitats locals. D’altra banda, quasi no conec persones
migrants professionals contractades atenent als col·lectius migrants
en l’àmbit local. Tot el contrari, fins i tot sembla que les persones
migrants professionals són sistemàticament excloses dels processos
de selecció de personal dels ajuntaments. No m’estranya: forma
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part del racisme estructural institucional que s’acte-reprodueix.
Les polítiques són marcadament assistencialistes i, en la pràctica,
la major part es limiten a donar orientació jurídica burocràtica en
estrangeria, en sol·licitud d’ajudes o expedició d’informes socials.
Molt poques vegades es fan “activitats de sensibilització”, encara
que sempre em pregunte com es mesura l’abast, impacte o efectes
reals d’aquesta sensibilització en la disminució del racisme.
Es manté una visió paternalista amb discursos del tipus “tots
som iguals”, “benvinguts refugiats”, però no es va molt més allà.
Es té i es ven una imatge que Espanya és “oberta, tolerant i solidària”, o que aquest o aquest altre partit polític és més “sensible”
cap a les persones migrants, refugiades o racializadas. Mai es parla
del racisme estructural, ni de les seues arrels, ni els seus efectes.
Moltíssim menys es fa un acte-anàlisi i acte-crítica per a eradicar
el racisme de les institucions públiques.
Fa temps es va posar de moda declarar municipis com a “ciutats
refugi” i el meu municipi va ser declarat “Municipi d’acolliment
de refugiats”. Es van fer un parell de reunions amb organitzacions locals per a tractar el tema, però ja mai més s’ha parlat de
l’assumpte, ni molt menys ha vingut una sola persona refugiada al
municipi, crec que ni tan sols a la comarca, malgrat l’interés tant
de part de les organitzacions com d’una part de la població local.
Es delega quasi tot i fins i tot es deriva el treball cap a altres organitzacions com ONGs o Associacions “proimmigrants” locals que
fan el que poden amb els seus limitats recursos.
Malgrat que cada dia el racisme és més greu, cru i creix a passos
de gegant a Europa i, objectivament parlant, cada vegada és més perillós ser immigrant o persona racializada a Europa, podria afirmar
sense por d’equivocar-me que les persones migrants no som priori110

tàries per als governs locals en comparació a altres col·lectius, siguen
aquests governs anomenats “del canvi” o no, i a pesar que les seues
pròpies estadístiques diuen que les persones migrants suporten el
pes de la desocupació, l’exclusió, vulneració de drets, pobresa, etc.
Fa l’efecte que localment es pensa que el racisme no va amb
ells, que és cosa de llocs llunyans i que ací hi ha algun tipus
d’immunitat. “És que la immigració és nova a Espanya i en els
nostres municipis… tot això ens ha pres per sorpresa”, solen dir,
però ja portem així més de dues dècades. Temps més que suficient
per a haver reaccionat des de fa molt.
Quines possibilitats i dificultats trobes per a construir vincles?
En quins espais es generen aliances i obertures, són espais
institucionals o un altre tipus?
Moltes dificultats per a construir vincles des d’institucions públiques vénen de la visió paternalista cap a les persones i col·lectius
migrants. Se’ns veu com aquells objectes passius als qui s’ha
d’ajudar, ‘donar la veu’ i ‘apoderar’ quasi per llàstima, però amb
poques o cap ganes d’escoltar. Se’ns veu com aquelles als qui ‘cal
ensenyar’, però mai aprendre. Per poc que protestem i expressem
les nostres opinions se’ns qüestiona i minimitza, perquè se suposa
que ells són els ‘professionals’, ells són els que tenen l’’autoritat’.
Contrasta totalment de la imatge i discursos de ‘canvi’, de ‘diàleg’
i de ‘diversitat’ que venen. Mentre no ens vegen d’igual a igual i
seguisquen aferrant-se al poder, serà impossible establir vincles ni
molt menys establir aliances sòlides. D’altra banda, cal reconèixer
positivament el suport d’aquelles persones, col·lectius i organitzacions que sí que fan una autoreflexión profunda, deposen els seus
privilegis i demostren ser vertaderes aliades en la lluita antiracista.
Són vincles que s’estan forjant des de la informalitat, des de dife111

rents espais geogràfics, sense recursos però amb molt potencial, la
qual cosa fa mirar el futur amb optimisme.

Yeison F. García López
http://afrokwanzaa.com/
https://twitter.com/EspacioAfro
El meu nom és Yeison Fernando García López, vaig nàixer a Cali,
ciutat negra de Colòmbia, no obstant això, m’he criat a Madrid,
per la qual cosa una part de la meua subjectivitat s’ha construït en
aquest lloc. Tot això em porta a reconèixer-me com a afrocolombià amb arrels indígenes i afroespanyol, aquesta última identitat
assumida des d’un posicionament estratègic contra la negació del
negre que hi ha en l’imaginari social de l’Estat espanyol.
El meu esdevenir afropolític va donar començament a la facultat de polítiques de la Universitat Complutense de Madrid
on, al costat de 3 companyes -Nayr, Ngoy i Gaelle-, vam fundar
l’Asociación Afrodescendiente Universitaria “Kwanzaa”.
Actualment, sóc membre de l’equip del grup de pensament i
acció Espai Afroconciencia, des d’on - a través de lògiques participatives, desenvolupem diferents activitats amb el principal objectiu d’enfortir la comunitat africana/afrodescendent/negra de
Madrid, en concret, i d’Espanya, en general. Les nostres activitats
les duem a terme al Centro de Creación Contemporánea Matadero, és important ressaltar aquest punt atès que els espais públics
també ens pertanyen com a veïns i veïnes que habitem i desenvolupem les nostres vides a la ciutat de Madrid.
Quina realitat vius dins de la racialització a les ciutats amb
governs del canvi? Creus que ha canviat de com era abans? Són
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els governs nous una trava a un possible canvi en les condicions de vida? Quins vincles s’estableixen entre les comunitats
migrants i les racializadas?
Assumint la meua posició de persona amb “privilegis” (grau universitari, maneig de l’idioma, nacionalitzat, etc.) pel que fa a altres persones de la meua comunitat, no percebisc que s’haja produït un canvi substancial de la realitat de la comunitat afro amb
l’arribada al govern d’AhoraMadrid. Sí que és veritat que hi ha
més espais de diàleg i s’estan començant a implementar unes altres
lògiques de treball, no obstant això, aquestes mateixes pràctiques
participatives amaguen un parany molt poderós.
El parany és que en les lògiques de consens i horitzontalitat
les especificitats es difuminen, és a dir, que quan es realitzen, per
exemple, tallers per a xicalla, no es té en compte per a res la realitat
racista que pot patir la infància de la nostra comunitat. Això és
el que he experimentat en diferents taules de treball convocades
per l’Ajuntament, a les quals era convidat en quasi tota les ocasions indirectament. Clar, arribava als llocs de treball i en multitud d’ocasions era l’única persona racializada, és a dir, s’està fent
un pla que es diu “cultura per a totes”, i jo sóc l’única persona
racializada del lloc.
D’altra banda, el maltractament de la policia a les persones de
la nostra comunitat que venen en els carrers se segueix produint
i l’últim document, que marcava el posicionament respecte als
CIE’s de l’Ajuntament, amaga un reguitzell de justificacions per a
assumir l’opció dels pisos tutelats.
Els vincles que s’estableixen entre les comunitats migrants i les
racializades, des del meu punt de vista, són encara febles, encara
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que sempre hi ha hagut solidaritat entre les persones migrants,
l’activació política de les nostres comunitats suposa un treball bastant dur, atès que provenim de situacions de supervivència constant.
Com dic en un dels poemes del meu llibre Voces del impulso, en
aquesta societat, sempre seré l’altre.
El otro.
Se rompe algo, una membrana invisible,
Un silencio sin una mirada compañera,
Canciones de infancia sin recuerdo,
Cuando sé que siempre seré el otro.
Con lo que soy fabrico mundos,
Descubro realidades sentidas sin forma
Y dibujo la vida como una noche constelada
Donde el desarraigo es fantasía sin nombre.
De aquí de allí siempre seré el otro,
Viajero sin un lugar de retorno,
Para el que los caminos se pierden en apertura
Donde seres externos controlan mi piel oscura,
Para quienes soy, aún sin verme, sospechoso.
Tiño mis mundos de negro intenso
Para bailar sin complejos en el arco-iris.
Nadando entre los mares ocultos del miedo,
Siento, me apropio, contemplo, soy el otro.
Com valores les polítiques parlamentàries d’aquests últims
anys des de l’emergència dels partits del “canvi”?
El reconeixement de la diversitat ètnica/racial que hi ha a Espanya
és un tema que no es tracta en el Congrés dels Diputats. No existim per a ells, perquè per a moltes persones el racisme no existeix
a Espanya.
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En l’actualitat hi ha quatre Proposicions No de Llei que parlen sobre la comunitat negra a Espanya, no obstant això, com el seu propi
nom indica, no són lleis, són mers papers mullats, que estratègicament serveixen per a poder arribar a més però aquest no ha sigut, o
no sembla que siga, el sentir dels partits que hi ha al Congrés.
La lluita pel reconeixement de la comunitat africana/afrodescendent/negra ha de provenir de la nostra activació política, no
podem deixar en mans d’altres, les maneres de reconèixer-nos.
Yos Piña Narváez/ erchxs_
http://desde-elmargen.net/
https://www.facebook.com/migrantes.transgresorxs
Em situe en un lloc límit que intenta escapar dels binarismes netament sexegenerèrics. Aquest lloc límit és un lloc de re-existència
i de resistència a la colonialitat. Em situa com un cos no binari,
que ha passat fronteres acompanyat dels seus morts i veient els
seus germans desaparèixer. També em situa el sistema euro-blanccolonial en un lloc límit, en un lloc on se’m nega l’existència jurídicodministrativa. Per això re-existisc.
Sóc una persona migrant, diaspòrica, que ha transitat les ciutats
del “canvi”. Barcelona-Madrid. Ciutats governades per l’esquerra
blanca filantròpica. L’esquerra que estetitza discursos, per a executar les lògiques del correctness. Barcelona, ciutat de desnonaments,
de batudes racistes, de policies secretes que focalitzen la seua mirada a un perfil racialitzat de qui transita. Ciutat que controla el
desplaçament dels cossos no blancs perquè els cossos blancs, colls
rojos i amb bronzejats de Trump gaudisquen somrientment de la
ciutat fancy sostinguda pels nostres cossos.
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Me multaron: “estamos haciendo chequeo al azar”, me dijo el
policía. El azar policial tiene color.
Me volvieron a Multar, estando con amigxs blancxs con
pasaporte europeo.
Si no tienes papeles no puedes trabajar
Sino tienes trabajo no puedes vivir
“Nunca en tu puta vida tendrás una casa”
Ni siendo puta en la vida tendré una casa
10 euros cuesta una felación
10 euros cuesta una T-10 en Barcelona
Hacer una felación también es un trabajo
Esto en la ciudad del cambio
Cambio una felación por 10 Euros
Cambio una felación por 10 euros para no tener una multa
Cambio de acera porque “allá está la policía”
Cambio de casa porque no puedo pagar el alquiler en los barrios
gentrificados/gaytrificados
Cambio de asiento en blabacar porque si voy delante detienen
el coche “por mi apariencia” ¿cuál es mi apariencia? -pregunté al
chófer- mi apariencia es negra.
Cambio una sonrisa por una pocker face cada vez que me piden
“amablemente” “papeles” en un Centro de salud.
Cambio amigx blancx activista del “rollo”, “pro-migrante,”
“especialista en frontera sur”, por una manada afectiva negra
Cambio a eurosocializadx, pusilánime y estafadxr afectivo, por
un abrazo que venga de una marica india, del wallmapu
Cambio espejos partidos por oro
Cambio cárcel por casa de amigxs. Quedar en casa implica a que
tu cuerpx no sea policiado.
Quedarse sin salir durante el world Pride 2017 en Madrid es
auto-cuidado radical. Es ver la fiesta blanca homonacionalista
de lejos, es ver los cordones policiales que garantizan el disfrute
blanco.
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Queer-nation-gay-nation-whiteness-the same shit. España y su
catoli-cis-mo inventó la sodomía como castigo de las disidencias
a la heterosexualidad obligatoria y colonial y ahora celebra el
capitalismo rosa.
Los gobiernos del cambio gobiernan ciudades con estatuas que
le rinden culto al genocidio y a la hetero supremacía blancaColonial.
Los gobiernos del cambio no pretenden cambiar esos
monumentos que reafirman su hegemonía histórica.
Los gobiernos del cambio son parte de la hegemonía blanca.
Los gobiernos del cambio no cambian sus posiciones de poder
Los gobiernos del cambio no cambia el oro por los espejos
Daouda Dieye
(aquestes respostes són una transcripció d’una conversa a través
d’àudios telefònics)
http://manteros.org/
Sóc part del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona.
Des del canvi de govern a Barcelona ha disminuït molt
l’assetjament policial i la persecució a causa de l’organització i la
cooperativa que ha creat l’Ajuntament de Barcelona, que pot incorporar 15 persones.
Ara en la venda no hi ha persecució com abans (colps o trencament de braços) però és més difícil, ja que des que han creat la
cooperativa han posat més policia al carrer, la qual cosa significa
que és més difícil treballar ara al carrer que abans, encara que no
hi ha tanta persecució.
La voluntat i la iniciativa que tenien [l’equip de govern de Barcelona] els nouvinguts en el poder és diferent a la d’ara. Abans
tenien més voluntat, tenien més ganes d’ajudar els col·lectius que
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estan des de baix, però ara han anat canviant a poc a poc.
Abans hi havia més comunicació amb el govern quan recentment van arribar al poder, ara ha canviat molt. Els nouvinguts
eren activistes, ara són polítics. Aquest és el problema.
La realitat que ens allunya una mica dels governs d’ací és la lluita. Nosaltres no hem d’obeir tot el que ens diuen, hem de lluitar.
No estem ací per a uns quants llocs de treball o per a demanar de
genolls ajuda als governs. Estem ací per a lluitar, per a reclamar els
nostres drets. És el nostre dret tenir els papers, treballar i circular
com tothom.
Som d’ací, vivim ací, hem de treballar ací com tothom. Aquest
és el problema, no hem de callar per a esperar una ajuda que ve del
govern. Això no pot ser. Sempre que passa alguna cosa hem d’eixir
al carrer i reivindicar-ho. Estem ací per a lluitar, no per a obeir.
I se’ns posen diverses barreres. No se’ns permet treballar sense
tenir documents. Una altra barrera, en el temps que estàs vivint
ací has d’estar net: no pots treballar al carrer perquè pots tenir
antecedents penals que t’impedirien fer qualsevol tipus de tràmit.
Les barreres en la salut: sense padró no hi ha targeta sanitària,
només urgències. Amb targeta sanitària, però sense papers de treball, no t’atenen correctament perquè saben que no cotitzes a la
Seguretat Social. Sempre ens acaben donant Ibuprofeno. Molts ja
no anem a l’hospital, es baixa a la farmàcia i llest.
Marc
Nascut l’any que el Regne d’Espanya va entrar en la UE, de pare
andalús i mare valenciana. Nascut a Catarroja (València), crescut
en una escola de pagament que era d’esquerres i tenia en la seua
entrada la bandera europea i la bandera catalana. Intente entendre
118

què va significar això en la meua infància i com ho arrossegue ara.
He transitat espais autònoms, universitaris i anarquistes dels “moviments socials” a la ciutat de València -que cada vegada m’és més
estranya en el seu funcionament. Viure a Mèxic i la convivència
amb amigues i companyes migrants, racialitzades i amb cultures
diferents als meus referents eurocèntrics d’esquerra m’han permès
desplaçar-me per a començar a entendre quines són les nostres responsabilitats. He après que l’acte-organització i l’autogestió permeten prendre les regnes de les nostres vides organitzades sense
demanar engrunes al poder. Sóc part del col·lectiu editorial Pensaré Cartoneras en el qual aprenc a callar, a acompanyar i al fet que
fer juntes és necessàriament fer d’una altra manera reequilibrant
històries colonials.
El meu punt ací és solament fer-me present com a responsable
i “transcriptor-recol·lector” de les preguntes/respostes; així com
cridar l’atenció des de dins de la cultura hegemònica situada, és
a dir, d’aquella no diaspòrica i privilegiada. Escoltant i llegint -el
breu però rotund de les paraules anteriors- entenc que no caminarem cap a cap canvi en aquests territoris si no comencem a ser
conscients que la nostra “memòria llarga” (això ho he escoltat en
diferents espais de convivència amb feministes del Abya Yala) és
una memòria llarga de DOMINACIÓ. Reconèixer això ens permet destruir-nos en la nostra màscara de fragilitat blanca. Assentar
d’on ve gran part dels nostres imaginaris i formes de posicionarnos, poder desplaçar eixa sensació d’haver de parlar i acumular
sempre -accentuada en el cas d’aquestes polítiques de canvi tan
masculines que pretenen competir en l’espai públic polític de la
democràcia neoliberal racista i patriarcal. Unes polítiques de canvi
comencen per canviar el lloc d’on pensem-sentim-fem, per a qui,
amb qui i com. Y dejar de ignorar estos hechos.
119

Turisme, governs “del canvi” i altres
històries
Derek Thornell
A mass of hands press on the market window
Ghosts of progress
Dressed in slow death
Feeding on hunger
And glaring through the promise
Upon the food that rots slowly in the aisle
A mass of nameless at the oasis
That hides the graves beneath the master’s hill
Are buried for drinking
The rivers water while
Shackled to the line at the empty well
This is the new sound, just like the old sound
– Ashes in Fall -Rage Against the Machine
Quan em van dir d’escriure al voltant de les limitacions dels governs del canvi a la Marina Baixa posant-ho en relació amb el monocultiu turístic que ens caracteritza, la meua primera reacció va
ser de sorpresa: realment ens cal parlar de governs del canvi? Canvi
és una d’eixes paraules que des de fa temps no vol dir res i s’utilitza
més com un recurs emocional que com un concepte que tinga un
contingut real; poc més que una marca publicitària generada per
l’esquerra socialdemòcrata. Mai m’ha agradat entrar al joc de les
estratègies de màrqueting dels partits polítics i crec que el terme
govern del canvi no deixa de ser això, molt de fum. A veure si la
gent es pensa que els que porten dècades a Esquerra Unida o al
Bloc Nacionalista Valencià, de sobte, es poden considerar “nova
política”… This is the new sound, just like the old sound.
121

Però bé, també és cert que després de 20 anys de governs del
PP, uns partits que són inclús més moderats que el PSOE dels
80 poden suposar un canvi. En les línies següents faré un esforç
i deixaré de banda el meu escepticisme per tal d’analitzar fins on
arriben aquests canvis, però sobretot pot ser més pràctic i fructífer
pensar en quines oportunitats obrin per als que no ens conformem amb una redistribució de les molles, sinó que volem un canvi radical en clau autogestionària i col·lectivista en les relacions socials capitalistes i patriarcals. Tractaré i espere aconseguir plantejar
una anàlisi de la situació que permeta pensar en com aprofitar la
conjuntura que tenim davant nostre per a començar a créixer amb
la mirada posada sobre un eix clar: la sobirania popular. Sobirania
popular entesa com la capacitat del poble d’organitzar-se fora de
les institucions i exercir un poder real sobre el territori. Com que
la limitació fonamental de les candidatures municipalistes o de
“canvi” és que hi ha una manca de sobirania, sense una voluntat
clara de desobediència protagonitzada per un moviment popular
no hi haurà cap canvi en clau socialista i autogestionària.
Turisme, Marina Baixa i capitalisme
Per tal d’esbrinar què es allò del canvi en una comarca com la
Marina Baixa que des de fa 60 anys ha estat dominada pel capital
turístic nacional i internacional que ha sotmés el territori deixant
la seua petjada en forma de destrucció del territori, explotació laboral i homogeneïtzació cultural espanyola, hem d’entendre com
hem arribat fins a la situació actual en relació al model de societat
i de les nostres formes de reproducció social i material. Una comarca pesquera i agrícola com és la Marina Baixa a principis de la
dècada de 1950 no havia viscut cap procés industrialitzador amb
l’excepció d’un grapat de fàbriques com ara les xocolateres de la
Vila Joiosa, de manera que la comarca es mantenia arrelada al
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sector primari en un món en què aquest estava a les portes d’una
nova transformació que eliminaria en gran mesura la necessitat
de mà d’obra. Per tant, quan va arribar l’aposta pel turisme, la
situació social era de pobresa i immigració. Amb l’obertura de
l’Espanya franquista al capitalisme internacional, la Marina Baixa
es va trobar davant d’un procés de “modernització” de l’economia
pel qual aquest territori seria un dels llocs triats per a balancejar
el dèficit comercial de l’estat i donar entrada a la inversió estrangera directa i de divisa. Això va implicar la liberalització de les
condicions per a l’entrada de finançament estranger. El mateix
president de la patronal hotelera de la Costa Blanca, HOSBEC,
ho explica dient que “Els britànics i els alemanys van ser el banc
del turisme en els anys seixanta, portaven els clients i els diners”21.
I en gran mesura se’ls enduien també.
La Marina Baixa es troba entre les comarques més turístiques
de tot el País Valencia i, amb excepció de les Illes Balears (44% del
PIB prové del turisme), de tots el Països Catalans. El 50% de tot el
PIB turístic es produeix a Benidorm22. Després de Nova York va
ser la ciutat amb més pernoctacions del món en 201523. Al mateix
temps, la província d’Alacant concentra gairebé el 50% dels establiments hotelers de tot el País Valencia i si parlem d’apartaments
(reglats) la xifra creix fins al 60 % segon dades de la Cambra de
Comerç24. Es podria continuar enumerant dades per a mostrar
que quan parlem de turisme al País Valencia hem de saber diferenciar entre comarques. A la província d’Alacant, l’expressió mono21
http://www.saoedicions.com/toni-mayor-hosbec-turisme/
22
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2016/12/29/5864c
593e2704e4c768b45f2.html
23
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/10/23/benidormcuadruplica-media-aportacion-pib/1428914.html
24
http://www.camaravalencia.com/es-ES/informacion/economica/
estadisticas_economicas/Documents/CV_en_cifras_2014.pdf
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cultiu turístic és on cobra tot el seu sentit. En el cas de la Marina
Baixa el sector de serveis suposa el 78,6% del PIB que, afegit al
14% de la construcció, ens deixa en un 92.6% del PIB.
De sobirania, modernitzacions i vàters
“¿Nos estás diciendo que nuestros jóvenes van a vivir de limpiar los váteres
de los ricos que vengan allí a vivir?”, preguntó un vecino al alcalde en una
asamblea informativa. “Nuestros jóvenes ya están limpiando váteres, pero por
todo el mundo, muy lejos de Callosa”, fue la respuesta del alcalde.25

Aquest intercanvi d’impressions va tindre lloc en una assemblea
informativa a Callosa d’en Sarrià sobre el PAI previst per a la
construcció d’apartaments de luxe i camp de golf a la Serra de
Bèrnia. L’alcalde en qüestió és el nou alcalde de Compromís que
gaudeix del suport del PSPV i que suposa un dels exemples de governs del “canvi” a la Marina Baixa juntament amb Altea. Afegit
al menyspreu que suposa aquest intercanvi al treball bàsic de tota
la indústria turística, és a dir, la generació de condicions saludables d’habitatge que per a un hotel és l’activitat fonamental alhora
que la part mes precaritzada i feminitzada, resulta trist i indignant
sentir parlar a un alcalde “progressista i ecologista” argumentar a
favor de la construcció d’una urbanització de luxe per a estrangers
rics d’aquesta manera, però per desgràcia, en part no li manca raó.
Des de fa ja temps la població d’Alacant esta caient en gran mesura per la manca d’oportunitats malgrat les xifres rècord que fins a
les candidatures municipalistes celebren.
El mode d’acumulació a la Marina Baixa, dins de l’estratègia
general de l’estat espanyol que es va engegar a l’època feixista
25
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/18/585572cc468a
eb221f8b46b2.html
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amb la col·laboració i guia del capital europeu i americà, va ser
l’eliminació dels sectors primaris i secundaris en favor d’un model
turisticoimmobiliari que ha canviat l’ús de la terra per sòl urbanístic i el paisatge per un escenari ple de centres comercials, grans
superfícies, autopistes i parcs temàtics.
Som per tant una pota del pacte fordista-keynesià internacional
que va tindre lloc a Europa després de la segona guerra mundial,
el qual garantia a una part de les classes treballadores un lloc barat
amb sol i platja per a gaudir a canvi d’estabilitat social a les seues
fàbriques; un lloc on jubilar-se per a les classes mitjanes que tot just
es consolidaven26, o senzillament un lloc on comprar una casa en
aquell paradís mediterrani. D’aquesta manera, el nostre paper en
l’economia global europea és aportar una població disposta a servirlos, posar la terra a disposició de qui puga invertir i governar per al
seu interés això és el que pot justificar que parlem en el nostre cas
de territori perifèric europeu i dins de l’Estat espanyol, que queda
reflectit en la conversa amb la qual començàvem aquest article.
Per tant, ja s’albira un dels principals elements d’un territori
amb monocultiu turisticoimmobialiri que suposa una limitació
per a tot esforç que puga provindre dels governs del canvi. No som
un país sobirà. Parlem d’un model que porta 60 anys en marxa
i que ha implicat les elits espanyoles i europees. Un model que
inclou els hotels de preus baixos, però també els apartaments i les
urbanitzacions de luxe, amb la intenció d’afegir cada vegada més
camps de golf per tal d’atreure els clients europeus amb més poder
adquisitiu. No en va, el 88% del clients que van als camps de golf
són europeus27. Des del començament, aquest model és un model
26
https://metode.cat/revistes-metode/monografics/costa-jubilats.html
27
http://www.diarioinformacion.com/deportes/2017/08/04/veintena-campos-230000-golfistas/1923518.html
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imposat, sense resistència i amb consentiment, però en qualsevol cas, triat des de les altes esferes per a satisfer les necessitats
de Madrid i d’Europa, i no producte d’un procés de deliberació
col·lectiva i presa de decisions conscient. I si parlem d’absència
de sobirania popular en els principis del naixement de la nostra
(seua) economia moderna, la transició, la UE, la globalització i
el finançament van agreujar la situació. De nou i per desgràcia
sense resistència popular. Som, per tant, un lloc d’inversions per
al capital en un context internacional en què la indústria no pot
absorbir tot l’excedent de capital28. D’aquesta manera, es genera
un model de baixa productivitat i valor afegit, la qual cosa implica
sous baixos, temporalitat, estacionalitat i un model laboral en què
per la raó que siga la classe treballadora no es troba amb facilitats per a organitzar-se i menys encara el sindicalisme combatiu,
que no gaudeix del suport institucional consagrat als Pactes de la
Moncloa.
També ens cal dir en aquests moments en què gran ciutats
monopolitzen el discurs de resistència al turisme que en gran mesura són problemàtiques diferents. Ciutats com ara València o
Barcelona centren el seu discurs contra la pèrdua de la ciutat en
mans de les empreses turístiques i els seus clients en els processos
d’aburgesament29dels barris i expulsió de les veïnes. A la Mari28	El principio del arreglo espacial (o arreglo espacio temporal) consiste en la
afirmación de que los ciclos de acumulación capitalistas construyen geografías a su
medida. El origen de esta necesidad se debe buscar en la tendencia recurrente del proceso
de acumulación a caer en crisis de sobreacumulación, directamente relacionadas con el
modo de valorización del capital fijo. El “arreglo espacial” supone un relanzamiento
del proceso de acumulación mediante un nuevo conjunto de relaciones geográficas que
generan nuevas escalas espaciales. Como suele decir Harvey, citando a Marx, se trata de
una “aniquilación del espacio mediante el tiempo” extret de http://cdn.vientosur.info/
VScompletos/VS116_Rodriguez_Lopez_Circuitos.pdf
29	Em resistisc a emprar un anglicisme quan sempre hem tingut una paraula per
a definir este procés. Però per si no s’entén aburguesament vol dir gentrification
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na Baixa també patim aquests processos, però a diferència de les
grans ciutats i en comú amb les comarques amb una estructura
econòmica pareguda a la nostra, ací el turisme és l’única forma de
sobreviure i històricament és el sector que realment porta la modernitat capitalista a la nostra terra. A València hi tenen la Ford;
nosaltres, Servigroup. Inclús aquesta darrera setmana, la Generalitat es congratulava d’un suposat canvi de model productiu en
marxa, però és clar que a la Marina Baixa ningú està pensant en
això. No analitzarem ací el tema de la reindustrialització pretesa,
ja que se’ns va del tema. Però com a petita aportació podem dir
que d’entre les 10 ciutats més pobres de l’Estat espanyol, quasi
totes són turístiques. Entre elles, Benidorm i Torrevella.
Pozuelo es la ciudad más rica de España y Torrevieja, la más
humilde
Tornant al fil de l’article, no es pot perdre mai de vista aquest
fet, ja que tota la nostra economia –i quan diem tota volem dir
absolutament tota: serveis socials, treball, transport, serveis bàsics,
etc.– està finançada pels ingressos provinents del turisme i la construcció. Mai va haver-hi indústria i les relacions socials al voltant
de la terra es poden caracteritzar de feudals fins a la introducció
del turisme. Podem dir que el que per a Anglaterra va ser la revolució industrial i per França la seua revolució, per a nosaltres va
ser la introducció del turisme. Cal esmentar, però, un moment
d’excepció: la interrupció que va suposar la revolució de 1936, en
la qual es va col·lectivitzar la terra, la pesca, etc. Malauradament,
eixa història ha sigut esborrada i ningú recorda que en aquesta
terra que ara els anglesos utilitzen per a desbarrar-se, fa 80 anys el
poble es va alçar per a prendre el que era seu. Però bé, no és eixa
la història que ens ocupa ara, tot i que sí que cal deixar clar que és
en part eixa derrota del poble a mans de la burgesia i els feixistes,
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la que va avortar una modernització revolucionària que es podria
haver fet, i va ser substituïda per la modernització turística que
finalment va tindre lloc.
Canvis i límits propis i aliens
Què és per tant un govern del canvi? El terme govern del canvi
vol descriure aquelles candidatures municipalistes que han sorgit
en ciutats grans i que suposen l’assalt institucional d’una generació de militants que rere haver arribat al sostre de vidre que és
possible mitjançant la mobilització, prenen la decisió de donar
un pas endavant i construir candidatures que pogueren permetre
posar a gent provinent d’aquests moviments als ajuntaments, de
manera que foren més sensibles a les reivindicacions i les posaren
en pràctica. Per tant, aquests governs en general són els que rere
una articulació de persones vinculades als moviments arriben als
ajuntaments. Aquesta és la narrativa oficial.
Els casos més famosos serien Barcelona, Madrid o Saragossa.
Tots ells assumeixen obertament els límits propis de la institució,
que em limitaré a esmentar: sobirania limitada per la UE i altres
institucions internacionals; llei Montoro, però sobretot el reconeixement que el poder no resideix ara mateix als ajuntaments ni tan
se vol en el poder municipal, sinó que aquests han sigut cooptats
per les elits i tenen els ressorts del poder en la seua mà independentment de qui governe30. D’aquesta manera, la institució seria
30	Esta posición de la entidades subestatales las acaba por conformar, según el
modelo de J. Logan y H. Molotch (2007), en máquinas de crecimiento competitivas
para las que el desarrollo inmobiliario ocupa un elemento central en el impulso de
las haciendas locales, y a la postre de las economías urbanas. Su propia debilidad
fiscal, y su enorme dependencia del desarrollo inmobiliario, se refuerza además por la
“vocación turística” de muchas ciudades y pueblos, lo que realmente ha convertido a los
gobiernos locales en promotores o boosters de su localidad. Extret de “DEL AUGE AL
COLAPSO. EL MODELO FINANCIERO-INMOBILIARIO DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA” (1995-2010). Emmanuel Rodriguez i Isidro Lopez Hernandez
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per a ells un altre eix del conflicte, però no necessàriament el més
important. Aquesta és la narrativa que els ha permés legitimar
el seu assalt. Però els ajuntaments abans de la llei de Montoro
ja havien esdenvingut entitats on es posava per damunt el fet de
propiciar un clima favorable de negocis a governar i regular la
vida social i política. Per tant, les possibilitats de dur a terme una
política més o menys d’esquerres o redistributiva sols succeiria en
cas que eixe clima favorable trobara les elits disposades a cedir una
part del seus beneficis, la qual cosa dins de la conjuntura actual ja
no succeirà mai més com va ser en l’època keynesiana. El keynesianisme ha mort i els intents de ressuscitar-lo sols ens conduiran
a la frustració. Un fet que ho demostra és la consagració de la reforma constitucional del 135 en l’àmbit municipal, l’anomenada
llei Montoro, per la qual els ajuntaments ni tan se vol tenen la
competència de poder redistribuir els superàvits que es pogueren
generar en un cicle alcista de l’economia, ja que estan intervinguts
per l’estat central.
Cal esmentar també un fet potser més estructural i que en
general ha afectat tota l’esquerra que és la pèrdua d’un horitzó
emancipador que Podemos i Compromís sols confirmen. Seguint
la idea de Chantal Mouffe que el somni revolucionari d’acabar
amb el conflicte és irrealitzable, ja que tota societat tindrà sempre
conflictes socials, han acabat acceptant que la lluita de classes no es
pot resoldre i que una societat sense classes és per tant impossible.
Hem passat de les societats i les polítiques antagonistes d’abans de
la segona guerra mundial a societats agonistes. Sols es pretén gestionar el conflicte segons la correlació de forces del moment.
L’esquerra sense horitzó emancipador no és més que la gestora
de la misèria. Això suposa un problema de fons d’aquests partits,
ja que com podem veure en la Regidoria de Turisme d’Altea, allò
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important no són els sous, les condicions laborals o la protecció
del territori, sinó si les xifres de visitants pugen o baixen, tal com
feia el PP. I és trist, a més a més, adonar-se que quan parlen de la
seua tasca a la Regidoria (controlada per Altea Amb Trellat en un
ajuntament de Compromís) només mencionen la bona promoció
de la ciutat31. Com ja hem dit, el municipi únicament està per a
afavorir el clima empresarial i el que fa una regidoria de turisme
no és regular el sector ni protegir la classe treballadora, sinó que
amb diners públics fan promoció perquè els turistes vinguen en
major nombre cada volta. És a dir, no hi ha idees, ni programes
en relació al monocultiu turístic ni de com canviar-lo, perquè el
situen dins d’allò impossible.
Hi ha un problema més en relació a aquesta descripció de
les candidatures municipalistes. La mobilització popular o
l’efervescència organitzativa que es va donar en grans ciutats i possiblement en altres que jo no conega no es va donar a la Marina
Baixa, romanent en gran mesura al marge (tot i que hi va haver
excepcions). Per tant, els governs del canvi o les forces del canvi
no representen en la nostra comarca la culminació de cap procés
de lluites que va trobar un suposat sostre de vidre, sinó l’adaptació
d’estructures prèvies i més velles a la nova conjuntura, raó per la
qual podem veure aquestes forces del canvi representades més per
Compromís que per Podemos, que ha fracassat a l’hora de penetrar en la comarca. No estan a la Vila Joiosa, Benidorm, Callosa
d’en Sarrià i des de fa poc ni a Altea, ja que l’única candidatura
que podria en un moment donat encaixar en el primer model que
hem esmentat es va desvincular de Podemos fa poc, tot i que ells
reivindiquen l’arrel municipalista.
31
http://www.alteadigital.es/2017/08/14/altea-lidera-el-ranquing-docupaciohotelera-de-la-costa-blanca-durant-el-mes-de-juliol/
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Ha sigut, per tant, Compromís qui ha aprofitat i capitanejat
l’onada de descontent contra el PP. Però clar, Compromís no és
cap força nova ni els seus regidors estan en la gran majoria vinculats als moviments socials. Compromís és un partit institucional
des de fa temps i ni tan se vol tenen els debats que a voltes sorgeixen a Podemos en relació a la dinàmica moviment-partit, almenys
a la Marina Baixa. Per tant, per a nosaltres, els governs del canvi
no deixen de ser senzillament una força política una mica més
a l’esquerra que el PSOE, amb els quals sempre governen. No
tenen deutes amb ningú, ni deuen la seua posició en el poder als
moviments i col·lectius, la qual cosa en el fons pot representar un
avantatge per als que volem anar més enllà.
Un dels canvis del que més parlen és del tema de la decència
i la transparència i per ara no hi ha raó per a dubtar que així
siga. No sembla, en tot cas, objectiu gaire ambiciós donades les
circumstàncies i la forma de governar del PP. No, no furtar no es
suficient. No hem de donar les gràcies perquè no furten.
Però, la corrupció és soles ficar la mà al calaix dels diners? O
podríem considerar també corrupció subvertir l’objectiu d’un
ajuntament que passa a servir els interessos turísiticoimmobiliaris
i a mercantilitzar el territori posant-lo a disposició dels interessos
del capital i deixant la població local com a subalterna dels clients
d’aquests establiments? Hem apuntat com els municipis i governs
autonòmics han esdevingut més un aparat amb la funció bàsica
d’estendre el benefici empresarial en base al sector turisticoimmobiliari, més com un departament de la patronal que com a municipis democràtics. La seua missió no és governar, sinó generar
condicions òptimes de rendibilitat econòmica per als inversors i
els seus amics que s’han forrat amb l’onada de privatitzacions de
serveis malgrat el fet que tot apunta a què aquests serveis han
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empitjorat32. Dins d’aquesta lògica es poden entendre les privatitzacions, requalificacions, subvencions a les empreses, etc. Per ara
no podem veure cap canvi en aquest sentit. Aquesta relació no està
trencada. Els municipis tenen una dependència desmesurada dels
impostos provinents del cicle immobiliari amb el qual es financen.
Aquesta relació social que el poder polític local ha establert amb
els interessos empresarials continua sent la mateixa. I la simbiosi
publicoprivada hi és. En aquest sentit, no hi ha cap contradicció
entre els discursos i accions del PP i els dels governs del canvi.
D’estratègies territorials, el PP i canvis
L’any 2015 s’albirava una crisi del sector important. La competència tant dels països balcànics com de la costa africana del Mediterrani amb el mateix producte –això sí, més barat i amb un
territori encara sense destrossar– posava el model empresarial de
la Costa Blanca en una situació de desavantatge clar davant la
conjuntura d’una caiguda constant en el mercat. Les primaveres
àrabs i la inestabilitat general en la regió, van fer que aquesta crisi
haja sigut ajornada i els ha donat temps d’emprendre les reformes
necessàries perquè puga continuar el sector.
Des de fa temps, la patronal i els governs cerquen la forma de
poder ampliar l’oferta turística per tot el país i modernitzar-la,
davant d’una saturació més que evident del litoral, reconeguda
pels propis empresaris. Han començat a parlar d’allò que diuen
integració de l’oferta, però també fa ja temps que es parla del turisme sostenible, turisme rural, protegir el paisatge, d’un turisme
de qualitat, etc.
32	El 28 d’agost es va produir un accident en moto a la Vila Joiosa en què la
dona que conduïa va patir un a lesió que posaven en risc la seua vida. En cridar al Samur,
aquests van contestar que ho sentien però que només hi havia una ambulància per a tot
el territori per les nits i que estava ocupada. Van tindre que portar-la en cotxe. Hui es
troba en coma induït.
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Els canvis que es volien fer ja en l’era del PP són bàsicament
ampliar la zona turística i integrar l’interior amb el litoral. Aquest
és el significat d’integració de l’oferta per a la qual s’hauran de
gastar prou diners públics en la inversió d’infraestructures, renovació dels hotels també amb diners públics i desenvolupament
del territori d’interior que s’havia mantingut en part al marge.
Tot amb diners públics. A això li diuen turisme rural i sostenible.
Senzillament estendre la màquina de creixement per a absorbir les
comarques d’interior. Bàsicament és el mateix llenguatge, el que
apareix en els documents estratègics de l’era del PP, de les declaracions dels empresaris més importants i del bloc progressista al
govern. No és la nostra tasca analitzar el document en aquest article, però sense dubte seria molt interessant veure què és això del
turisme sostenible.
La defensa d’Altea amb Trellat33 del model turístic propi de la
seua ciutat; la defensa de l’operació d’una urbanització de luxe a
Callosa d’en Sarrià per part de Compromís, o l’absència de protesta del Compromís viler davant del camp de golf, ens demostra què
vol dir allò del turisme sostenible: poca cosa més que fer apartaments per a rics i tractar d’enganyar la gent dient que el problema
és el model de Benidorm, com si el turisme residencial no fóra el
responsable de tota la destrucció del litoral. Només hem d’anar en
cotxe des de la Vila fins a Xàbia per a veure l’impacte d’aquell altre
model de turisme dirigit a les classes altes espanyoles i europees.
Greenpeace diu el següent: “la presión urbanística es tal, que se
come literalmente la costa alicantina: sólo conserva 50 kilómetros

33
“La política turística que estem desenvolupant a Altea és una política
sostenible i respectuosa amb el nostre entorn, patrimoni i cultura. Treballem per a ser
una destinació turística amable, accessible i sostenible. Per sort el turisme que tenim a
Altea poc té a veure amb el d’altres poblacions de la nostra comarca.”
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de los 212 que tiene su litoral sin edificar.”34 Quant quedarà d’ací
a 20 anys? No pareix que la qüestió siga canviar el model turístic,
sinó aturar i fer decréixer el sector. Tasca molt difícil en qualsevol
cas.
Un altre límit almenys d’aquest cicle seria el fet que en la pràctica els ajuntaments en què governen Compromís i Podem també
hi podem veure el PSOE. Ja siga l’un o l’altre el que encapçala
l’alcaldia. Lluny queden eixos dies en què sobretot des de Podem
es parlava de com d’horrible eren els partits del règim i el bipartidisme. Com ben bé diu Errejon no hi podrà haver cap govern
progressista sense alguna d’aquestes dues formacions. Per tant, ja
sabem que en cap cas els governs del canvi estan per trencar el
règim del 78.
Un últim exemple del canvi
El 6 de juliol de 2017 el secretari de l’Agència Valenciana de Turisme (controlada pel PSPV) va convocar una reunió amb els “agents
socials” (patronal, UGT i CCOO) per a parlar de com poder millorar les condicions laborals com que els governs del canvi havien
anat a les institucions per tal de fer sentir la veu dels moviments
socials, hi havia el convenciment que lluitarien per les seues reivindicacions, però la realitat va ser una altra.
En aquesta reunió, finalment, entre paraules d’agraïment, es
va arribar a l’acord per una banda de fer més reunions en el futur,
dedicar 500.000 euros públics a la promoció dels destins turístics
i una entesa per a lluitar contra l’“intrusisme i l’economia submergida” al sector. És a dir, es va acordar tot allò que reclama la patronal però res de les reivindicacions de les treballadores organitzades
34
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/el-litoraldel-pa-s-valencia.pdf
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fora dels sindicats del règim del 78. Cap sorpresa, simplement una
mostra del poder real de la nostra comarca: HOSBEC.
Malauradament, això fou indicatiu del que vindria després amb
la signatura del conveni col·lectiu per al sector turístic valencià amb
els mateixos participants: les reivindicacions de les treballadores han
tornat a ser ignorades. La reivindicació fonamental de l’associació de
les Kellys de la Marina Baixa és posar fi a les externalitzacions que
suposen una cessió il·legal de treballadores a l’empresa. El treball que
duen a terme les cambreres de pis és la base de tota la indústria turística, una indústria que es dedica precisament a donar condicions
òptimes i higièniques d’estança per als que volen vindre a gaudir del
nostre territori. Sense elles no hi ha cap indústria turística. Tanmateix, res d’això es va parlar a la reunió dels “agents socials”.
Dels temes tractats s’han arribat a conclusions en els dos que més
preocupen a HOSBEC, patronal de Benidorm i la Marina Baixa:
diners públics per a la promoció (que s’afegeix als diners que ja reben per a la reforma i “modernització” dels seus establiments ) i que
l’AVT assumisca la lluita contra l’economia submergida, que si fem
cas de les notícies que porten mesos apareixent al diari provincial La
Información35 vol dir lluita contra els apartaments no reglats. Segons
es menciona en el diari esmentat pot generar una massificació i rebuig social si no és aturada36. Per desgràcia pareix que els únics que
es queixen almenys d’una part del sector turístic siguen els propis
empresaris que controlen la part reglada de l’oferta d’allotjament.
35
Mitjà de Comunicació privat que serveix com a òrgan d’expressió de la
patronal.
36
Mayor ha lamentado que el “esfuerzo” que realizan desde el sector del
alojamiento reglado “se ve muy mermado por la dejadez de las administraciones, en
especial la local, ante una economía sumergida que no para de crecer” y que, su juicio
“alimenta un modelo de turismo que no quieren”. Ese modelo, ha indicado, está
“presidido por multitudes en unidades de alojamiento pequeñas, con pocas o nulas
garantías, de dudosa calidad, sin gasto y con importantes costes para la ciudad”
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Canvis: Què podem fer des dels moviments socials?
Bé, arribem a la conclusió de l’article. Què podem fer nosaltres?
Què podem fer els col·lectius i moviments socials? És difícil saberho. Primer, hauríem de partir d’una anàlisi de la situació: com
estem, com treballem i com som percebuts pel poble que volem
siga l’actor clau. Sense que jo puga fer una anàlisi tancada de la
situació, crec que es poden apuntar alguns problemes que es podrien repensar. La disgregació i atomització dels col·lectius que
ens col·loca en una situació d’aïllament i que fa que l’activitat
més fàcil de fer siga fonamentalment cultural. L’activitat cultural
és molt positiva i necessària, però només és el primer esglaó, hem
de veure com podem anar pujant les escales de l’autoorganització,
enxarxar-nos i convertir-nos en un actor comarcal amb almenys
alguns punts que ens situen en comú. Donar-nos suport, ja que
poc importa que es poguera aturar un projecte d’urbanització i
camp de golf en un poble si després se’n fa un en el del costat.
L’ecologia i els recursos naturals no entenen de termes municipals
ni comarcals.
Per tant, el primer que hauríem de fer és parlar en col·lectiu
de com veiem el problema de la massificació turística i de totes
les conseqüències que comporta. Però allò ideal seria que eixe
parlar ens duguera a acords comuns que ens permeteren engegar
una lluita que transcendira d’aquest o aquell projecte, sinó que
ens permeta actuar sobre el conjunt. D’aquesta forma, les queixes del poble, que actualment queden reduïdes sobretot a l’àmbit
col·loquial, puguen polititzar-se. Perquè en gran mesura eixa ha
de ser la nostra tasca. Polititzar i socialitzar la problemàtica del
turisme. Parlar entre nosaltres de com veiem el problema del turisme, de com ens afecta, de com determina l’estructura de classe
i de gènere, i sobretot d’alternatives. Però parlar, debatre i tei136

xir una xarxa dels casals, sindicats, associacions i, en general, dels
col·lectius que entenen que estem davant d’un problema general
que no afecta sols un municipi sinó que afecta tota la comarca i,
per extensió, tot el País. Amb el risc de ser pesat, he d’insistir que
si no parlem entre nosaltres i tractem d’assolir punts en comú que
ens permetrà conjuminar esforços de cara a una estratègia amb
possibilitats de guanyar, mai aconseguirem res. Sense la construcció d’un moviment popular no podrem aturar la destrucció del
territori ni de les condicions de vida de les classes populars.
Ja hem dit que la principal limitació de les forces del canvi es
troba precisament en la manca de sobirania en el nostre territori, i
que per a poder trencar-la cal un moviment popular fort que haja
guanyat la legitimat social i que estiga disposat a desobeir. Però
també cal un programa popular creïble que puga forjar una articulació dels moviments en base a propostes comunes per a poder
assolir eixe objectiu.
A la nostra comarca el turisme ho domina tot. No hi ha cap
aspecte de la vida (habitatge, democràcia, agricultura, urbanisme,
energia, feminisme) que no estiga marcat pel sector turístic, de
manera que sense problematitzar aquest sector no podrem anar
molt lluny. Hi ha molt de treball per fer en aquest sentit. Fins
i tot, hi ha gent dins dels moviments socials que pensa que el
que cal és apostar pel turisme rural o cultural. Jo no ho crec, crec
que és un reflex d’un altre dels límits que he esmentat: la nostra
producció d’idees i propostes està marcada pel sector turístic. No
aconseguim eixir. I, a més a més, entra en perfecta consonància
amb els desitjos de la patronal. Eixa aposta sols aconseguirà fer
més gran el sector i fer-lo penetrar encara més al país. No hem de
parlar d’un altre turisme, sinó del decreixement del turisme. Eixa
és la necessitat. I sí, el fet de que hi hagen partits progressistes als
ajuntaments sempre serà millor que un ajuntament governat pel
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PP, i ens pot servir d’oportunitat perquè les contradiccions entre
el que diuen i la realitat puguen ser explotades per nosaltres. Ells
parlen de sobirania alimentària, doncs bé, hem de fer veure la
contradicció entre una cosa i l’altra. No hi haurà cap sobirania
alimentària si no deixem de dedicar la terra com a sòl per a urbanitzar.
Però pot ser calga anar més enllà. Si una cosa queda clara és que
el model productiu basat en el turisme és una aposta estratègica
tant de les elits locals, com de l’estat espanyol i la UE. És a dir,
les persones en què el capitalisme pren cos van totes a l’una amb
una idea clara de com s’ha de continuar. Un exemple d’això seria
la Vila Joiosa, que fins ara s’havia quedat una mica al marge de
l’explosió d’hotels, però que faltant una voluntat alternativa han
pres la decisió de multiplicar les places per a turistes en hotels i
càmpings. Aquest pla, si continua per on va, podria fer esdevenir
la Vila Joiosa en un nou Benidorm i, per tant, en un altre poble
esborrat, sense identitat, sense cultura, individualitzat i incapaç
d’organitzar-se o de sentir que com a poble hi ha un interés comú.
Aprofitant la possibilitat que m’han donat a l’hora d’escriure
aquest article, m’agradaria plantejar algunes línies per on podrien
anar les lluites que hem d’engegar per a avançar cap a la construcció del socialisme (llibertari, democràtic, autogestionari, etc.).
1) Aturar els nous projectes i apostar sense matisos pel decreixement turístic i no per la continuïtat en forma de “turisme sostenible i accessible”. Hem de posar l’ull als plans
urbanístics i inclús passar a l’ofensiva i demanar un nou
PGOU en la nostra línia. Un exemple: en la Vila Joiosa es
porta des del 98 sense PGOU i model de ciutat estratègic.
Ells urbanitzen, nosaltres podem ruralitzar.
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2) Redistribució i fiscalitat. Els hotelers, promotors i constructors han de compartir els beneficis que fins ara s’han
quedat. En la redistribució hem d’estudiar les possibilitats
que des dels ajuntaments hi ha per a imposar més impostos
als empresaris del sector per a finançar altres transformacions com poden ser les municipalitzacions que de vegades no es fan perquè el PP i el model econòmic han deixat
les arques dels ajuntaments buides. Les taxes turístiques no
seran prou, cal un estudi i la creació d’un pla concret de
gravàmens que faja que el turisme puga començar a omplir realment les arques municipals. Recentment, Arran ha
reivindicat l’expropiació dels hotels, però no sembla molt
pràctic per ara, més que qüestionar la proposta hem de pensar en estratègies de com podem generar l’escenari social i
polític que ho faça possible.
3) Enfortir i donar suport el sindicalisme combatiu i les
associacions de treballadores i treballadors. Les mobilitzacions que es donen a la nostra comarca són gairebé inexistents a excepció de les que organitzen les cambreres de pis.
La seua lluita és la lluita per una redistribució dels beneficis
del turisme, una lluita que colpeja el cor de la patronal i que
posa damunt de la taula una qüestió fonamental: el treball
que hi fan les cambreres de pis és un dels fonaments.
4) Agricultura. Una volta s’ha aturat el creixement del turisme i amb el començament del procés de decreixement, es fa
imprescindible trobar alternatives. Un dels mecanismes pels
quals s’aconsegueix el consens social, és la creació d’una realitat dins de la qual tothom viu d’una manera o d’una altra
al marge del turisme i de la construcció. Una crítica que es
pot sentir al poble quan la gent parla d’ecologisme és que és
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molt fàcil criticar des d’altres regions i llocs que no depenen
de la mateixa manera del sector, ja que si es paralitza, el seu
benestar no es té per què veure afectat; mentre que si ací
aturem el sector turístic i immobiliari, la primera conseqüència serà l’atur i la misèria. I és cert. Per tant, s’han de
trobar alternatives dignes de treball i unir aquestes alternatives a objectius més amplis com ara la sobirania alimentària
i altres processos orientats a retrobar la sobirania perduda.
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Polítiques de participació: una mirada
des de la perifèria
Anna Peñalver Bermudo
L’accés a les institucions de forces i moviments que busquen una
transformació profunda dels nostres pobles no és nova. El model
de les CUP, per exemple, porta anys obrint un camí summament
interessant per a altres candidatures populars que apostem pel
municipalisme, en sentit ampli i no només institucional, com una
eina de canvi social.
Al ritme pausat però ferm de les CUP o altres iniciatives
germanes, recentment s’hi ha afegit un important accelerador a
partir de l’ocupació massiva de places i carrers en aquella eclosió
popular que coneixem com a 15M. Si bé és cert que la irrupció
d’un partit com Podem també és un element en el panorama
polític que no es pot ignorar en aquest procés, les dinàmiques i
components de les darreres candidatures municipalistes anomenades ‘del canvi’ arreu de l’Estat espanyol, i també dels Països
Catalans, les converteixen en un fenomen que reclama un tractament propi. Paradoxalment, són entre elles molt diferents, podríem dir que úniques, en el sentit de reflectir les diferents forces
i aliances de cada municipi, i alhora es poden concebre com un
mateix fenomen, que respon a un desig popular compartit de recuperació del control de les nostres vides, per la comprensió que
això passa per recuperar el control de les nostres ciutats, i que
per a fer-ho no podem deixar de banda un espai tan important
com els ajuntaments, un àmbit que fins ara no havia despertat
un especial interès general en molts municipis o entre els sectors
i moviments més rupturistes.
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Evidentment, si parlem de recuperar el control de la ciutat, és
inevitable pensar en el tema de la participació ciutadana, una expressió aparentment inequívoca, però que, de seguida que hi entrem amb més profunditat, ens adonem que no ho és tant. Aquest
capítol està dedicat a les polítiques de participació ciutadana i té
la intenció de posar sobre el paper algunes pinzellades sobre els
darrers debats entorn d’una de les peces clau de qualsevol projecte
transformador, com és l’articulació de les relacions de poder en
l’àmbit polític, entenent la política com l’espai de presa de decisions sobre l’organització de la vida en comú.
El(s) debat(s) sobre la participació ciutadana
Com deia, el concepte participació ciutadana no és tan neutre com
sovint se’ns presenta. Des de fa temps es debat, per exemple, sobre els perills que una participació ciutadana dirigida des de les
institucions es convertisca en un simple dispositiu de legitimació
del poder, ja siga perquè servisca per a ratificar decisions ja preses
en altres instàncies o perquè en la composició dels agents participants el desequilibri tinga com a resultat la preponderància
d’aquells que més recursos tenen ja de partida, amb la qual cosa la
participació podria acabar aprofundint desigualtats preexistents.
D’aquesta manera, la participació pot acabar convertint-se en gestió del conflicte a través de la seua negació i amb la falsa il·lusió
que totes les parts són iguals.
En l’altre extrem, hi trobaríem el que podem anomenar participació per irrupció o la generació d’espais de contrapoder, en què és
la ciutadania qui s’organitza per a marcar la seua pròpia agenda i
són les institucions les que han de respondre i prendre partit en un
conflicte que no només no es nega, sinó que es posa de manifest
amb totes les conseqüències. En aquest segon cas, però, ningú no
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pot assegurar tampoc que les relacions de poder i les desigualtats
existents en la societat no acaben també reflectint-se en els processos i en els resultats. Als qui venim de tradicions assembleàries,
no se’ns escapen algunes de les seues mancances i/o dificultats en
un context social com el nostre, com poden ser els desiguals punts
de partida per a la participació i l’exclusió de determinats sectors
socials, o els problemes per a compaginar la participació política
amb els ritmes de la vida, o l’evident desigualtat, pel que fa a la capacitat i recursos organitzatius que es reprodueixen en la societat.
Un altre element en la reflexió sobre la participació ciutadana
és si aquesta ha de ser una participació individual, en què qualsevol persona puga fer valer la seua veu i la seua voluntat, tant
en processos puntuals com en fòrums més permanents, o si, al
contrari, ha d’estar basada en la realitat associativa del municipi, seguint la lògica de la representació o la suma de col·lectius.
De fet, és un debat que ja teníem en el 15M i en altres espais de
confluència anteriors a aquest: som un moviment de moviments
o de persones? Es poden portar pancartes de les organitzacions a
la mani o no?
Aquests debats, per tant, no són nous, però sí que és cert que
que s’han intensificat amb la darrera entrada a les institucions de
forces que tenen una voluntat transformadora i que aspiren a obrir
la presa de decisions a la gent. Alguns, de fet, s’hi han traslladat
des dels espais dels que provenim moltes d’aquestes persones que
ara estem a les institucions.
Per últim, és evident que les tecnologies de la informació i la
comunicació han transformat molts aspectes de la nostra societat
en els darrers anys, i poden ser un instrument útil també per a la
participació ciutadana, però algunes persones apunten que no poden convertir-se en més que això, instruments, i no en un simple
143

substitut de les relacions presencials, que tan necessàries són per
a generar empaties i espais comunitaris. Recentment, pareix que
hi ha una certa tendència a la hiperinflació de canals telemàtics
de participació, els efectes de la qual haurem d’analitzar amb deteniment.
Enmig de tot aquest debat, quin ha de ser el paper de les forces
municipalistes del canvi? Per a poder respondre a aquesta pregunta, és inevitable que de seguida ens en sorgisca una altra: què són
les forces del canvi? Es produeix aleshores un fenomen curiós, perquè és justament quan intentem respondre a la primera pregunta
que trobem la resposta a la segona, quan pareixia que hauria de ser
al revés. I és que la manera de concebre la participació ciutadana,
la relació entre el poder polític i la societat, és una de les claus de
tot plegat. Les forces del canvi no podem concebre la participació
com una àrea de govern o una regidoria, ni tampoc com un nou
model de ‘governança’ que complementa la representació amb alguns elements de pseudodemocràcia directa, o com una manera
de gestionar el conflicte tot negant-lo, sinó com un procés de desbordament democràtic i d’apoderament de les classes populars per
a la presa del control de la ciutat on viuen, encara que això supose
afrontar el conflicte en tota la seua magnitud i prendre partit. I
això passa ineludiblement per la generació de contrapoders a les
actuals classes dominants i per preguntar-nos sobre quin paper
podem jugar des de les institucions per a facilitar que això passe.
La importància de les ciutats mitjanes
Si parlem de participació en relació a conceptes com conflicte,
presència en les institucions, moviments socials i contrapoders, no
podem passar per alt la base social amb què comptem en cada municipi. Hi ha una tendència generalitzada a centrar la mirada en
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grans ciutats que ens serveixen de referent. Quan es parla de governs del canvi, se solen extraure conclusions a partir de casos que
normalment són ciutats grans, de més de 500.000 habitants, com
Barcelona, Madrid, València o Saragossa. Aquestes ciutats sovint
presenten unes característiques i, per tant, unes possibilitats, que
difereixen de les d’una mida més menuda. I, entre aquestes últimes,
òbviament també hi ha diferències. Cal fer un esforç per a comprendre la realitat d’aquestes ciutats que anomenaré ciutats mitjanes,
aquelles amb poblacions entre 100.000 i 300.000 habitants.
Als Països Catalans, les ciutats que hem definit com a mitjanes en són 10. Per ordre de major a menor població, aquestes
són l’Hospitalet de Llobregat, Elx, Badalona, Terrassa, Sabadell,
Castelló de la Plana, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma
de Gramanet i Reus, i en elles hi viuen 1.791.000, mentre que en
les 4 ciutats de més de 300.000 habitants (Barcelona, València,
Palma i Alacant), hi viuen 3.532.000 i dues ciutats de més de
500.000 concentren 2.399.000 persones.
Pel pes poblacional que representen, és important tenir en
compte aquest tipus de ciutats mitjanes en qualsevol anàlisi o valoració política i veure si podem establir algun tipus d’analogia
entre elles. Estic convençuda que l’estudi de casos en profunditat
ha de servir per a poder establir comparatives, que ens permetran
extraure conclusions contrastades i útils per a l’acció política. Per
això, em centraré ací en el cas de Castelló de la Plana, una ciutat
de 170.000 habitants i que conec de primera mà. Segur que les
lectores d’altres ciutats amb característiques similars s’hi sentiran
identificades en molts aspectes.
La influència industrial i de les grans capitals
També és important tenir en compte les diferències entre aquests
municipis mitjans. Molts d’aquests han desenvolupat la seua his145

tòria contemporània al voltant de grans ciutats com Barcelona i formen, per dir-ho d’alguna manera, part de la seua àrea d’influència.
Als Països Catalans hi tenim exemples com l’Hospitalet i Badalona. Fins i tot hi ha municipis més menuts que compartirien
moltes característiques amb aquest grup per la seua proximitat
a grans espais urbans. Altres ciutats mitjanes s’han desenvolupat
elles mateixes com a centres industrials importants. És el cas de
Terrassa, Sabadell, Mataró o Elx.
Aquests dos grups han comptat històricament amb importants moviments socials relacionats amb aquesta realitat social i
econòmica: sindicalisme de classe, moviments veïnals combatius,
cooperativisme... i més recentment els nous moviments socials,
que beuen en gran part d’aquesta herència i sovint li afegeixen un
component important de formació teòrica i tecnològica, ja siga
acadèmica o autodidacta. Les diverses onades migratòries, sovint
vinculades a aquest desenvolupament industrial, han marcat també el seu caràcter social, així com altres moviments de població
que han afavorit l’arribada de noves idees, com ara l’arribada de
turistes, els viatges de negocis, els desplaçaments per estudis, els
contactes polítics amb altres poblacions, etc.
Per últim, hi ha un tercer grup de ciutats que també són de
mida mitjana, però que ni estan en l’àrea d’influència directa
d’una gran ciutat ni han crescut de la mà de la indústria, o ho han
fet de manera més tardana. Pense que és en aquest grup on podem
situar municipis com Castelló de la Plana.
Castelló de la Plana: del camp a l’obra
Castelló de la Plana és una ciutat que històricament havia viscut de l’agricultura, principalment del monocultiu de la taronja
des del segle XIX, i dels serveis relacionats amb aquesta o d’altres
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propis de qualsevol nucli urbà, com ara el comerç, les professions
liberals o la burocràcia estatal. Durant les últimes dècades va veure
créixer de manera considerable els sectors de la indústria, centrada en la ceràmica, i de la construcció, d’habitatges d’estiu en la
costa del voltant i d’habitatges habituals en la resta del territori.
Aquest procés es produí de la mà dels mateixos sectors socials que
abans havien dominat el camp. En realitat estem parlant d’unes
poques famílies que han mantingut sempre el control econòmic,
tot adaptant les seues activitats, i sempre en connivència amb les
institucions públiques, fet que els va permetre fer grans negocis de
la contractació amb l’administració, sobretot d’obres, però també
de la gestió de serveis públics privatitzats.
Aquest darrer creixement portà vinculades diverses onades
migratòries, primer de gent provinent de l’interior del País
Valencià i d’altres zones rurals de l’Estat, que es van assentar en la
perifèria de la ciutat en els típics barris d’autoconstrucció, i més
recentment persones provinents d’altres estats, principalment
Romania, el Marroc i, en menor mesura, Amèrica Llatina.
Més recentment, s’ha produït l’entrada progressiva del gran capital forà, però normalment ha hagut d’entrar de la mà d’aquestes mateixes empreses locals. És el cas, per exemple, de l’UTE entre FCC
i l’empresa local Fobesa per a la recollida de fem i la neteja viària.
Fobesa pertany al Grup Gimeno, amb una activitat econòmica que
abasta camps tan diversos com l’hostaleria, els viatges, l’oci, els serveis mediambientals, els serveis portuaris o la construcció, totes elles
tant per al sector públic com per al privat. A través de l’empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A (FACSA), gestiona
l’abastiment de l’aigua des de 1873. En els últims anys, està desenvolupant una línia de negoci prometedora: la tecnologia smart city.
De fet, podem parlar d’una àrea metropolitana amb un seguit
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de municipis de característiques similars (Castelló, Vila-real,
Onda, Almassora, Alcora…) que conformen en gran mesura
una única realitat econòmica i un únic mercat laboral amb una
població total aproximada de 300.000 habitants i un moviment
constant de persones vinculat a desplaçaments laborals. Aquest
espai econòmic, però, no es tradueix en un espai únic per a l’oci
o per a les relacions personals i, en conseqüència, per als moviments socials. El deficient transport públic tampoc no ho ha facilitat. Sí que constitueix un espai únic, en canvi, per a l’espessa
xarxa de negocis publicoprivats que comentàvem més amunt.
Un centre que podria haver-se convertit en eixe espai
d’intercanvi metropolità, com és la Universitat Jaume I, està poc
bolcada en la ciutat, situada als afores d’aquesta, amb una part
important del professorat provinent de i resident a València. Un
ens que en altres llocs ha servit per a posar en contacte persones
de diferents localitats i generar sinergies entre sectors crítics de
la societat, com és la universitat, a Castelló no hi és. A això li
hem de sumar el tipus d’estudis que s’hi ofereixen, amb una
visió molt positivista dirigida a cobrir les necessitats immediates
de la indústria local (química, dret, administració d’empreses,
enginyeria industrial…), amb un escàs esperit crític o transformador. Com a resultat, tampoc no ha servit per a produir estudis
i reflexions sobre la realitat social, política i cultural de la ciutat.
Pel que fa al panorama mediàtic, l’hegemonia infrangible
com a font d’informació local del periòdic Mediterráneo (Grup
Zeta), finançat principalment a través de les subvencions de
l’Ajuntament i la Diputació provincial, contribueix a una visió
gairebé única de la realitat i fa molt difícil la generació de debats
que se n’isquen del seu control.
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Com a conseqüència de tot el que hem comentat anteriorment,
Castelló s’ha caracteritzat per un teixit social amb poc dinamisme,
que damunt ha passat en poc de temps de la plena ocupació associada a la bombolla immobiliària i sectors derivats (ceràmica),
que havien atret també una gran quantitat de treballadors i treballadores estrangeres, a unes de les taxes d’atur més altes de l’Estat.
Amb aquest panorama, podem donar gràcies que el perill de la
xenofòbia i de les postures polítiques d’extrema dreta, tot i que
latent, no s’ha arribat a articular políticament i a materialitzar,
més que amb un regidor de la formació España2000 a la localitat
d’Onda durant el mandat 2011-2015, o a alguns grups de carrer
molt marginals amb poca incidència real en la societat. Tot i així,
no se’n pot baixar la guàrdia.
I la participació, què?
Tot i la descripció de l’anterior apartat, és cert que la ciutat i la
comarca no eren un erm absolut durant els temps de ‘bonança’,
malgrat que aquests òbviament no afavorien un esperit crític entre
la població. Amb tot, alguns moviments socials resistien com a
veritables aldees gal·les, en els darrers anys principalment al voltant del Casal Popular de Castelló (2004-2016). Anticapitalistes
de diverses tendències (llibertaris, comunistes, independentistes,
animalistes, feministes… i totes les combinacions possibles entre elles) ens aglutinàrem durant més d’una dècada en aquest espai autogestionat. Però hi havia una preocupació compartida per
molts de nosaltres per la nostra incapacitat d’eixir del ‘gueto’, de
trencar les barreres que ens separaven del gruix de la població i
no restar aïllades d’aquesta. Al cap i a la fi, aspiràvem a un canvi
social ampli i profund i això passava inevitablement per arribar a
aquests altres sectors. També cal destacar el centre social la Cosa
Nostra com a espai juvenil autogestionat, que en els darrers anys
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ha desenvolupat una feina important que li ha permès obrir-se al
barri on es troba ubicat.
Aquesta preocupació del Casal Popular per connectar amb la
societat, ens portà fa uns anys a formar un petit grup, sense massa
èxit, dedicat a explorar la realitat associativa de la ciutat, per tal
de tendir-hi ponts. L’experiència de la col·laboració del Casal amb
el veïnat del barri de Mestrets en la seua lluita contra els abusos
urbanístics era un dels nostres referents. El que vam constatar,
però, va ser aquesta realitat social poc dinàmica que hem descrit
més amunt, amb un moviment associatiu en gran mesura captiu
de les minses subvencions i prebendes de les institucions dominades durant més de vint anys pel Partit Popular, que durant un
temps va desenvolupar una estratègia de ‘panxes satisfetes’ amb
l’objectiu d’establir una interessant xarxa d’associacions fidels o,
si més no, atemorides a l’hora de qüestionar el poder. Repartiment de ridícules subvencions, lloguer de locals associatius propietat dels mateixos presidents de les associacions, llocs de treball
a l’Ajuntament o a les empreses que treballen per a aquest i altres
privilegis personals atorgats a l’entorn associatiu del PP en són
alguns exemples.
Per això, per al PP era tan important no perdre el control
d’institucions com l’Ajuntament de Castelló, que li permetia, a banda de nodrir l’entramat empresarial local i finançar-se
il·legalment, tal com han confessat els empresaris mateixos, un
repartiment de recursos realment insuficients per a generar un
teixit associatiu fort i independent, però molt productius per al
manteniment de l’hegemonia dretana. L’Ajuntament, l’han perdut després de 24 anys, i s’ha passat a un govern de PSPV-Compromís facilitat per l’agrupació d’electors Castelló en Moviment,
però continuen dominant la Diputació, que és qui s’encarrega ara
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de repartir les molles. També caldrà veure com actua el PSPV en
l’àmbit local i si no acabarà reproduint les mateixes xarxes clientelars, com han fet els seus companys andalusos.
En aquest context, el clima del 15M fou un veritable punt
d’inflexió. Per una banda, va servir d’antídot al perill de l’extrema
dreta i va ser clau per a posar damunt la taula temes com el de
l’habitatge, connectant els afectats directes de l’esclat de la bombolla immobiliària amb el discurs que els moviments socials havíem estat avançant anys enrere sobre aquesta, les seues causes i les
més que previsibles conseqüències. La PAH de Castelló començà
a caminar en aquell context. El tema de l’escandalosa corrupció
també començà a ocupar el lloc que li pertocava, després d’anys de
crits en el desert. L’empresonament i defenestració del president
de la Diputació, Carlos Fabra, possiblement estiga relacionat amb
la pressió popular davant una situació insostenible, després de més
de deu anys de procés judicial amb set canvis de jutge. La investigació sobre la branca castellonenca de la Trama Gürtel també va
destapar les pràctiques delictives, confessades pels totpoderosos
empresaris locals en relació a les institucions controlades pel PP,
unes pràctiques que es venien denunciant per alguns sectors crítics
minoritaris, però que la societat castellonenca es resistia a assumir o de les quals, en alguns casos, se’n beneficiava directament,
encara que fora mitjançant llocs de treball precaris en activitats
econòmiques vinculades als contractes municipals o col·locacions
a dit en les administracions públiques.
El 15M va contribuir a connectar persones que no es coneixien,
algunes més polititzades, altres menys, algunes que ja militaven en
altres espais, altres que no… La PAH, les Iai@flautes o algunes
iniciatives cooperatives són fruits d’aquell moment. Algunes persones dels moviments socials de l’entorn del Casal ho visquérem
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com eixa oportunitat esperada per a confluir amb altres sectors
de la societat que fins ara no havien fet el pas a la mobilització i
que no comptaven amb una politització prèvia gaire intensa, i ens
vam implicar en les acampades i les posteriors estructures que es
van anar desenvolupant. Altres no ho visqueren igual i miraren el
15M més amb desconfiança que com una oportunitat. En això
últim, i pel que he parlat amb companys i companyes d’altres
ciutats, pareix que Castelló no es diferenciava tant d’altres ciutats.
Més recentment, i arran de la desaparició del Casal Popular tal
com el coneixíem, s’han obert altres espais autogestionats, com el
nou CSO Casal Popular, l’espai comunitari La Verduleria, el centre
social La Roda, o la seu de la PAH. Altres locals, vinculats a partits
polítics d’esquerres, com La Flama (EUPV i ERPV) o La Morada
(Podem), o a agrupacions d’electors, com La Teixidora (Castelló
en Moviment), també són utilitzats per alguns col·lectius per a
realitzar-hi les seues activitats. És evident que compartir un únic
espai com era el Casal Popular tenia alguns avantatges, tant pel
que fa a l’estalvi de recursos de manteniment, sobretot humans,
com per les sinergies que s’hi podien produir, tot i que també és
cert que no sempre s’hi produïen com hauríem desitjat. Però també és interessant l’actual expansió territorial que s’ha produït a la
ciutat, amb locals autogestionats de l’òrbita de l’esquerra en molts
barris de la ciutat. La part no tan positiva és que en aquests moments no hi ha gaire bones relacions entre alguns d’ells, per diversos motius, entre ells i probablement el detonant de tot, l’agressió
a una companya del Casal Popular durant les festes de la ciutat per
part d’un membre d’un altre espai. A la llarga, esperem que hi haja
un apropament de postures per tal d’arribar a un consens que ens
permeta superar aquest allunyament i que puguem comptar amb
una veritable xarxa d’espais per tota la ciutat.
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A banda de totes aquestes experiències, hi havia la participació
institucional, canalitzada a través dels òrgans municipals de participació ciutadana i de la qual la majoria de persones es mantenia
al marge, moltes per desconeixement, altres perquè no hi vèiem la
legitimitat ni la utilitat, amb un Ajuntament clarament posicionat
per a satisfer determinats interessos. Quan en el 2015 una candidatura d’unitat popular arribàvem a l’Ajuntament, no en teníem
un coneixement molt profund.
Els òrgans es divideixen principalment entre un seguit de Consells i Fòrums sectorials (Benestar Social, Igualtat, Convivència
Multicultural, Mobilitat, Comerç, Agricultura i Medi Ambient,
Seguretat), dels quals en formen part diverses associacions; els sis
Consells i Juntes de Districte, controlades principalment per les
associacions veïnals, i el Consell de Participació, restringit bàsicament a aquestes últimes. Un altre mecanisme són els pressupostos
participatius, que fins ara es decidien en les Juntes de Districte i
en la Comissió Permanent del Consell de Participació, formada
per deu persones, fins que l’any passat es van obrir a la resta de
la ciutadania mitjançant una votació telemàtica. La desconnexió
entre els òrgans sectorials i els òrgans territorials, feia que aquests
últims es limitaren a plantejar qüestions molt bàsiques de manteniment dels barris i no entraren en altres temes de tipus social,
una dinàmica que es traslladava als pressupostos participatius, ja
que eren les Juntes de Districte els principals espais de decisió
sobre aquests.
Com deia, el gruix de la població es mantenia al marge de tot
aquest entramat institucional. A més, hi havia i encara hi ha un
enorme desequilibri en la presència de dones i homes, de gent
jove, de determinats estrats socials i orígens, etc. Podem dir que el
perfil que controlava els pressupostos participatius i els districtes
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era un home, blanc, nascut a Castelló, de més de 50 anys i amb
una situació econòmica desfogada, sense deixar de ser treballador.
A més, el funcionament de les associacions continua sent, en general i amb comptades excepcions, molt presidencialista.
Necessitem experimentar sense por
En resum, quan arribem a l’Ajuntament ens trobem amb un
model excessivament burocràtic, rígid i tancat, heretat dels anys
noranta, i damunt instrumentalitzat pel PP per a teixir les seues
xarxes clientelars. És evident que cal reformar totes aquestes estructures: obrir-les, fer-les més transparents i més plurals. Però les
dificultats per a fer-ho són enormes. D’una banda, hi ha la burocràcia dels reglaments i el marc normatiu, que presenten grans
obstacles per a la seua modificació, obstacles que es converteixen
en impossibilitats per la manca de voluntat de bona part de l’alt
funcionariat i de l’equip de govern. Però sobretot, hi ha les resistències dels qui ja estaven en el circuit, alguns per no perdre
privilegis, altres per inèrcia o simple por al canvi, sumada a una
molt pobra cultura general de la implicació en els afers col·lectius
de la ciutat. En canvi, trobem molt estesa l’actitud del “qué hay
de lo mío?”. Per últim, tenim també resistències de la major part
dels regidors i regidores, que continuen reivindicat el seu status de
representants públics i són incapaços d’imaginar un model o uns
mecanismes de participació diferents als que havíem tingut fins
ara i que vagen més enllà de simples adornaments de la política
representativa tradicional.
Una via per a anar generant canvis és la d’obrir processos participatius concrets, que poden ser més flexibles i oberts que els òrgans estables, alhora que contribueixen a generar comunitat més
enllà de les associacions més clàssiques. Estem parlant de processos com decidir col·lectivament què fem amb un descampat ten154

int en compte la resta d’espais públics del barri i les seues necessitats, o d’auto-regular els pressupostos participatius, o d’analitzar
entre totes quins espais necessitem per a desenvolupar activitats
ciutadanes al districte i quin model de gestió preferim per a ells.
És una via que requereix molt d’esforç i molts recursos, perquè no
hi ha cultura de la participació. Decidir les coses col·lectivament,
deixant de banda els interessos individuals, aprendre a diagnosticar i prioritzar entre totes, a arribar a consensos, a no prendre
decisions aïllades sinó establint relacions amb realitats més àmplies, etc., són coses a les quals la majoria de persones que venim de certs moviments socials hi estem acostumades i en aquest
sentit hi tenim molt a aportar, però també és cert que a vegades
ens costa aplicar-ho a contextos molt més heterogenis dels nostres
habituals o no sabem distingir el conflicte de la diferència o de la
simple manca de reflexió abstracta sobre les diferents qüestions.
Les potencialitats de generar i estar presents en aquest tipus de
processos són enormes. Ara bé, aprendre a adoptar una actitud
més pedagògica sense caure en l’alliçonament paternalista, és una
de les nostres assignatures pendents si volem que això funcione i
no generar, d’entrada, un rebuig entre els nostres interlocutors.
Un altre problema d’aquests espais, que ja es produïa en els
òrgans més permanents, és el de qui hi participa. Què passa si,
per exemple, obrim un procés participatiu sobre una qüestió tan
fonamental com el nou planejament urbà i els grans constructors,
que compten amb l’avantatge de tindre molta més informació i
capacitat tècnica no es perden ni una reunió? Què passa si, en canvi, no hi acudeix ni un dels habitants d’un barri popular en perill
de gentrificació o ho fan sense la capacitat del xantatge econòmic
que sí que posseeixen les grans empreses? En aquest sentit, és imprescindible una redistribució de recursos, materials i cognitius,
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per a afrontar els conflictes que, per la seua naturalesa, subjauen
a determinades qüestions tan relacionades amb el desigual repartiment del poder.
A més, encara suposant que la institució estiga realment disposada a cedir el poder a la ciutadania i no a utilitzar els processos participatius per a legitimar decisions ja preses en un despatx,
aquest processos no deixen de respondre a necessitats que moltes
vegades vénen marcades des de la institució, i per tant correm el
perill de fer tot el contrari al que preteníem. En lloc de promoure
l’apoderament popular i la capacitat de marcar l’agenda pública
des de baix, fem que la gent balle al ritme de la institució. Algú
es podria preguntar per què ara l’Ajuntament li consulta sobre els
espais verds del seu carrer si el que li preocupa és que el preu del
lloguer cada vegada és més car i haurà de canviar de barri, o que
s’ha quedat sense plaça en l’escoleta infantil municipal perquè les
places són insuficients per a cobrir la demanda existent.
Per tant, la participació ciutadana que parteix de la institució,
tot i que pot contribuir a generar una major cultura dels comuns
i un coneixement més profund d’allò públic, mai no podrà escapar a aquests límits. La participació que s’origina en altres espais i que pot obligar un ajuntament a adoptar la seua agenda i
veure’s forçat a posicionar-se i a prendre decisions al respecte, és
fonamental. És el que podem anomenar participació per irrupció.
Però què passa si la participació per irrupció es produeix més des
de determinades posicions que des d’altres? Quà passa quan la
defensa dels actes taurins, o de la versió més casposa de les festes,
o la veu dels líders veïnals més còmplices del PP, tenen més capacitat d’organització i mobilització per a marcar l’agenda del debat
públic, amb l’ajuda dels mitjans de comunicació dominants, que
unes veïnes que s’oposen a un traçat del tren que dividirà el barri
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en dos, o una associació de petits comerciants locals que s’oposen
a un nou centre comercial, o un sindicat que defensa els beneficis
de la remunicipalització davant la precarietat laboral en les empreses que treballen per a l’ajuntament?
Per això, paral·lelament a noves dinàmiques participatives que
parteixen de la institució, és imprescindible facilitar la feina dels
moviments socials i la seua conquesta d’espais d’autogestió. Necessitem, però, ampliar el nostre concepte de moviment social i
contribuir a un contagi de les seues pràctiques organitzatives a
altres col·lectius. Un dels avantatges d’estar en les institucions és
que això et facilita contactes que abans eren molt difícils. Sorgeixen, però, nous interrogants: com evitar que aquestes noves
relacions no nasquen ja viciades, en certa mesura, per la nova condició de regidora, enmig de la cultura clientelar del qué hay de lo
mío? O com facilitar la feina dels moviments socials sense caure en
un nou clientelisme polític o la seua cooptació?
Una manera de salvar el perill seria actuar de pont puntual
entre aquests nous interlocutors i els sectors més dinàmics i crítics
de la societat, posant els nous contactes generats a disposició dels
moviments socials. Això podria generar noves experiències interessants i suficientment autònomes. Facilitar el contacte entre els
moviments socials rupturistes i la gent que treballa als barris pot
ajudar també a connectar les temàtiques socials amb les preocupacions purament territorials. A més, connectar amb aquelles parts
del teixit associatiu recuperables després de vint-i-quatre anys de
polítiques clientelars del PP serviria per a arrencar-li a la dreta
aquest instrument, i alhora evitar que el PSPV o un altre partit
el substituïsquen en el seu control. Caldrà, però, que totes fem
un esforç per establir un diàleg no alliçonador ni agressiu amb
persones que sovint expressen posicionaments molt allunyats dels
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nostres, però que si no aconseguim aglutinar mai tindrem la força
suficient per a transformar de veritat les nostres ciutats. Deixem la
confrontació per a qui realment toca: l’entramat de poder.
A més, la informació que tenim des de la institució ens pot
ajudar a detectar els pròxims punts de conflicte, els moviments
incipients, allà on es pot produir l’organització i la mobilització,
per menuda que siga. No estem parlant de grans mobilitzacions
de protesta, es pot tractar simplement d’un petit grup de persones preocupades pel seu futur laboral perquè s’acaba el contracte municipal de l’empresa en què treballen i podrien trobar en
la remunicipalització la solució, o un barri perifèric amb manca
d’inversions però que encara no ha sabut analitzar el fons del problema i identificar-ne les causes, o un grup de persones majors que
s’han associat per a resoldre l’envelliment de manera col·lectiva i es
troben amb certs obstacles. Des del municipalisme, podem contribuir al fet que diferents sectors es coneguen entre ells, aprofitar
els (escassos) espais que tenim en els mitjans de comunicació o els
plens per a donar-los veu, no tant per a defensar les seues propostes, que també, com perquè la resta de la societat els conega i s’hi
puga unir o debatre al voltant del que proposen. El procés haurà
de servir també, inevitablement, per a mostrar els límits del marc
legal i institucional que se’ns imposa, així com de les relacions de
poder existents, per tal d’anar obrint el camí per al seu desbordament des de baix.
En la nostra lluita per la recuperació de la gestió pública, també
hi ha molt a experimentar, amb noves fórmules de cogestió o autogestió dels comuns que podrien suposar un veritable salt endavant, i no una simple tornada a la gestió burocràtica jeràrquica de
serveis públics. L’experiència autogestionària acumulada pels moviments socials té un enorme valor en aquest procés i ha de jugar
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un paper clau. En una ciutat amb les característiques de Castelló,
compartir i contagiar aquesta experiència pràctica dels moviments
a altres serà clau per a poder dur endavant noves realitats.
Sorgeixen, per tant, molts interrogants que només es poden resoldre d’una manera: experimentant sense por a equivocar-se. Estem en un moment històric sense precedents, amb moltes portes
obertes, en una ciutat mitjana com aquesta que es presta a experimentar des de la petita escala i la proximitat. El municipalisme
hi pot jugar un paper important i el fet de compartir experiències
amb altres ciutats, sobretot de mida i trajectòria similar, seria un
gran pas endavant.
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De potencialitats i limitacions
Ateneu Popular de Xàtiva

Ens agradaria començar aquest text amb una petita reflexió al voltant del terme els governs del canvi, ja que el títol del llibre en fa
referència. Les preguntes que en valorar aquesta expressió ens sorgeixen són les següents: són aquests governs del canvi els que van
a traçar un full de ruta per a provocar un canvi social real? O les
limitacions imposades pel lloc que ocupen («la casa de l’amo», en
paraules de Raúl Zibechi, 2015) fa que només siguen un fre temporal a l’avanç voraç del capitalisme sobre les nostres vides, però
sense que hi haja un canvi real? Qui són els actors d’aquest canvi
social que cerquem, els moviments socials o les institucions? Qui
hauria de marcar els ritmes?
Pensem que els autèntics actors del canvi han de ser els moviments socials amb la seua lògica i els seus processos participatius i
oberts, que es mouen en categories diferents a les institucionals. Per
tant, són els moviments socials els que haurien de promoure i generar els processos de canvi, i en el seu esdevenir posar de relleu totes
aquelles contradiccions existents amb les institucions. La lògica dels
moviments socials, en espais de participació, per exemple, pensem
que hauria de buscar la creació d’un procés participatiu real que
permetera la dissipació dels interessos partidistes, l’horitzontalitat
del procés i l’autonomia en la pressa de decisions de forma democràtica per consens i dissens; tenint en compte que els moviments
socials posem l’accent en els processos i que els nostres ritmes són
més «lents», i no dependents d’esdeveniments electorals.
Voldríem, doncs, valorar el que al nostre parer serien els aspectes positius i negatius d’aquests governs en l’àmbit local.
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Aspectes positius dels governs del canvi a Xàtiva
Mirant el darrer govern del PP, tota la seua deriva neoliberal i els casos
de corrupció, els governs del canvi han recuperat, aparentment,
una normalitat política pròpia d’una socialdemocràcia.
És a dir, un estat de dret que intenta recuperar la seua funció
proveïdora quant als serveis bàsics de la població, però que a causa
de la darrera davallada econòmica, sovint aquests es converteixen
en mers gestors de la crisi i de la misèria. Un canvi que podem
aplaudir i que aparentment dóna un poc d’aire a la població, però
que no significa cap canvi perquè manté inalterable el fons. És
allò de que tot canvia per a no canviar res. I el pitjor de tot, és que
dóna a la població una mica més d’esperança.
Però l’aspecte més positiu, i en això estarem totes d’acord, ha
estat el canvi cultural. Les institucions actuals de Xàtiva han formalitzat i generalitzat un programa cultural que durant la darrera
dècada de govern del PP, era un programa cultural que estava més
associat als moviments socials o d’algunes forces polítiques. Estem parlant dels homenatges, memòria històrica, diades, llengua
i cultura pròpia de la identitat com a poble, etc. A través del nou
govern de Xàtiva, l’aspecte cultural ha millorat molt en l’imaginari
col·lectiu del poble, i això és un avanç. Però, tot i això, cal dir que
aquesta institucionalització també ha fet que aquestes pràctiques
culturals es convertisquen en mers formalismes i amb el temps
s’acaben buidant d’un contingut polític. Són mers espectacles que
pertanyen més a l’esfera de l’oci i el folklore, que de la política.
Com fusionar aquests dos espais podria ser la pregunta que ens
hauríem de formular per tornar a recuperar-ho.
Aspectes negatius dels governs del canvi a Xàtiva
Per una banda, la desmobilització dels moviments socials en
general. Els discursos que durant la crisi tenien les forces políti162

ques del canvi (la nova esquerra), han quedat invisibilitzats per les
pràctiques institucionals actuals. Ara no cal fer oposició al carrer
perquè ja estem a dins. Concretament a Xàtiva el nivell de mobilització ha baixat o quasi ha desaparegut, quan la realitat social
que vivim continua sent la mateixa. Això suposa que alguns espais, com l’Ateneu, junt amb els seus discursos i pràctiques, queden «a la foscor», marginals.
D’altra banda, la creació de processos participatius estèrils,
que són simples rentats de cara d’un règim i unes estructures burocràtiques que no es poden canviar. No és només una crisi del
regim del 78: territorialitat, models de finançament, estructures
de política participativa, estat del benestar, etc., és una crisi del capitalisme i sobretot una crisis de l’estat-nació com a model caduc
i obsolet d’intervenció i regulació de l’esfera econòmica. Malauradament hui tota la vida política i social està integrada i depén
exclusivament de la lògica dels mercats i del capital, i els estats,
aquells espais de pacte social i marge d’autonomia davant el capital per regular i controlar les condicions de la distribució de la
riquesa del capital, és quasi inexistent. Aleshores, i donada aquesta
situació, es pot recuperar l’estat com a institució proveïdora del
benestar de la postguerra com pretenen els governs del canvi? O
bé els moviments socials necessitem reformular la nostra crítica
des d’un model més radical que vaja més enllà de tornar a models
que no sabem si són possibles actualment?
Però tornant als processos participatius, aquests no busquen
recuperar la conquesta de l’espai públic com a «esfera pública» de
participació política de la societat civil, sinó tot el contrari, només
volen assentar i reforçar un model de participació ciutadana pròpia de l’estat de dret capitalista. A través d’aquests es consoliden
uns models propis que tenen la finalitat de legitimar els canals de
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la legalitat vigent sense qüestionar-los, precisament perquè aquests
són dissenyats des de les pròpies institucions. A més a més, aquesta és una estratègia pròpia o un mecanisme de les institucions,
davant la crisi política i econòmica, per a recuperar la confiança
i reforçar el projecte d’estat: donar la possibilitat aparent que la
gent pot participar o decidir les molletes dels pressupostos del seu
poble.
A Xàtiva els intents de processos de participació han estat la
materialització de tot això. Per una banda, amb els famosos pressupostos participatius: un procés limitat des de dalt, a través del
qual, i d’una manera molt calculada i suspicaç, han projectat els
seus interessos mitjançant un aparentment procés participatiu. I,
per l’altra banda, els plans de mobilitat: processos que vénen determinats per uns canals concrets i que no donen peu a d’altres
com per exemple l’assemblearisme o entrevistes qualitatives als
barris. Tot això fa que es legitime la imatge que hi ha una intenció
o voluntat política de canvi a l’hora de fer i, sobretot, a l’hora de
prendre decisions polítiques.
En l’àmbit social, les institucions de Xàtiva mantenen unes
polítiques molt semblants a les anteriors, basades en la centralitat del treball assalariat (persones contractades per l’Ajuntament
amb treballs precaris i temporals) i en la implementació de polítiques d’inserció que obliguen a les persones a entrar dins un
laberint d’itineraris d’inclusió, formació, inserció sociolaboral,
etc., que assoleixen el control social de les persones en exclusió. Cal destacar la creació del Consell Social, amb representació
d’associacions socials de Xàtiva, on gairebé cap està formada per
persones excloses, dirigida per la Regidoria de Benestar Social
i que ha tingut un paper nefast en el procés dels pressupostos
participatius, amb un ús partidista del nom i les associacions que
164

en formen part. Es gestionen, doncs, diners de diferents fonts
(europeus, estatals i municipals) per a mantindre unes polítiques
que, com diem més amunt, gestionen la misèria sense canviar
res, només donant una imatge que alguna cosa s’està fent.
Per últim, els governs del canvi s’enfronten davant uns límits
estructurals de l’economia, en què posar en marxa un model
econòmic alternatiu és impossible, ja que aquest depén exclusivament d’entitats i organitzacions supranacionals, i d’una lògica brutal dels mercats sobre la resta de la vida social. A Xàtiva
s’intenta salvar el creixement econòmic mitjançant la recuperació
d’un model comercial de la ciutat centrat exclusivament en els
sectors dels serveis i el turisme. Polítiques que de manera positiva
intenten engegar una recuperació activa dels petits comerciants
front a les grans superfícies, un fet amb el qual podem estar-hi
d’acord, però que no compta amb un debat que per als moviments
socials hauria de ser important: la distribució de la riquesa. Tot
i els límits que hui caracteritzen els estats i les institucions davant
el mercat, aquest podria ser un punt per fer moure els moviments
socials a l’hora de donar suport o buscar equilibris amb les institucions. Només en aquelles polítiques en què es pose damunt de
la taula el debat sobre la distribució de la riquesa (renta, habitatge, condicions de treball, serveis públics) els moviments socials
de Xàtiva podríem plantejar-nos buscar un equilibri o estratègies
compartides amb les forces del canvi. Però tenint molt clar, això si,
que aquest no té un vessant transformador, només el de gestionar
de manera més justa una crisi i un malestar generalitzat en la població. Els moviments socials no haurien d’aspirar només a això,
cal anar més lluny.
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Per acabar...
Els vertaders models alternatius només poden vindre de la mà
de la lògica dels moviments socials, fora de l’àmbit de la mercantilització i al marge de les categories pròpies del capital. Un fet
del qual estem a anys llum fins i tot a l’hora de proposar-lo, però
que potser en aquest moment d’impàs cal començar a plantejar a
través de processos de participació reals. Per tant, cal seguir treballant en la nostra lògica i anar plantejant les possibles aliances
en l’esdevenir de les coses i dels moments històrics. Tot arribarà,
si és que ha d’arribar alguna cosa. Nosaltres estarem creant ací, a
l’Ateneu Popular de Xàtiva.
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Polítiques d’igualtat en el govern del
canvi del País Valencià
Mònica Gil Junquero
L’anomenat govern “del canvi” del País Valencià arribà a la presidència de la Generalitat Valenciana després de dues dècades de
govern del Partit Popular, un partit d’ideologia conservadora, de
dretes, inspirat en valors de l’humanisme cristià i d’un marcat
caràcter nacionalista espanyol i neoliberal. Aquest partit polític
inicià el seu període de govern al País Valencià l’any 1995 gràcies a
un pacte amb el partit regionalista i de dretes Unió Valenciana. En
les successives eleccions i fins les celebrades l’any 2015, el Partit
Popular incrementaria el nombre de vots i d’escons aconseguits,
de manera que se’n va prolongar el govern amb diferents presidents37.
Les organitzacions feministes recalquen que malgrat haver sigut el País Valencià dels primers territoris a institucionalitzar la
promoció de la igualtat als anys 80, durant el govern del Partit
Popular (1995-2015) no va haver-hi polítiques d’igualtat pròpiament dites. Aquestes assenyalen que les polítiques públiques que
es van impulsar des de l’organisme amb competències en matèria
d’igualtat van ser molt sectàries, centrades en les associacions afins
al partit del govern i contràries al foment de la igualtat, sent un
clar exemple la recent derogada llei de protecció de la maternitat38. Així, reconeixen aquest període com a “involutiu” en matèria
d’igualtat de gènere, ja que l’enfocament va respondre més a una
crida a les dones a posar-se el davantal, preparar-se per satisfer les
37	En el següent ordre: Eduardo Zaplana, Francisco Camps i Alberto Fabra.
38	Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat.
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necessitats i desitjos del marit i fer-se càrrec de les criatures i persones dependents, que no a cap altra cosa. A més, amb el pretext de
l’anomenada crisi econòmica i sota els arguments de l’austeritat,
es va reforçar aquesta reorientació de les agendes tot enfortint la
centralitat de la maternitat i la família. Aquest enfocament explica, entre d’altres, que en la breu llei d’igualtat valenciana (2003),
dedicaren un capítol a la temàtica de “Benestar i familia” i que
l’organisme amb competències en matèria d’igualtat de la legislatura 2011-2015 es denominara Direcció General de Família i
Dona, el que, entre d’altres, assumia “les funcions en matèria de
promoció i execució de les mesures necessàries per a assegurar una
política integral en benefici de la família y la infància”39. La conjuntura econòmica de crisi va ser també l’argument per a aplicar
una important i progressiva reducció del pressupost destinat al
foment de la igualtat, ja de per si limitat, tot evidenciant quina
ha sigut la prioritat d’aquest govern conservador (igual com ha
succeït amb molts altres, també socialdemòcrates) quan han entrat en conflicte les polítiques d’igualtat i els interessos econòmics.
El resultat d’aquestes dues dècades de govern del Partit Popular
ha sigut un retrocés en els drets de les dones amb el desmantellament de les polítiques d’igualtat, amb una limitada integració de
la transversalització de la perspectiva de gènere en les estructures i
polítiques públiques.
Després de vint anys de govern del Partit Popular i un important descontent i mobilització social, les eleccions de 2015 donaren pas a una IX legislatura en què, a diferència del que venia
succeint en les anteriors, cap partit polític obtingué la majoria
absoluta. En aquest marc, es va conformar un govern de coalició
39	Decret 99/2011, de 26 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de la Consellería de Justicia i Benestar Social.
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entre el Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) junt a la
coalició Compromís40, amb l’assumpció de la Presidència per part
del primer. Aquest govern es consolida i se sosté sobre l’Acord del
Botànic, un pacte de compromisos signat per les formacions del
PSPV-PSOE, Compromís i Podem41, en el preludi del qual es
visibilitza l’orientació, com a mínim discursiva, que es pretenia
donar a la política del País Valencià, la qual buscava allunyar-se
clarament de les dinàmiques i prioritats establertes durant els vint
anys de govern anterior:
“Ara ens toca la part més difícil però més bonica: acabar
amb la situació d’emergència social i posar els fonaments
d’un nou País Valencià... Un nou temps que demana una
nova política, situant les persones al centre i les institucions
en mans de tots. És moment d’una política de poble i no de
partit, que faci bandera del diàleg, la pluralitat, la participació i la visió de llarg termini” (PSPV, Compromís i Podem,
2015:2).
En aquest Acord propositiu de canvi, l’espai dedicat inicialment
a la igualtat va ser més aviat reduït, especialment tenint en compte
el desolador escenari heretat. Al document es feia referència, bàsicament i de manera molt genèrica, a la necessitat d’acabar amb
la violència de gènere, a l’ampliació progressiva de l’educació de 0
a 3 anys i a la promoció de la paritat en els òrgans institucionals
i en la igualtat retributiva. Posteriorment, al gener de l’any 2017,
havent transcorregut pràcticament la meitat de la legislatura, els
tres partits polítics van procedir a realitzar la Renovació de l’Acord
40	Els partits polítics que la conformen són el Bloc Nacionalista Valencià
(BLOC), Iniciativa del Poble Valencià (IdPV) i VerdsEquo del País Valencià.
41
Podem va participar en l’elaboració i aprovació del Pacte de l’Acord del Botànic
i va facilitar la constitució del nou govern en les votacions de les Corts Valencianes per
a la investidura, però va declinar entrar a formar-ne part.
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del Botànic, que en matèria d’igualtat, n’ha ampliat tant el nombre
com la concreció de les propostes.
El canvi de govern va generar expectatives importants i il·lusió
en els diferents i diversos feminismes del País Valencià, des de
l’anomenat autònom o radical fins al feminisme institucional,
l’acadèmic i el d’associacions de dones de barris i pobles. Ara bé,
des d’aquesta diversitats de feminismes es reconeix que si bé és
cert que s’ha avançat en matèria d’igualtat, el camí realitzat transcorreguts dos anys de legislatura, dista molt d’acomplir amb aquelles expectatives inicials. Així, evidencien que molts dels passos
donats són insuficients i tenen un caràcter més aviat simbòlic,
al mateix temps que visibilitzen que hi ha aspectes claus per al
foment de la igualtat que no han sigut treballats. A més, cal tenir
en compte que l’abordatge realitzat des del govern d’algun tema
especialment sensible, ha generat l’enuig i rebuig total de les organitzacions feministes. A continuació es presenten alguns exemples
que permeten visibilitzar aquesta realitat.
El reconeixement mutu: la (re?)ubicació institucional i el
ràpid aclariment del rol del moviment feminista
La instal·lació del nou govern va suposar una reestructuració i
reordenació de l’organització funcional i orgànica de la Generalitat Valenciana (2015) que també va afectar a l’organisme amb
competències en matèria d’igualtat. Aquest canvi va incidir en dos
sentits en l’esmentat organisme ara denominat Direcció General
de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere: se
centrà exclusivament en la temàtica d’igualtat i polítiques dirigides específicament a les dones42 (separant-se de la temàtica fami42
Art. 11.b del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix
l’estructura orgánica de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat. DOGV
núm. 7566, del 08-07-2015.
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liar) i, a més, passà a ocupar un lloc més central en l’organigrama
institucional en ubicar-se en la nova Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives43, liderada per Compromís,
concretament, per Mónica Oltra, també portaveu i Secretària del
Consell. Des de les organitzacions feministes es considera que el
fet que l’Institut s’ubique en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusvies, i que es mantinga sota la fórmula de Direcció General,
en lloc de consolidar-se com un organisme autònom depenent directament de Presidència, constitueix un biaix en si mateix, ja que
situa les qüestions d’igualtat junt a les problemàtiques d’inclusió,
quan el compromís del govern valencià, així com de la majoria de
governs internacionals, és transversalitzar la perspectiva de gènere
a totes les polítiques. És a dir, no es tracta d’una qüestió sectorial,
sinó que la igualtat impregne la totalitat de les polítiques, cosa que
requereix d’un organisme autònom, amb força i capacitat, ubicat
en l’òrgan de Presidència, de tal manera que es trobe en millor
situació per a incidir en la resta d’àrees o sectors del govern.
Instal·lat el nou govern, l’optimisme inicial de les organitzacions feministes va ser alimentat pel fet que en els primers moments, el nou govern va establir amb elles canals de comunicació
alternatius al mitjà institucionalitzat del Consell Valencià de la
Dona. Així, des de la Direcció General de l’Institut Valencià de
les Dones i per la Igualtat de Gènere es va interpel·lar a diferents
i diverses organitzacions feministes, de manera que es va mos43
Aquesta Conselleria està conformada per la Subsecretaria, la Secretaria
Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, i la Secretaria Autonòmica
d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat. La darrera Secretaria ostenta la
competència en les matèries de política social, de famílies, inclusió social, joventut,
integració de las persones migrants, voluntariat social, igualtat, atenció i programes de
la dona, conciliació, prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes. Entre les
direccions generals que la conformen es troba la Direcció General de l’Institut Valencià
de les Dones i per la Igualtat.
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trar una predisposició, quant menys discursiva, davant la faceta
participativa. Davant el menysteniment total i absolut del govern
anterior, aquestes convocatòries es van llegir inicialment com un
reconeixement institucional de les organitzacions feministes com
a agents socials amb autoritat, l’opinió de les quals es considerava
important o, com a mínim, es volia conèixer. Fins i tot, algunes de
les organitzacions feministes que es reconeixen com a autònomes
i que realitzen la seva pràctica lluny de les institucions, després
d’un debat intern, van decidir acudir a les reunions a les quals
havien sigut convidades des de la Direcció. Aquesta crida a la diversitat d’organitzacions feministes va ser llegida de manera majoritària com la mostra d’una intenció de diferenciació i canvi en
les polítiques d’igualtat en relació a l’etapa anterior. Però la il·lusió
inicial va anar deixant lloc a l’enteniment que aquestes reunions
no es traduirien en una comunicació fluida i l’establiment d’una
agenda de treball amb una clara incidència en l’establiment de les
polítiques d’igualtat. Amb el temps, aquestes primeres trobades es
llegeixen com a reunions més protocol·làries que no pas reunions
per a començar un debat, treball coordinat i d’avanç en les polítiques públiques.
Petits avanços... l’inici d’una tasca o simplement una qüestió simbòlica?
En aquest context, les organitzacions feministes reconeixen que el
denominat govern del canvi ha impulsat una sèrie de mesures que
han suposat un avanç en relació a l’escenari heretat. Ara bé, la gran
majoria d’organitzacions coincideixen a assenyalar la limitació de
les principals mesures implementades. És el cas de la creació de
les Unitats d’igualtat a les diferents Conselleries, la creació de la
Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat, la reobertura de l’edifici del
carrer Nàquera i de la creació de les Coordinacions d’Igualtat i
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Convivència als Centres d’Educació Infantil i Primària. Pel que
fa a les Unitats d’Igualtat de les Conselleries, van ser una de les
primeres mesures que va implementar el nou govern tot seguint
el programa electoral del PSPV-PSOE (2015) i fent efectiva una
de les mesures que s’incloïa al Pla d’Igualtat 2011-2014 i que
l’anterior govern no havia executat. La finalitat d’aquestes Unitats
és la d’incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de les decisions i polítiques sectorials44, de manera que es facilite la transversalitat de gènere en la Generalitat Valenciana i les seues polítiques. Si bé és cert que la creació i regulació d’aquestes ha suposat
un avanç important per al foment de la igualtat, no s’ha de perdre
de vista que, a excepció de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública45, la implantació s’ha traduït en l’atribució de noves funcions i responsabilitats al personal dels diferents Gabinets
Tècnics de les Conselleries que, al no anar acompanyada de la incorporació o creació de places específiques, ha generat una (major
o menor) sobrecàrrega de treball per a aquests Gabinets. A més,
la formació que la Generalitat ha oferit a les Unitats d’Igualtat ha
sigut molt limitada46, sent molt heterogenis els coneixements i
interessos de les persones designades per a realitzar aquestes noves
44	El detall de les funcions de les Unitats d’igualtat es recull en els Reglaments
d’Organització i Règim Jurídic de cadascuna de les Conselleries.
45	En la Conselleria de Sanitat i Salut Universal, la Unitat d’Igualtat és responsabilitat d’una persona que s’hi dedica en exclusivitat al foment de la igualtat en aquest
sector. Així, en aquesta Conselleria s’ha elaborat un Pla d’Igualtat per al seu personal
(Resolució de 9 de juny de 2016, per la que s’ordena la publicació del I Pla d’ Igualtat
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública), s’ha emprés una estratègia de formació al personal sanitari en matèria de violència de gènere i entre les primeres accions
assumides va estar la de permetre la reproducció assistida per a dones lesbianes.
46
Aquesta formació va ser impulsada per la Direcció General de l’Institut
Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere que va contactar amb la Unitat
d’Igualtat de la Universitat de València. Les temàtiques que s’abordaren en el marc
d’aquesta formació introductòria a les Unitats d’Igualtat van ser: els plans d’igualtat, l’ús
del llenguatge no sexista, informes d’impacte de gènere, pressupostos amb perspectiva
de gènere i polítiques autonòmiques amb perspectiva de gènere.
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funcions. Així trobem Unitats d’Igualtat com la de la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb una
activitat important, però d’altres en què la igualtat continua sent
un tema secundari. Per tant, si bé és cert que la creació de les
Unitats d’Igualtat descentralitzades i a la totalitat de les àrees de
govern és una eina important per a l’avanç en la transveralització,
de no modificar-se i crear-se unitats específiques amb personal exclusiu i format, en el moment que es produïsca un canvi de govern
o hi haja qualsevol tipus d’ajustament polític, aquestes Unitats es
podran diluir com sucre en un got d’aigua.
Igualment, la creació de la Xarxa Valenciana d’Agents
d’Igualtat s’ha traduït en la concessió en 2017 de subvencions als
ajuntaments de més de vint mil habitants per a la contractació
d’aquesta figura professional. Presa la decisió del govern de no renovar el contracte amb l’empresa privada que gestionava el servei
comarcal INFODONA (la tasca de la qual ha sigut qüestionada
per diferents sectors), l’objectiu de la nova xarxa és que les agents
d’igualtat s’ocupen del foment de la igualtat als municipis, tant
pel que fa a la incorporació de la igualtat a les polítiques municipals, l’abordatge de la violència de gènere, l’atenció individual a
les dones i les associacions, així com a les empreses interessades a
elaborar o implementar plans d’igualtat. Davant un servei anterior conformat per 32 agents d’igualtat, la nova xarxa preveu la
incorporació de 75 professionals, havent-se fet efectiva a la meitat
de la legislatura, al voltant de la meitat d’aquesta previsió. Ara
bé, la fórmula triada per a la implantació (a través d’una subvenció anual als ajuntaments) no assegura l’estabilitat de la xarxa i la
deixa de nou en mans de la voluntat i compromís del partit polític
que governe (tant de la Generalitat, que publica la subvenció, com
dels municipis, que han de sol·licitar-la i gestionar-la). Al mateix
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temps, aquesta fórmula dificulta la tasca de les professionals, ja
que són percebudes als ajuntaments com a temporals, de manera
que es dóna un caràcter de segona al foment de la igualtat i es
manté en la inestabilitat laboral a les persones que s’hi dediquen.
Quant a la reobertura de l’edifici del carrer Nàquera, val a dir
que ha sigut una altra mesura criticada per les condicions en què
s’ha realitzat. L’esmentada reobertura era una reivindicació feminista plena de simbolisme, ja que es tracta d’un edifici emblemàtic per a una part de les organitzacions feministes de la ciutat
de València. Allí es van gestar les primeres coordinacions entre
grups de dones que s’organitzaven per a reivindicar els drets de
les dones durant la transició i, posteriorment, l’edifici va albergar
l’antic Institut de la Dona que el govern del Partit Popular tancaria per a crear la Direcció General de Família i Dona. En aquest
marc, es considera que la reobertura d’aquest espai no s’ha produït en les condicions que s’havien anunciat: davant una promesa
que contemplava que tot l’edifici es destinaria a les organitzacions
de dones i a albergar la Biblioteca de la Dona, finalment només
s’ha obert la planta baixa, on s’ha instal·lat una Biblioteca que no
té projecte cultural ni pedagògic i que no disposa dels recursos
humans necessaris per a poder oferir-ne una apertura en horari
ampli.
Aquestes mesures s’han impulsat des de la Direcció General de
l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere i, especialment des de l’any 2017, s’ha produït una relativa recuperació econòmica de la política específica d’igualtat gestionada des de
l’organisme: s’ha invertit la tendència instal·lada de reducció progressiva del pressupost anual del programa dirigit específicament
al foment de la igualtat. Així, el pressupost del programa denominat Promoció de la Dona l’any 2007 va ser de 17.059.930 euros;
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mentre que el mateix programa denominat actualment Igualtat de
Gènere, l’any 2017 tenia una dotació pressupostària de 17.499.310
euros, amb una dotació màxima de 10.777.990 euros l’any 2010.
Aquesta realitat es pot llegir en termes que el nou govern, malgrat el
context de crisi econòmica generalitzada i de la pròpia Generalitat,
ha incrementat el pressupost destinat al programa dirigit específicament al foment de la igualtat de gènere. Però també es pot fer una
lectura que emfasitze el fet que la dotació pressupostaria d’aquest
programa s’instal.la en els nivells de fa deu anys, el que es considera
insuficient i permetria afirmar que la igualtat no és un tema prioritari a l’agenda política de l’actual govern.
Per un altre costat, i en el marc del procés de transversalització
de la perspectiva de gènere en la totalitat de les polítiques públiques, des de la Conselleria d’Educació s’han creat les Coordinacions
d’Igualtat i Convivència als Centres d’Educació Infantil i Primària
(CEIPs) que, en funcionament des del curs 2016-2017, pretenen
promoure la igualtat en aquest tipus centres. Davant aquesta iniciativa, els moviments feministes assenyalen de nou que aquestes
Coordinacions són assumides o atribuïdes a algun membre del
claustre a qui se li allibera únicament de dues hores setmanals de
docència per tal de promoure la igualtat de manera transversal al
CEIP. Així com s’exposava per al cas de les Unitats d’Igualtat, les
persones que ocupen les Coordinacions són en alguns cassos persones amb interés i coneixement de la matèria, però en d’altres han
sigut designades pels centres sense que existisca cap interés per la
seua part. De nou, s’ha realitzat una formació inicial que des de les
organitzacions feministes es considera que ha sigut molt limitada
i puntual. Així doncs, es torna a implementar una figura amb potencial per al foment de la igualtat però sense la dotació de recursos
humans i econòmics específics i necessaris.
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L’absència d’elements clau per al desenvolupament de les
polítiques d’igualtat
A més de les limitacions d’algunes de les mesures del nou govern, des de diferents organitzacions feministes s’evidencia també
l’absència de peces que consideren clau per a l’impuls de les polítiques d’igualtat. En aquest sentit, visibilitzen que durant l’actual
legislatura no s’ha convocat el Consell Valencià de la Dona, l’espai
institucional per a la participació de les organitzacions en matèria d’igualtat i que des de les organitzacions es reconeix que ha
sigut històricament poc funcional i amb una composició esbiaixada. Així, assenyalen que no s’ha avançat, tal com s’incloïa en les
propostes electorals (2015) del PSPV-PSOE i en la Renovació
de l’Acord del Botànic, en la transformació i reactivació d’aquest
Consell. Per tant, malgrat incloure’s la importància de la participació ciutadana entre les premisses prioritàries assumides inicialment pel govern del canvi i haver-se produït aquelles primeres
reunions amb les associacions, les organitzacions consideren que
hi ha un gran dèficit quant a la participació del feminisme en les
polítiques públiques.
Un segon element que algunes organitzacions feministes consideren clau, transcorreguts dos anys de govern i amb una limitació
de temps evident per a introduir transformacions importants en
aquest sentit, és l’aprovació d’un pla d’igualtat que oriente i definisca les polítiques d’aquest àmbit (el darrer pla aprovat tenia una
vigència per al període 2011-2014). Així doncs, malgrat haver-se
avançat en l’elaboració del II Pla d’Igualtat entre Homes i Dones
en l’administració de la Generalitat47, i encara que el PSPV-PSOE
47	La Consellera de Justicia i Administracions Públiques va presentar el II Plan
el 7 de març de 2017. Es tracta d’un pla dirigit al foment de la igualtat a l’interior de
l’administració que dóna relleu al I pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració
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incloïa en el seu programa electoral l’elaboració d’un “pla estratègic per a la igualtat de dones i homes a la Comunitat Valenciana
2015-2018” (2015) i que la legislació vigent en reconeix la necessitat; a data de hui no es disposa d’un pla d’igualtat. Per tant,
les polítiques públiques d’igualtat continuen sense un marc bàsic
de referència i orientació, sense una brúixola pública i legitimada
per les Corts, cosa que s’interpreta en determinats casos com un
clar indicador de la deriva i inacció d’aquest govern en matèria
d’igualtat.
Qüestions que generen enuig i rebuig
Però a més de les limitacions que s’assenyalen en relació a determinades mesures, així com el buit existent en relació a aspectes
clau, hi ha altres assumptes o iniciatives que han generat un rebuig important i el malestar entre les organitzacions feministes.
El principal exponent n’és l’Ordre que regula la Xarxa Pública
d’Atenció Social Integral a les dones que han patit violència de
gènere, a partir de la qual s’ha obert un conflicte entre l’organisme
amb competències en matèria d’igualtat i les organitzacions feministes, especialment aquelles que treballen la temàtica de la violència de gènere. Des del moviment feminista valencià s’ha explicitat
un clar i contundent rebuig amb el procediment seguit, amb les
formes i el contingut de l’esmentada ordre. Així doncs, critiquen
que no s’haja treballat l’ordre i el propi plantejament de la xarxa
de centres amb elles i amb les organitzacions de dones que han
patit violència de gènere; recriminen que el període d’al·legacions
va ser curt i fixat per al més d’agost (2016), i, finalment, consideren que el tractament que es fa de les dones és paternalista i
assistencialista, que genera espais per a la victimització instituciode la Generalitat (2010-2012).
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nal i resta lloc a l’autonomia i gestió de les dones tant d’aquests
recursos com dels processos de recuperació. Així mateix, indiquen
que el plantejament de l’ordre legitima, en contra d’allò exposat
a l’Acord del Botànic, la privatització dels serveis públics en tant
que no contempla la creació de nous dispositius de titularitat i
gestió pública, sinó que perpetua el model instaurat per l’anterior
govern de gestió privada amb recursos públics. En aquesta línia,
les organitzacions feministes assenyalen que no es resignen a què
el patiment de les dones es convertisca en una mercaderia amb
la qual fer negoci. Consideren que el fet que el govern del canvi
haja promulgat aquesta ordre amb la forma i contingut que ho ha
fet, a més de donar continuïtat al sistema establert per l’anterior
govern, el legitima, cosa que consideren inacceptable. La defensa
de la retirada d’aquesta ordre es manté a data d’avui.
Un altre aspecte que preocupa i que genera desconfiança és la
defensa clara i oberta de la custòdia compartida imposada que
planteja Compromís amb Mónica Oltra al capdavant. Després
que el Tribunal Constitucional suspenguera la llei autonòmica
de custòdia compartida imposada i preferent aprovada durant el
govern del Partit Popular per considerar-la inconstitucional (per
envair competències estatals); el passat mes d’abril, Compromís va
votar favorablement a l’impuls des de les Corts Valencianes d’una
proposició no de llei (PNL) l’objectiu de la qual és incorporar
al Codi Civil la custòdia compartida imposada com a modalitat
“més desitjada” en el cas de separació o divorci. Aquesta PNL,
proposada pel Partit Popular, va ser aprovada amb els vots del partit impulsor junt a Ciutadans i Compromís. Les organitzacions feministes del País Valencià continuen lluitant per detindre aquesta
iniciativa, exposant que la custòdia compartida pot ser una mesura a prendre quan es donen determinades circumstàncies però mai
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de manera preestablerta com a opció preferent: si hi ha desigualtat
de partida en la cura dels i les menors, no es poden atorgar iguals
drets en el moment del divorci, ja que això implicaria reforçar les
desigualtats. En aquesta línia, assenyalen la importància de prestar
especial atenció i abordatge als casos en què hi ha violència masclista. Davant d’aquesta realitat, el juliol de 2017 representants
de més de quaranta organitzacions feministes entregaren al President de la Generalitat Valenciana un document on s’explicitava
l’oposició d’organitzacions, partits polítics i persones físiques a la
PNL sobre custòdia compartida imposada tal com es va aprovar a
les Corts el passat mes d’abril.
En el mateix ordre de coses, les declaracions realitzades per la
vicepresidenta en relació als ventres de lloguer en un diari del País
Valencià i reafirmades posteriorment en una ràdio d’àmbit estatal
(juliol del 2017), han generat un rebuig important entre les files
feministes del territori i de més enllà. Així, Pilar Aguilar48 afirma
que la barreja d’oportunisme i manca de rigor d’Oltra en aquestes
declaracions la porten a pensar que es va fer “nomenar consellera
d’igualtat i Polítiques Inclusives per a dinamitar des de dins. És
a dir, com si algú que negara el canvi climàtic es fera nomenar
conseller/a de Medi Ambient”.
Entre les dificultats…
Són diferents els elements que les organitzacions feministes del
País Valencià identifiquen com les principals dificultats que han
marcat aquest desenvolupament de les polítiques d’igualtat. Entre
ells es troba la limitació que ha suposat la denominada conjuntura
econòmica de crisi, així com la situació econòmica heretada a la
48
Article disponible a http://www.tribunafeminista.org/2017/08/oltra-atacade-nuevo-algo-huele-mal/
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Generalitat Valenciana. Per un altre costat, assenyalen que la falta
de coordinació entre les diferents administracions, especialmente entre la Generalitat i les Diputacions a l’hora de gestionar les
seues iniciatives, ha repercutit en el propi bloqueig de determinades propostes. Finalment, assenyalen que el mestissatge polític no
està funcionant en el cas de les polítiques d’igualtat. En relació
a aquesta darrera, val a dir que per a la conformació del govern
de coalició, els partits polítics implicats varen acordar no fer un
repartiment de les diferents Conselleries entre el PSPV-PSOE i
Compromís, sinó fer un mestissatge que permetera la presència
d’ambdós partits en totes les àrees de govern. Així, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives la lidera Compromís, mentre
que la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per
la Igualtat de Gènere, ubicada a l’interior de l’esmentada Conselleria, és gestionada per un membre del PSPV-PSOE. Fent un
petit parèntesi, cal dir que, transcorregut un poc més d’un any des
de la constitució del govern, com a conseqüència de moviments
polítics concatenats dins del PSPV-PSOE, es va produir un canvi
en la persona que liderava la Direcció General que ens ocupa.
La que seria en aquell moment la nova directora és una persona
sense experiència en el lideratge d’aquest tipus d’espais polítics i
sense coneixements específics sobre la matèria. Aquest canvi va
suposar en el seu moment una dificultat afegida per a la consolidació de projectes i d’una estructura potent. Algunes integrants
dels moviments feministes van veure en aquesta reposició un clar
indicador de la poca importància que se li dóna a la igualtat en el
marc d’aquest govern, en aquest cas, en el partit que n’ostenta la
Presidència.
Reprenent el fil, indicàvem que la Direcció General de l’Institut
Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere és gestionada pel
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PSPV-PSOE en el marc d’una Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives liderada per Compromís. Malgrat que el PSPV-PSOE
incloïa diferents propostes en matèria d’igualtat en el seu programa electoral del 2015, entre elles la de la recuperació de l’”Institut
Valencià de les dones com a organisme de referència encarregat
de la posada en marxa de les polítiques d’igualtat”, és una realitat
que l’avanç en matèria d’igualtat està sent més complex del que
cabria esperar. En aquesta línia, hi ha feministes que assenyalen
que els desequilibris polítics a l’interior de la pròpia Conselleria i
l’existència de discrepàncies en la matèria que ens ocupa entre els
partits que governen en coalició, podrien explicar en part aquesta
realitat en tant que la igualtat de gènere no s’ha consolidat com
una prioritat de la Conselleria.
A mode de conclusions....
Després de dues dècades d’involució en matèria de polítiques
d’igualtat amb el Partit Popular al govern del País Valencià,
el canvi produït el 2015 va generar moltes expectatives en els
moviments feministes d’aquest territori. Transcorreguts dos anys
des de la instal·lació del denominat govern “del canvi”, des de la
gran diversitat de plantejaments ideològics i formes d’organització
i funcionament de les organitzacions feministes, hi ha cert consens
quant a la valoració de les polítiques d’igualtat implementades:
en general i comparant amb el govern anterior, es reconeix que
s’han anat fent petits avanços, ara bé, s’evidencia que el nivell
de desenvolupament queda molt lluny de les expectatives que
s’havien generat, cosa que ha causat desil·lusió i descontent. Així,
es reconeix un intent tímid per posar en marxa o recuperar espais
i mecanismes que visibilitzen un canvi en les polítiques d’igualtat,
però al mateix temps s’assenyala la feblesa i les limitacions
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d’aquestes mesures tant en la forma que se’ls dóna com en el
contingut i recursos (econòmics i humans) dels quals se’ls dota.
Des d’algunes organitzacions s’arriba a considerar que, havent
transcorregut mitja legislatura, les limitacions en la implementació
d’aquestes mesures, així com l’absència d’altres claus, són un reflex
que es tracta de mesures simbòliques més que no de la intenció
d’avançar en matèria d’igualtat, menys encara de consolidarla com una prioritat de govern. El grau de les crítiques a les
polítiques esmentades varia en funció de l’organització feminista
des d’on es pren la paraula, tot visibilitzant la importància de fer
un seguiment i vigilància del pacte valencià contra la violència de
gènere que s’està elaborant i es preveu signar al mes de setembre.
En aquest escenari, queda lluny la incorporació a l’agenda política de les propostes transformadores de les organitzacions que
vinculen l’acció feminista amb la lluita anticapitalista, ja que entenen que el foment de la igualtat de gènere no cap en un sistema que s’alimenta (i per tant necessita) de les desigualtats: el
capitalisme persegueix l’acumulació de capitals, la qual cosa requereix de l’explotació d’una mà d’obra que ha d’estar disponible “per art de màgia”. Per la seva part, el patriarcat assegura que
siguen les dones qui, des de la invisibilitat i de manera anònima,
s’encarreguen d’assegurar aquesta disponibilitat sense cap tipus
de reconeixement ni valoració econòmica i social, cosa que suposa serioses limitacions i desigualtats per al seu desenvolupament
en les diferents esferes per les quals transita quotidianament.
Les organitzacions feministes que s’ubiquen en aquestes coordenades, reivindiquen el foment de la igualtat en un marc d’una
transformació àmplia de les nostres societats: cal substituir l’eix
estructurador de les actuals societats encarnat en l’acumulació de
beneficis (constants i privats) i ubicar com a epicentre d’aquesta
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organització econòmica, social i política la pròpia vida i les cures
necessàries per a mantindre-la. Aquesta proposta implica canvis
de grans dimensions i de caràcter estructural en els àmbits econòmics, socials i ambientals, considerant-los com a espais relacionats
i dependents. Sols d’aquesta manera s’aconseguirà que la vida, les
persones i la naturalesa siga un fi en si mateix i no un simple mitjà
per aconseguir una major acumulació de riquesa capitalista.
Al Pacte del Botànic es parla de situar “les persones al centre”,
però resulta evident que s’obrin grans abismes entre la implementació de les polítiques d’igualtat de l’actual govern i la proposta
feminista que reivindica la ubicació de la vida, de les persones,
com a eix estructurador en la reconstrucció i recuperació de les
societats. Per avançar en aquest sentit i poder plantejar el canvi de
model cal començar instal·lant noves formes de participació política que atorguen a la població i especialment a les organitzacions
feministes un important rol en el canvi social, així com modificar
les pròpies institucions i redefinir-ne les prioritats. Tot plegat, assignatures pendents en el cas que ens ocupa.
És un fet que la persistència de marcs interpretatius diferents
d’allò que s’entén per igualtat i en conseqüència per polítiques
d’igualtat, implica l’adopció d’estratègies polítiques diverses que
responen als interessos o intencions reals (molts cops no explícits)
de qui ostenta el poder. En aquest sentit, des de les organitzacions
feministes es fa un crit reivindicant la importància de reorientar
les polítiques d’igualtat tot recordant la importància i incidència
de l’eix d’opressió que representen les desigualtats de gènere.
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Les relacions perilloses entre
institució i moviments a «la catalana
terra»
Jordi Martí Font

Parlar de com s’ha construït i quines relacions s’han establert entre
la institució i els moviments socials en els últims anys als Països Catalans és una tasca interessant i que algú en algun moment
haurà de fer. Queda lluny, però, de les intencions d’aquest text,
que són més modestes i se centren bàsicament a intentar un apropament teòric i des de la pràctica a les trobades i no trobades que
diversos moviments socials i activistes hem tingut amb el poder
constituït com a tal en l’espai de món on es parla català – i altres
desenes de llengües més– en els darrers anys.
L’espai dels Països Catalans (teoritzat com a espai nacional per
Joan Fuster als anys 60 del segle passat i amb el qual jo m’identifico)
és massa ampli i divers per poder fer una aproximació conseqüent
amb els objectius d’aquest text, ja que acull realitats polítiques
molt diverses: es troba als estats espanyol, francès, andorrà i, si
tenim en compte la ciutat de l’Alguer a Sardenya, també l’italià.
I dins de l’Estat espanyol, a parts o la totalitat de les comunitats autònomes de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, la
Franja de Ponent a Aragó o el Carxe a Múrcia. Moltes realitats, de
formes i històries diverses i a voltes contradictòries, per a tan poc
espai. Així, per centrar el tema i definir-lo en un espai que m’és
més accessible i a la vegada amb característiques més o menys
homogènies i més concretes, circumscriuré aquestes reflexions a
la Comunitat Autònoma de Catalunya, composada per les actuals
províncies de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.
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Sense cap mena de dubte, hi ha moltes altres visions més documentades i lúcides que la meva per donar una opinió argumentada que serveixi alhora com a aproximació a la realitat del que està
passant en els últims temps, però ha estat a mi a qui li han encarregat el text i des de la meva visió serà des d’on intentaré explicar
què passava, què passa i potser, fins i tot, què pot arribar a passar
(política-ficció en diuen) en les relacions complexes i molt sovint
contradictòries entre moviments socials (també diversos i també
contradictoris) i la institució (o institucions) que va transformantse, desapareixent o no, es manté o espera impacientment a veure
com serà la que vindrà.
Catalunya-Espanya
A Catalunya, al llarg de la història contemporània s’ha donat un
clar desencontre entre una societat complexa, mobilitzada i experimentadora de tantes pràctiques i maneres progressistes com a la
seva terra hi han pres forma i color amb les dinàmiques unitaristes, militaristes i nacionalistes excloents d’un estat, l’espanyol, que
s’ha construït sense admetre la diversitat de les diverses nacions
existents al seu territori. Aquest desencontre no ha mutat en independentista de forma majoritària fins fa pocs anys en l’espai català
tot i que pràcticament des del segle XIX ha existit una defensa de
la diversitat que ha xocat gairebé sempre amb la visió monolítica
que l’Estat espanyol ha tingut de si mateix. I que consti que em
refereixo a l’Estat i en cap cas als diversos pobles que l’habiten.
El moviment catalanista des del segle XIX ha estat encapçalat
políticament, segons els autors que l’han estudiat i interpretat, per
diversos grups socials. Existeixen dues visiones enfrontades sobre
el tema. Per una banda, hi ha qui afirma que el catalanisme va néixer de dretes i va estar encapçalat des de la seva primera hora per
les classes dirigents catalanes (Solé Tura i el seu llibre Catalanisme i
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revolució burgesa seria un dels pares d’aquesta interpretació), i ,per
una altra banda, hi ha qui ha descrit el catalanisme com un moviment de base popular i políticament progressista (Josep Termes i
Josep Fontana serien dos dels autors que defensen aquesta versió).
La meva visió segueix les teories historiogràfiques dels segons i
situa també el procés actual català dins de la tradició popular. Per
això afirmo que han estat les classes populars qui han arrossegat les
elits catalanes a haver de canviar la seva posició nacional autonomista, almenys des de l’acabament del franquisme, i a abandonar
el seu pactisme amb l’Estat per passar a intentar no perdre el tren
de la història que ara passa per una estació anomenada independència. Aquest canvi em sembla un intent desesperat d’intentar
mantenir el moviment independentista sota el seu control i busca, evidentment, mantenir el procés d’alliberament nacional dins
dels cànons del capitalisme europeista que sempre han defensat
per tal que no se’n vagi massa de mare. A nivell mediàtic, ho han
aconseguit però a nivell electoral, per exemple, està clar que no.
Al carrer, tampoc.
Mort el dictador Francisco Franco el 1975, la «Transició» a una
democràcia burgesa formal i la seva homologació a nivell internacional amb l’entrada de l’Estat espanyol a la Unió Europea i l’OTAN
van trobar a Catalunya una forta oposició popular, de forma especial
l’entrada en l’estructura militar (a Catalunya va guanyar el «no» en
el referèndum, igual que a Canàries i a Euskadi). Aquesta «Transició» va aconseguir mantenir i posar al dia unes estructures de poder
construïdes durant la dictadura franquista i maquillar-les deixantles intactes en la democràcia acabada d’estrenar. La descomposició
del renascut moviment llibertari a partir del muntatge del cas Scala,
l’assimilació en el sistema d’un ampli nombre d’experiències sindicals autònomes a partir de la concertació social i de l’estructura
CCOO, l’assimilació del Partit Comunista d’Espanya com a con189

trapartida a la seva legalització i les experiències no reeixides de lluita armada van fer possible que a Catalunya durant els anys 80 i 90
del segle XX no hi hagués massa problemes per al poder constituït
com a tal.
El poder absolut que les urnes van donar a la coalició de dreta catalanista CiU amb Jordi Pujol al capdavant i el poder gairebé
absolut a nivell municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), en detriment del partit comunista PSUC (remodelat com
a esquerra ecologista amb les sigles ICV), autèntic protagonista de
la lluita antifranquista fins a aleshores, van portar les institucions
autonòmiques a una son gairebé perpètua i les van convertir en un
espai gairebé impossible per a la intervenció popular, aparquem ara
el fet que molts dels nous moviments socials que van veure la llum
durant aquells anys a Catalunya van néixer i es van construir en
lluita contra aquestes institucions. Des de la insubmissió al servei
militar fins al moviment okupa barceloní estès a moltes altres localitats, des dels moviments contra la guerra fins a les lluites en defensa
del territori que el «desenvolupament» capitalista posava en perill,
els moviments socials catalans van créixer enfrontant-se a un poder
institucional amb el qual van tenir poques relacions més enllà de les
que passaven pel llenguatge de les porres. Això no va canviar quan
del 2003 al 2010 va accedir al Govern un tripartit (PSC-ICV-ERC)
més o menys d’esquerres amb Pasqual Maragall i José Montilla (del
PSC) com a presidents, ni quan va recuperar la presidència el catalanisme de dretes d’Artur Mas (CiU) fins que la CUP, el 2016, el
va enviar «a la paperera de la història» negant-se a investir-lo com a
president malgrat assegurar-los que amb ell Catalunya aconseguiria
la independència.
Així, el segle XXI va arribar amb canvis evidents en el panorama de la son perpètua pujolista, fins al punt que el mapa electoral
190

va canviar moltíssim i s’inicià un nou cicle a partir de la reforma
de l’Estatut d’Autonomia, de 2003 a finals del 2006, amb una
rebaixa absoluta per part de l’Estat de les propostes consensuades
per la majoria de partits del Parlament Català, acceptades en principi pel catalanisme conservador. L’Estatut és el text legal que fixa
les atribucions que Catalunya té dins de l’Estat espanyol i defineix
el grau d’autonomia respecte a l’Estat central. Aquesta reforma
de l’Estatut i l’estocada final del 2010 que li va donar el Tribunal
Constitucional va portar, a qui encara pensava des de Catalunya que l’estructura d’Espanya podia ser reformable, a argumentar
que l’única relació possible amb l’Estat era la de tu a tu, la qual
passava per arribar a la independència de Catalunya a través d’un
procés democràtic.
El moviment popular independentista va ser un dels elements
que va ajudar a transformar radicalment el panorama institucional i va provocar noves majories d’esquerres al Parlament Català,
la coalició CiU es va afonar i va acabar trencant-se, i el Partit dels
Socialistes va deixar de ser alternativa de govern i va perdre la major part del seu poder municipal. El partit d’esquerra socialdemòcrata i liberal Esquerra Republicana de Catalunya ha estat el gran
beneficiari d’aquests canvis i la possible coalició entre Comuns,
ICV i Podem pot ser, segons les enquestes més recents, el proper
guanyador de les eleccions a Catalunya. De fet, així ha estat ja pel
que respecta als comicis al Parlament espanyol.
El carrer independentista
Tot i que la partida de naixement de l’independentisme d’esquerres
modern diu que aquest va veure la llum el 1969 amb la fundació
del PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional), l’actual
moviment d’alliberament nacional català de masses –circumscrit
ara a Catalunya i no als Països Catalans tal com havia estat durant
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la segona meitat del segle XX– no és conseqüència de la creació
del PSAN. Sí que deriva d’ell l’actual esquerra independentista,
del PSAN i de les mil escissions que aquest espai ha tingut al llarg
de la seva història, i per tant assumeix una tradició de marxisme
dissident de rica tradició a Catalunya.
Podríem parlar de diverses dates de naixement per a l’actual moviment independentista circumscrit a Catalunya, però crec que és
honest dir que va ser el febrer de 2006 i el desembre del 2007 quan
van tenir lloc a Barcelona dues manifestacions sobiranistes organitzades per la Plataforma pel Dret a Decidir que van tenir un èxit inesperat de participació, arribant segons algunes fonts a xifres d’entre
200.000 i 700.000 participants. En elles es demanava una millora
de les infraestructures i els manifestants acusaven l’Estat espanyol
de desatenció continuada i de menyspreu després que l’Estatut fos
retallat ostensiblement.
Va ser el juliol del 2010 quan la societat catalana va trencar la
baralla en fer-se pública la sentència del Tribunal Constitucional espanyol que desmuntava totalment l’Estatut d’Autonomia ja retallat.
La manifestació cívica contra aquesta sentència va reunir, segons les
diverses fonts, entre mig milió i milió i mig de persones. Els crits
d’independència van ser constants i el març de 2012 es va constituir
a Barcelona l’Assemblea Nacional Catalana, organització de masses
que ha assumit, a vegades sola però sovint amb Òmnium Cultural
(una associació que defensa la cultura i la llengua catalanes creada
durant la resistència antifranquista), l’organització de les mobilitzacions populars més impressionants mai realitzades a Catalunya, les
quals arriben a reunir milions de persones cada any coincidint amb
la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de Setembre, en defensa de
la independència de Catalunya. L’Assemblea és una entitat democràtica, de base local i comarcal que arriba avui a tots els racons de
la geografia catalana.
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Crisi i indignació
L’última crisi econòmica capitalista va arribar a Catalunya pràcticament el mateix 2008 i els anys següents van ser ja plenament
de retallades i més retallades en un sistema de cobertura social
insuficient que feia aigües per totes bandes. La indignació social
no es va fer esperar i el 15 de maig de 2011 es va produir una impressionant ocupació de places a tot l’Estat que a Catalunya –i de
forma destacada a Barcelona– va tenir un dels seus epicentres més
importants junt amb Sol a Madrid. Pràcticament totes les capitals
de comarca catalanes i les localitats grans i mitjanes del país van
tenir places ocupades durant setmanes, mostrant una indignació
que interpel·lava directament el sistema polític i econòmic.
La impugnació del règim polític que justificava les retallades,
del govern de corruptes i estafadors que havia portat la vida de
la majoria social a patir privacions i situacions de vulnerabilitat
inversemblants uns anys abans, va portar milers i milers de ciutadans i ciutadanes no massa polititzats als carrers, però allí no es
van trobar sols. Aquella classe mitjana mobilitzada en defensa de
drets bàsics, molt crítica amb el poder polític i amb l’aplicació
del qualificatiu «democràtic» a un govern responsable de negar
drets socials bàsics a bona part de la població es va trobar al carrer
amb moltes altres persones que batallaven en ella des de feia anys
des de postures polítiques que ells mateixos uns mesos abans no
haguessin dubtat a qualificar negativament com a «radicals». Les
activistes socials, provinents del ric teixit associatiu català, de molt
diverses lluites sempre amb poca gent però tenaçment enfrontades al poder polític, van confluir amb grups socials diversos, en
principi molt menys polititzats i que fins a aquell moment havien
confiat en el sistema capitalista a nivell general sense més problemes. Té una importància especial en aquest moment el treball
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desenvolupat en defensa del dret a l’habitatge, tant l’expressat per
l’important moviment okupa català com el directament realitzat
per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la PAH, després de
la crisi de les hipoteques i de l’expulsió de casa seva de milers de
persones que no podien pagar-les.
Aquesta confluència té diverses conseqüències, però una d’elles
crec que és molt important i no és una altra que el bloqueig del
Parlament Català per part de diversos moviments socials relacionats amb el 15M, per tal d’impedir l’aprovació dels pressupostos
antisocials del Govern de la Generalitat el 15 de juny de 2011. La
radicalitat d’aquesta acció de desobediència civil multitudinària,
durament reprimida per la policia autonòmica dels Mossos
d’Esquadra, va sorprendre fortament el poder polític català i va
deixar clar que el cicle de mobilitzacions al voltant del 15M havia
vingut per quedar-se i no es diluiria en el no-res, a la vegada que
mostrava clarament que la impugnació del règim no era només
una actitud estètica o puntual.
La construcció d’un potent moviment alternatiu a Catalunya i
a la resta dels Països Catalans ha tingut diverses expressions en els
darrers decennis. Crec que és important aquí situar la creació, no
dirigida però sí coincident i conscient, d’un dens teixit d’espais de
debat, alternatives i barreja d’idees i punts de vista que poden semblar a voltes inclús enfrontats però que conviuen confraternitzant
en molts més casos. Em refereixo a la xarxa de casals i ateneus de
tipus divers i procedència que avui està estesa per tot el territori i
que ha vingut a complementar la xarxa de cases okupades i centres
socials que va ser bàsica en els noranta del segle XX però que no
va arribar a tants punts del territori com arriba avui l’actual xarxa
de casals i ateneus. Diverses publicacions, en paper i digitals, de la
Directa a Crític, per citar només dos exemples, ajuden a construir
194

discursos compartits que aplanen els espais comuns transitats per
moltes activistes, a la vegada que ens doten de referents comuns i
sempre enfrontats al poder.
És important recordar en aquest punt que si bé abans (el 2002
o el 2003) els sindicats minoritaris ja tenien una participació important a les vagues generals desenvolupades a Catalunya, és a
partir de la crisi desfermada el 2008 i les retallades que la van
seguir, que organitzacions com CGT, IAC, CNT o COS passen a
tenir un pes destacat a les vagues generals convocades i en defensa
dels drets socials, sobretot les dues primeres i sempre colze a colze
amb moviments socials. Les vagues de 2010 o 2012 (i la de 2011
convocada contra la reforma de les pensions sense comptar ni amb
CCOO ni amb UGT) deixen clar que el carrer a Catalunya ja no
és dels majoritaris i els enfrontaments poden arribar a ser realment
durs i al llarg de tot el territori. La força d’una organització com
CGT de Catalunya es més que destacada (15.000 afiliats i presència a gairebé tot el territori) i és important tenir en compte el seu
caràcter anarcosindicalista i per tant apolític.
L’assalt a les institucions
Arribats a aquest punt en què ja tenim una mínima radiografia
sobre què hi havia a Catalunya abans que no es produís un replantejament de les relacions amb les institucions per part de diversos
moviments socials i algunes activistes, cal dir que tot i que hi ha
moviments diversos i perspectives diferents amb passats recents
discordants entre els diversos actors de cada un dels escenaris descrits, en tots ells hi trobem una evident falta de confiança envers
la institució i una valoració negativa de la seva història recent en
relació amb els moviments socials, així com punts comuns de
contacte com una desvalorització del procés de Transició entre el
Franquisme i la democràcia parlamentària actual, i una valorit195

zació positiva de referents simbòlics comuns com el músic Ovidi
Montllor, el marxista crític Gramsci, el moviment llibertari català
de 1936 i els seus èxits, el cooperativisme d’ahir i d’avui, el feminisme d’ampli espectre situat en el centre de les reivindicacions o
la defensa de la llengua catalana a nivell general.
Entre les diverses institucions, està clar que no totes generen
el mateix recel o, en alguns sectors, el mateix odi. Així, l’Estat i
sobretot la seva tasca de defensa dels interessos de les classes dirigents a través de l’exercici del monopoli de la violència és repudiat
a nivell general mentre que els ajuntaments reben una valoració
més positiva, ja que s’entén que són l’administració més propera a
la gent i a través de la qual es veu possible el canvi d’alguna cosa. A
la vegada, està clar que alguns dels serveis administrats per l’Estat
són vistos per la majoria de moviments socials com a bàsics i per
tant imprescindibles, per la qual cosa es reivindiquen com a públics amb intenció universal.
L’esquerra independentista havia tingut clar des d’aquell llunyà
1969 que les institucions podien arribar a utilitzar-se per estendre
el seu missatge, sempre que això es fes des d’una postura crítica
amb elles, ja que es definien com a contràries als interessos populars i perpetuadores del poder existent. Tot i això, hi va haver
participació en diversos comicis.
Els primers intents amb èxit d’entrar en diversos ajuntaments
com a esquerra independentista i anticapitalista es van produir el
1986, cosa que els va portar a governar els municipis d’Arbúcies i
Sant Pere de Ribes. Al llarg dels anys, es va aconseguir representació en ajuntaments com Valls, Manresa o Sant Pere de Ribes, tot i
que no serà fins al segle XXI quan el municipalisme, dins i fora de
les institucions, passarà a ser un dels seus senyals d’identitat. Amb
una marca electoral anomenada Candidatura d’Unitat Popular
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(CUP), l’esquerra independentista va aconseguir un cert prestigi
social en posar la denúncia i lluita contra la corrupció en el centre
dels seus interessos. En les eleccions del 24 de maig de 2015, la
CUP va aconseguir presentar 165 candidatures, davant les 72 que
havia presentat el 2011. El 2012, la CUP va decidir presentar-se
a les Eleccions al Parlament de Catalunya, en què va aconseguir
tres diputats (amb l’activista social David Fernández com a veu
més popular), i a les següents eleccions aquests van arribar a serne deu, al capdavant dels quals com a portaveu es troba l’activista
llibertària i de l’esquerra independentista Anna Gabriel. Fugint de
lectures simplistes, la CUP va tenir l’encert d’obrir la seva marca
electoral, més enllà de l’esquerra independentista, a molt diverses
individualitats de moviments socials, esquerra anticapitalista i inclús a llibertaris que van optar per provar la lluita institucional en
l’àmbit municipal sota les seves sigles.
En alguns municipis, com Badalona, Cornellà, Sabadell, Lleida..., en les eleccions del 2015, es van presentar coalicions que
agrupaven activistes socials i membres de molt diverses lluites, a
vegades com a CUP, altres en coalicions locals i en altres casos
sota el nom de Guanyem. Aquest últim és el nom de la candidatura guanyadora de les eleccions municipals a Barcelona, en què
l’activista de la PAH i abans del moviment okupa Ada Colau es va
convertir en alcaldessa i va guanyar les eleccions envoltada d’un
equip de lluitadors socials implicats en el canvi social a la ciutat,
entre els quals es trobava l’activista veïnal Gala Pin o l’advocat de
moltes i diverses lluites socials Jaume Asens.
En l’àmbit català, les marques municipals de Guanyem van
confluir en alguns casos amb el partit Podem de Pablo Iglesias,
que va intentar convertir en vots la indignació del 15M, amb les
restes de l’ecosocialisme d’Iniciativa per Catalunya-Verds i amb
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altres activistes amb qui van crear la plataforma electoral En
Comú. En aquests moments, tot aquest espai està en procés de
redefinició i ha aconseguit resultats importants en les eleccions
europees i espanyoles, sent la força electoral més votada en algun
d’aquests comicis. La seva veu més destacada en l’àmbit català és
l’activista anticorrupció sanitària Albano Dante i en l’àmbit espanyol, l’historiador barceloní Xavier Domènech.
Assalt, teatre, rendició o tot el contrari?
A Catalunya, un nombre important de membres de molt diversos
moviments socials gestats a partir de la primera meitat dels anys
noranta del segle passat ha passat en els últims anys a lluitar en el
terreny de les institucions representatives. El terreny municipal
ha estat l’espai, per la proximitat als problemes de la gent i a les
seves possibles solucions, triat com a porta d’entrada idònia per a
aquest anomenat en principi «assalt a les institucions», tot i que
la porta s’ha obert posteriorment a totes les altres formes institucionals existents.
Des de l’entorn de la CUP, més propera a l’esquerra independentista, i des del terreny dels Comuns (amb les seves diverses
marques electorals segons el comici i en contacte o col·lisió amb
dos partits com són ICV i Podem) s’està obert a col·laboracions de
tipus divers per aconseguir governar l’espai de la ciutat o, fins i tot,
del país, tot i que no deixen d’haver-hi desencontres. Cal recordar
que ICV va ser, durant el govern del PSC a la Generalitat, el partit
que estava a càrrec de la Conselleria d’Interior i la policia autonòmica, fet que els va enfrontar durament amb molts dels moviments socials, que van ser durament reprimits. A part d’aquest
detall, des d’aquestes propostes polítiques que he exposat, s’ha fet
possible l’accés d’una quantitat important de militants prestigiats
en les lluites socials de tot tipus, però sobretot contra les retallades
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justificades pel poder en la crisi econòmica, el que en certa mesura
ha regenerat i netejat la imatge de la institució i inclús l’ha dotada
d’un prestigi que pràcticament mai abans no havia arribat a tenir.
La majoria d’aquestes propostes s’han dotat encertadament de
normes ètiques preventives davant del perill de degeneració que
suposa tocar poder, tals com la limitació dels sous a no més de tres
vegades el salari mínim interprofessional, la prohibició de sumar
càrrecs i sous, i un màxim de temps de dedicació, que va d’una a
dues legislatures segons el partit i l’espai electoral.
En els moviments, des que tants activistes socials s’han convertit en regidors i alcaldesses, corre la brama que les urnes s’han
omplert a costa de buidar els carrers. I és veritat que l’activisme
social ha disminuït pel que fa estrictament a moviments socials,
però aquesta tendència s’havia donat abans també i no era atribuïble a la institucionalització, perquè no existia, sinó a refluxos
que es donen en els moviments socials cada cert temps. A més, la
limitació del temps dels càrrecs públics hauria de frenar aquesta
possibilitat ja que les activistes sempre tornen al carrer després del
seu pas per la institució, almenys fins a aquest moment.
Aquesta participació en la institució ha tingut molt diverses
formes i colors, moltes vegades difícils de gestionar pels tempos
completament diferents entre un espai i l’altre, entre les decisions
per representació i majoria de les institucions i les decisions assembleàries i participades dels moviments, per exemple. En alguns
casos, el pas per la institució ha portat a conèixer més a fons el
paper d’aquesta en els processos de corrupció política i ha facilitat
la seva posterior denúncia. Seria el cas de Reus i del regidor David
Vidal, que va desmuntar una trama de corrupció coneguda com
a «cas Innova», en la qual estan investigats un nombre important
d’exregidors, empresaris i gestors de la ciutat de Reus.
199

Des de partits de govern com Barcelona en Comú s’han establert canvis amb perspectiva a llarg termini com la reestructuració
de la que fins ara era la fàbrica de creació d’«emprenedors» Barcelona Activa, dotant-la d’un programa transversal de promoció del
cooperativisme i de l’economia social i solidària. A la vegada, el
mateix govern local s’ha vist superat per conductes violentes però
legals exercides per sectors de la Guàrdia Urbana de Barcelona,
com en la persecució dels manters, en què Barcelona en Comú
ha passat a justificar la persecució dels més pobres mentre que la
CUP en defensava el dret a treballar venent al carrer a pesar de les
ordenances que ho impedeixen. Mentre això passava, el govern
local ha vist com l’especulació urbanística a partir de la pujada
estratosfèrica del preu dels lloguers tornava a mostrar-se com gairebé impossible de controlar des del propi ajuntament.
Barcelona exemplifica millor que cap altre espai els problemes
que pot suposar tenir la institució però no el poder. La insuficient
victòria de Barcelona en Comú, que va guanyar les eleccions però
no és majoritari en el Ple Municipal, i la necessitat d’estabilitat
va portar Colau a pactar amb el PSC, un partit que uns mesos
abans ella mateixa havia qualificat de «màfia», i a no poder aplicar
un programa que en algunes de les seves parts es crea mentre es
desenvolupa.
En localitats molt més petites, l’accés de la CUP a l’alcaldia
d’un municipi com els Guiamets (a la comarca del Priorat) ha
portat aquest municipi a desenganxar-se de l’elèctrica Endesa i
apostar en l’àmbit municipal pel cooperativisme elèctric que representa una proposta 100% renovable com la cooperativa elèctrica Som Energia.
Mentrestant, la CUP en el Parlament es va veure obligada, pel
context electoral i entrampada pel procés independentista en què
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coincideix amb el partit guanyador de les últimes eleccions autonòmiques, Juntes pel Sí (format per Esquerra Republicana, les
restes del partit de Pujol CDC i diverses personalitats independents), a votar a favor de la investidura de l’actual president de
Catalunya, Carles Puigdemont, després d’aconseguir fer fora el
successor de Pujol, Artur Mas, i de votar que no a l’aprovació dels
primers pressupostos de Junts pel Sí, denunciats com a clarament
retalladors. El desgast mediàtic que la CUP va experimentar com
a conseqüència de la seva negativa a Mas i als pressupostos va situar l’organització a punt del col·lapse i va portar el cap de la llista
per Barcelona, Antonio Baños, a dimitir.
En aquest assaig de participació parlamentària, què ha aconseguit la CUP? Doncs no massa coses a part de facilitar la visualització de diverses lluites socials, altres estètiques i maneres de fer.
Sí que el Parlament ha aprovat una llei pionera a nivell europeu
contra la violència exercida cap a persones LGTBI i ha aconseguit aprovar una llei d’emergència social (la Llei 24/2015), immediatament suspesa en una part important del seu articulat pel
Tribunal Constitucional, sobretot en els articles relacionats amb
l’emergència habitacional i els desnonaments, per la qual cosa la
Llei és coneguda com «la Llei de la PAH». Tindríem aquestes iniciatives sense la CUP al Parlament? Doncs no ho sabem però Catalunya Sí Que Es Pot, la marca electoral de l’entorn d’ICV, Comuns i Podem, també inclou un bon nombre d’activistes socials
en les seves files que podrien haver-la proposat, a més de membres
de l’esquerra ensinistrada de sempre; i ERC a vegades pot donar algunes sorpreses. Ara bé, l’esforç desinteressat de milers de
persones lluitant per la transformació social s’ha de destinar, tant
durant les eleccions com després, a tenir una plaça o deu en el Parlament? Doncs aquí és on es troba el centre de debat de la qüestió.
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Penso, per tant insisteixo
Algunes de les idees de l’anarquista anglès Collin Ward ens poden
ajudar a aclarir situacions i a prendre partit per una opció o per
una altra, almenys a mi. Ward deia que una revolució s’ha de valorar a posteriori a partir dels espais d’autonomia que ha generat o
que ha aconseguit produir, dels espais d’autonomia que no siguin
ni estat ni mercat. I és evident que des d’un parlament resulta
complicat pensar que es pugui fer una revolució, és a dir, un canvi
profund de les condicions de dominació fins a acabar amb elles,
però també és cert que la construcció d’una nova república com a
conseqüència del procés independentista català pot facilitar molt
les coses a una majoria social que, potser sense reconèixer-se en
l’anticapitalisme que proposa la CUP o certs sectors d’En Comú,
practiquin una decidida defensa dels drets socials bàsics universals
com sanitat, educació, habitatge, etc. I aquí el paper de la CUP
pot ser determinant per tal que el nou espai estatal neixi més a
l’esquerra d’on naixeria si la CUP no hi fos. És aquesta una raó
suficient per fer l’esforç que estem fent? Si ho aconseguim crec
que sí, malgrat les grans contradiccions que això pot portar aparellades, ja que en aquests moments no hi ha garantia absoluta ni
relativa que això sigui així. Penso, però, que és un risc que hem de
córrer i intentar no morir en l’intent.
Des de la institució, i com a conseqüència de l’enfocament
constant a què els mitjans la sotmeten, sí que es poden propaganditzar lluites, intentar aprovar lleis i normes més socials i inclusives, explicar i denunciar corrupcions i malversacions de diner
públic, ajudar a qui més pateix, però poc em sembla a mi que,
ni tenint una majoria còmoda per governar, una situació que ara
només es dóna en casos excepcionals i sempre sotmesos a marcs
tancats superiors, es pugui transformar el món des d’una poltro202

na qualsevol. Els objectius, si són més petits, no apareixen com
a inabastables o situats en l’estratosfera on, tal com també deia
Ward, l’únic que acaben produint és frustració per la impossibilitat d’aconseguir-los. I és per això que la institució crec que ha de
ser vista més com un possible suport a les lluites, encara que soni
així de malament, que no com l’espai on exercir la transformació
realment revolucionària.
En l’àmbit municipal, està clar que es poden canviar coses, tot
i que no tantes com dèiem en les nostres proclames. I dic que no
tantes perquè el municipal és un àmbit institucional, a l’Estat espanyol, submís per llei (LRSAL s’anomena la Llei) a les polítiques
de contenció de la despesa escrites des de la Unió Europea i assumides per la Constitució Espanyola. En els parlaments, penso
que podem ser-hi si ens autocontrolem, no ens destrossem contra el
paviment de forma imprudent en les caigudes que produeix la institució i si sabem què hi anem a fer. A Catalunya, avui, tenim davant
una escletxa que podem ampliar i fer més i més gran. És l’escletxa
que suposaria la independència de Catalunya, la ruptura de l’Estat
espanyol, la creació d’un nou marc i el procés constituent posterior, però per tal que això es doni és necessària ser-hi i a la vegada
aconseguir, mitjançant la mobilització, que tot aquest procés sigui
realment popular, des de baix. No és fàcil però sí possible. Aquest
marc no es pot trencar i ampliar sense unes lluites socials àmplies i
constants, que ara no tenim, imbricades en la societat que desitgen
transformar i tenint clar que els amos de tot, els lladres de vida que
acumulen possessions, mai no abandonen cap de les seves propietats sense plantar batalla. Tot i això, és possible plantar-los cara i jo
diria que inclús necessari.
En qualsevol dels casos, passats els anys pactats de pas per allò
que David Fernández anomenava encertadament Matrix, les per203

sones que ens vam oferir per ser cremades en el foc de la institució
hem d’abandonar-la tal como hi vam arribar o més pobres encara
per tal de continuar la lluita al carrer. Aquest ha de mantenir-se
crític amb la institució sempre, inclús amb la que teòricament puguem controlar, construint espais d’autonomia que no passin per
ella, tal como s’ha fet sempre que viure ha valgut la pena. Millorar o
intentar millorar les condicions d’explotació pot ser una gran tasca
per desenvolupar però desaparèixer entre burocràcia i mitges tintes
per acabar reproduint discursos i pràctiques de poder és un perill
real que no podem obviar ni oblidar. Poble som i al poble hem de
tornar i, sobretot, no morir en l’intent perquè, tal como deia el poeta Joan Maragall, avi del president Pasqual, «Dins de les venes, vida
és la sang, vida pels d’ara i pels que vindran; vessada, és morta.» I la
lluita és llarga; el passadís, estret, i els malastrucs que invoquen la
mort com a únic horitzó possible esperen a prop i a voltes es reprodueixen inclús entre nosaltres mateixes.
Llibres interessants de llegir:
-Xavier Díez: Anatomia d’una ruptura. Espanya, Catalunya, 1975-2014,
Edicions El Jonc, Lleida, 2015.
-Antonio Baños: La rebel·lió catalana. Notícia d’una república independent.
Edicions 62, La Butxaca. Barcelona, 2013.
-Diverses autores: L’aposta municipalista. De les bullangues a les lluites actuals
pels municipìs lliures a Catalunya. Virus Editorial. Barcelona, 2015.
-Enrique Leiva, Ivan Miró i Xavier Urbano: De la protesta al contrapoder.
Nous protagonisme socials en la Barcelona metropolitana. Virus Editorial.
Barcelona, 2007.
-David Fernández: Foc a la barraca. Editorial Lo Diable Gros. Tarragona,
2013.
-Diverses autores: dossiers de Crític Procés i Vell i nou. Barcelona, 2014 i
2015.
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Polítiques de sobirania alimentària
Patrícia Dopazo Gallego i Carles Soler Novàs

Introducció: polítiques alimentàries des dels municipis
L’actual sistema alimentari és un entramat global articulat de forma complexa i sostingut per les polítiques derivades del neoliberalisme i el lliure comerç. Dins les seues pràctiques, que busquen
per damunt de tot el benefici econòmic, trobem la deslocalització d’empreses cap a països amb legislacions més permissives;
l’extractivisme i acaparament de béns naturals com la terra, l’aigua
i els recursos pesquers; l’explotació dels cossos (especialment dels
de les dones) com a força de treball, i la utilització d’una indústria
fonamental per mantenir tot això: la indústria del petroli.
Mirant des d’aquesta problemàtica gegant i aparentment
llunyana, sembla que els municipis des d’on desenvolupem el
nostre dia a dia, siguen subjectes menuts i fràgils, on no cal més
que la submissió a les normes i derives del sistema. No obstant
això, la realitat pot ser ben diferent. Els municipis tenen al seu
abast un bon grapat d’oportunitats de fer canvis, i de fer els
canvis que de veritat suposen fer tremolar els ciments del sistema
alimentari hegemònic. Als municipis trobem, entre altres coses, el
final i el principi de les branques del sistema: l’acció del consum
i de la demanda. Treballant amb els col·lectius de base es pot
incidir socialment, es poden regular els establiments, les formes
de comercialització d’aliments i la utilització del sòl periurbà i
es poden generar xarxes per retroalimentar i enfortir aquestes
xicotetes accions.
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De la Carta de Saragossa al Pacte de Milà
Novembre de 2014. A molts municipis fa temps que persones dels
moviments socials han començat a remenar-se amb un escenari
ben present: les eleccions municipals de maig de l’any següent.
La consigna és prendre partit, permeabilitzar els límits entre els
governs locals i la societat civil crítica i organitzada per tal de posar
les persones per davant del capital. Barcelona estava a la capçalera,
obrint camins i dibuixant eixa proposta de nou mapa.
Al novembre de 2014 se celebrava a Saragossa el I Congreso
Estatal de Economía Social y Solidaria (amb el lema “La economía se encuentra con las personas”) i, dins el programa, hi havia
una activitat paral·lela, tancada i que prenia un dia sencer dels tres
que durava el congrés: Soberanía alimentària desde las iniciativas
municipales. Al voltant de 30 persones de diferents perfils relacionades amb l’agroecologia i la sobirania alimentària (col·lectius,
projectes productius o institucions) procedents de pobles i ciutats
de tot l’Estat es van convocar per a debatre i construir el que totes
havien percebut com a urgent: una mena de decàleg d’accions
que es poden desenvolupar des dels municipis per construir sobirania alimentària. El resultat va ser la Carta por una Soberanía
Alimentària desde nuestros Municipios, un document subscrit
per 80 entitats que reuneix mesures relacionades amb la governança alimentària, la gestió del territori i dels recursos productius,
la dinamització del sector agroalimentari, la comercialització, el
consum de proximitat i el canvi cultural, totes encaminades cap
a la construcció de sobirania alimentària, es a dir, cap a un altre
model social i econòmic.
Aquest document, a diferència d’altres, no va ser flor d’un
dia a les xarxes socials per a després dormir al calaix, sinó que va
ser un document força utilitzat i compartit per les candidatures
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municipalistes que, de fet, van incorporar moltes de les mesures
de la Carta als seus discursos i als seus programes electorals. Per
primera vegada, propostes com bancs de terres i de llavors, formació agroecològica, compra pública d’aliments o prohibició de
pesticides van eixir als programes, fins i tot la paraula sobirania
alimentària. La valoració que van fer els moviments va ser molt
positiva i, de fet, aquest treball és una fita de confluències entre
els moviments de sobirania alimentària i d’economia social i solidària, que ja per si mateixos són força diversos i pluridisciplinaris.
Octubre de 2015. En el marc de l’exposició universal de Milà,
en què l’eix central era alimentar el planeta, més de 100 ciutats del
món van signar el Pacte de política alimentària urbana de Milà,
a través del qual es varen comprometre a impulsar, des dels governs locals, sistemes alimentaris locals sostenibles i de proposar
solucions concretes per dur-los a terme. En aquest pacte de les
ciutats es definien 37 accions que se centraven en 6 eixos prioritaris: governança alimentària, promoure una alimentació sostenible, garantir l’equitat social i econòmica, potenciar la producció
alimentària local, distribució alimentària i prevenir el malbaratament alimentari. En el marc de polítiques alimentàries locals,
aquest pacte suposa un punt d’inflexió. Si bé és un espai institucional i governamental, amb aquesta signatura es visibilitza un fet
que ja es denunciava des dels moviments socials: es reconeix que
les actuals polítiques alimentàries no són vàlides i, per tant, cal
definir una estratègia política per construir sistemes alimentaris
sostenibles adaptats als territoris.
En l’àmbit dels Països Catalans, aquest moment coincideix amb
un moment de canvi polític en els governs locals. Durant les eleccions municipals del mes de maig de 2015, a part de consolidarse els governs que feia anys que estaven treballant per polítiques
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transformadores, sorgeixen nous governs que es construeixen des
de l’esquerra amb programes polítics transformadors i, en molts
d’ells, es considera la sobirania alimentària com un eix estratègic.
Per tant, des de finals de l’any 2015, ens trobem en una oportunitat per provocar canvis reals en les polítiques alimentàries locals. Es disposa de dos documents estratègics que ens interpel·len
tant des dels moviments socials com des dels governs locals (Carta
de Saragossa i Pacte de Milà) i ens trobem en un moment en què
els moviments socials tenen capacitat propositiva i els governs locals s’han compromés a provocar canvis per defensar la sobirania
alimentària.
Aquesta oportunitat ha estat aprofitada per moltes ciutats i
municipis per a iniciar i potenciar noves estratègies alimentàries
locals. No han estat pocs els municipis que han posat en la seua
agenda política l’alimentació i la producció agrícola, per exemple Barcelona i València, però també Navàs, El Prat de Llobregat,
Villena, etc. I també cal destacar les iniciatives sorgides per crear
xarxes de municipis amb la finalitat de construir aliances dels diferents actors (governs locals, tècnics municipals, universitats, organitzacions i moviments socials).
Ara bé, el repte dels diferents actors que estem implicats ha
de ser estar vigilants per a evitar que això sigui una “qüestió de
moda”, que algunes ciutats s’apunten per a quedar bé però que
no tinguen cap voluntat de canvi, i per a evitar que, de nou,
aquests pactes es buiden de contingut transformador i s’evite
qüestionar l’actual model alimentari. Que no passe això és responsabilitat de totes. És responsabilitat dels governs locals de
complir el que han signat (tant en el seu programa polític com
en la incorporació al Pacte de Milà o a la Xarxa de Municipis
per l’Agroecologia) i és responsabilitat dels moviments socials
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construir propostes i pressionar els governs per dur a terme els
seus compromisos.
No cal recordar que l’agroindústria també es mou. I de la mateixa manera que s’ha apropiat dels conceptes ‘sostenible’, ‘proximitat’ o ‘agricultura ecològica’, també està treballant per a apropiar-se de l’agenda del Pacte de Milà. És molt fàcil fer campanyes
contra el malbaratament dels aliments sense qüestionar el model
o que la gran distribució alimentària promoga la producció de
proximitat... però en què no es tinga en compte en quines condicions treballen les persones productores i proveïdores d’aliments.
Abans de continuar: què significa treballar cap a la sobirania alimentària?
En aquest punt hem de tenir clar que treballar per la sobirania
alimentària des dels municipis requereix, per damunt de tot, una
actitud valenta per part dels governs locals. Es poden fer moltes
accions amb un grapat de notes de premsa i fotografies que posen
el nostre poble o la nostra ciutat a l’avantguarda de les noves accions relacionades amb l’alimentació o l’agricultura, però aquestes
accions poden no ser més que una cortina bonica encara que les
intencions siguen bones. Estem enfortint els teixits de base que
construeixen altres formes de producció, comercialització i consum? Estem llevant poder i privilegis als actors que tradicionalment els tenen? Transformem o perpetuem?
Treballar per la sobirania alimentària ha de ser una actitud ferma
de canvi que per anar endavant hauria de veure’s no només a les
regidories o departaments relacionats amb l’alimentació, el medi
ambient o l’ocupació, sinó a totes les competències municipals.
Hauria de ser una aposta estratègica transversal, de la mà amb altres
transformacions com l’economia solidària o el feminisme.
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Sabem que ara estem en un moment en el qual tot no ha fet
més que començar i que hem de saber cap a on moure la fitxa en
aquestes primeres jugades, no podem esperar guanyar la partida
encara. Anirem a poc a poc, però hem d’evitar pegar voltes perquè l’objectiu està ben clar. És fonamental no oblidar del que es
tracta: canviar les lògiques, de posar la vida al centre.
Transformació a foc lent. El risc de les preses.
Si vols anar ràpid vés sol, si vols arribar lluny, vés acompanyat.
Aquest proverbi africà resumeix molt bé el repte en què es troben
els actuals governs municipals que han fet l’aposta per una política
des de baix i transformadora.
La transformació de les polítiques alimentàries i la construcció
de la sobirania alimentària en els municipis és un procés lent en
què cal garantir la construcció de capacitats (tècniques, socials,
econòmiques...) per dur a terme els canvis. Però, per altra banda, els governs locals estan sotmesos a la necessitat de visibilitzar
resultats el més aviat possible. Són els governs més propers a la
ciutadania i, per tant, els més interpel·lats de forma directa per
part de la gent.
Abans de res, el que cal és definir i consolidar els canals de
participació, deliberació i decisió sobre les estratègies alimentàries
municipals perquè funcionen de manera transparent i democràtica. És a dir, s’hauria de crear un espai en què es definiren les estratègies alimentàries a desenvolupar al municipi: el consell alimentari. I aquí és on ens trobem amb el primer dilema: com es forma
aquest consell? Qui hi participa? Com es prenen les decisions? Si
es crea un consell municipal s’haurà de tenir en compte el que
s’estableix al Reglament Orgànic Municipal i a les diferents lleis
i normatives de règim jurídic i de procediment de les adminis210

tracions públiques, en el qual s’ha de garantir la presència de tots
els grups municipals electes i en què es limita la presència de la
societat civil que pot tenir veu però no vot. Si es crea un altre tipus
d’espai que no estiga sotmés a la normativa s’haurà d’anar amb
compte en el moment de decidir qui l’impulsa, com es dinamitza
i quins seran els actors i entitats que hi participaran.
Però, mentre es debat i es crea el consell alimentari, com
s’impulsen i es canvien les polítiques alimentàries que són competència municipal? Com es modifiquen les normatives municipals
que les regulen? Si bé en l’àmbit polític es pot tenir molt clar com
articular l’estratègia alimentària i com modificar les normatives
alimentàries, cal valorar la seua viabilitat tècnica, social i econòmica per a dur a terme els canvis.
Des d’un municipi es pot provocar que el menjador de les
escoles bressol siga ecològic, de proximitat i que es respecten
els valors socials de la producció, però abans cal veure com es
fa aquest canvi i si s’han creat les capacitats adequades per a
garantir un servei de qualitat i que es potencie l’economia social
i solidària. El fet de no dur-ho a terme pot provocar que ens
trobem amb traves normatives (plecs) o amb traves de viabilitat
(preu del menú), i que, en comptes de transformar, provoquem
la consolidació d’un model que no volem o, pitjor encara, la
generació d’expectatives que no s’han pogut assolir.
Des d’un municipi es pot crear i impulsar un banc de terres
o la producció agroecològica a la zona agrícola existent però,
alhora, s’ha de garantir que hi haurà persones (joves i dones si
pot ser) disposades a treballar la terra i que s’hauran creat els
canals de comercialització necessaris perquè la producció local
tinga sortida.
211

Aquestes reflexions no han de ser motiu de paràlisi. Al contrari, ens hem de dotar d’un relat que ens permeta argumentar que
els resultats no han de ser immediats i que totes les accions que
duem a terme han d’estar sota un pla alimentari i un full de ruta
clar. No cal esperar a tenir una estratègia alimentària pròpia per
iniciar les accions, però sí que cal establir aliances i xarxes entre els
municipis que han apostat per aquesta transformació alimentària.
La sopa d’all ja està inventada i no hem de creure que la nostra és
la millor. També hem de saber eixir de l’excés de protagonisme i
de supèrbia i pensar que hi ha altres municipis que fan millor la
sopa que el nostre.
La resistència al canvi i les excuses per no fer res
La responsabilitat política d’un govern és defensar un model de
municipi que ha d’anar acompanyat de polítiques d’habitatge i de
territori, però també de polítiques agrícoles i alimentàries.
I si estem parlant de polítiques des de baix i des de l’esquerra
transformadora, s’ha de fer una aposta clara de municipalisme
transformador i que done suport a la transició des d’un model
d’agricultura capitalista i d’alimentació globalitzada cap a la sobirania alimentària, en què es recuperen els valors socials, ambientals i culturals de la cadena alimentària. Ara bé, estem parlant de
transició i de canvis transformadors, i això vol dir generar tensions
i conflictes d’interessos i implica trencar les dinàmiques conservadores que s’han anat construint durant dècades de polítiques
neoliberals, en què l’alimentació ha entrat en el lliure mercat i ha
deixat de ser un dret.
La xarxa de mercats municipals, els centres logístics alimentaris, els agents majoristes, les persones propietàries de les tendes
i les parades dels mercats, els gremis, etc. estan sotmesos a unes
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dinàmiques controlades pel mercat global, en què les persones que
estan als extrems de la cadena (producció i consum) són objectes.
Això mateix passa en les polítiques (o, millor dit, dinàmiques)
alimentàries que s’impulsen des dels municipis. Quan s’han donat
els permisos per a la instal·lació de grans superfícies als municipis
només s’ha pensat en la generació de llocs de treball i que serà un
centre d’impuls econòmic, però no s’ha valorat que és una promoció de treball precari i tampoc s’ha valorat l’impacte negatiu que
suposa cap als petits comerços o la producció local. Les tendes
d’alimentació no poden competir i van tancant, i el teixit productiu de la zona perd les poques vies de comerç local existent.
En la compra pública d’aliments s’ha anat prioritzant, de forma progressiva, l’oferta més econòmica en detriment de la qualitat
del servei i s’ha obviat la dinamització de l’economia local, i ara
ens trobem que la compra dels aliments està en mans de grans
corporacions que no valoren i menystenen la producció local i de
temporada.
Canviar aquestes dinàmiques consolidades no és una tasca fàcil. Els governs del canvi no han de caure en actuacions possibilistes (petits canvis que no molesten gaire i que no qüestionen
el model) però tampoc han de caure a fer canvis radicals sense
disposar de les capacitats necessàries.
El personal laboral i funcionari del municipi és un actor clau
en tota transformació local. Al final és aquest personal el que executa el pla i les estratègies municipals. S’ha de saber revertir que
les decisions polítiques estiguen basades en valoracions tècniques
perquè s’execute tècnicament una estratègia política definida. I
això passa per formar i apoderar l’equip tècnic per dur a terme
l’estratègia política de l’Ajuntament. El «no es pot fer», «sempre
s’ha fet així» o «els comerços s’enfadaran», són les primeres respos213

tes tècniques quan es plantegen canvis de dinàmiques. En aquesta
situació, els governs han de tenir prou voluntat per a afrontar els
possibles conflictes i resistències i això vol dir dotar-se d’arguments
i de prou recursos (treball en xarxa, experiències inspiradores, etc.)
per demostrar que es pot fer.
Altres actors clau són els que participen en la cadena alimentària. A tot poble i ciutat existeixen els lobbys que s’han apoderat
de gran part de la cadena alimentària. A les ciutats són els mercas,
les grans superfícies o les empreses públiques que van per lliure i
han creat el seu propi territori de poder. Als pobles ens trobem
amb famílies poderoses que han pressionat els ajuntaments per
afavorir els seus negocis, però també ens trobem amb tot un grup
de botiguers i botigueres que resisteixen. Canviar aquestes dinàmiques tampoc és fàcil. Apostar per circuits curts de comercialització suposa enfrontar-se a les grans superfícies, a les corporacions
familiars i a les reticències del petit comerç. Canviar les normatives alimentàries o els plecs de licitacions pot suposar que les corporacions perjudicades presenten recursos i al·legacions. Incorporar als menjars i festes populars criteris de proximitat, temporada
o ecologia pot suposar un cúmul de queixes per part de la gent del
poble, sobretot si, prèviament, no s’han fet accions formatives i
informatives.
Reptes dels moviments socials
Els moviments de sobirania alimentària es caracteritzen per la seua
pluralitat. Trobem col·lectius que sovint fan de dinamitzadors,
amb conciència de treball en xarxa. També hi ha d’altres actors,
per exemple, els relacionats amb el sector productiu o acadèmic,
que tot i que treballen per la sobirania alimentària, no es reconeixen com a part d’un moviment. Continuar treballant cap a
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aquesta coordinació i confluència és el repte primer i que ja des de
fa temps està interioritzat als moviments.
Hem vist abans com les xarxes per la sobirania alimentària van
saber llegir la situació i actuar amb els primers senyals del canvi,
quan les noves candidatures estaven en el moment de gestació, i
l’èxit d’aquelles accions i aportacions. Superades les fases de campanya, d’eleccions i de negociacions, els governs es troben en funcionament. Com fem?
L’arribada dels governs del canvi no ha sigut en absolut
indiferent per a aquestes xarxes ni per a les seues dinàmiques.
D’una banda, algunes de les persones més actives van sumar-se
a les candidatures municipalistes i després als equips de govern
de pobles i ciutats, cosa que va suposar perdre forces importants
però també guanyar aliades que potser exigiran la nostra atenció
i suport. D’altra banda, es dóna una situació prou inèdita fins
ara: la incorporació d’estratègies i accions relacionades amb la
sobirania alimentària dins els programes de govern local. Les
dues circumstàncies suposen responsabilitats que posen a prova la
maduresa dels teixits activistes i és clar que, com que no s’haguera
arribat a aquest punt sense ells, ara els moviments han de continuar
ben presents. Però, quin és el seu paper en aquesta nova realitat?
Dins dels possibles riscos trobem en primer lloc els conflictes i
divisions dins els moviments, ja que hi ha sectors que no consideren els governs com a actors de transformació ni fins i tot com a
interlocutors. El repte seria evitar els bloquejos i arribar a consensos per ressituar cadascuna d’aquestes postures dins la multitud de
tasques i àmbits d’actuació que es tenen com a moviment social.
Sense dubte són molts els treballs que s’han d’encetar i continuar
on no cal una cooperació estreta amb les administracions: denúncia, formació, organització de la producció, sistemes alternatius
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de certificació agroecològica, autogestió d’espais col·lectius, etc.
Potser aquests conflictes siguen més difícils de manejar quan les
noves relacions amb l’administració possibiliten l’accés a noves
fonts de finançament per als moviments socials: accepten aquestos
recursos? Quines oportunitats suposen? Quines son les contrapartides?
En segon lloc, sembla evident que la sobirania alimentària no
s’ha aconseguit només perquè aparentment haja sigut incorporada als plans de govern: s’ha de veure mitjançant les accions i,
sobretot, és un treball que necessàriament ha d’estar en mans de
la ciutadania, no en mans de les administracions. Les accions que
des dels governs locals es realitzen han d’estar acompanyades, si
no liderades, pels mateixos moviments socials. Això vol dir que
s’ha d’estar permanentment vigilant el compliment de les mesures
i assegurant la participació social en totes les etapes de la seua execució. I això no s’ha fet massa fins ara, és clar que tenim davant un
fum de coses per a aprendre i també un fum de reptes i d’errors
d’on eixir enfortides.
Molt relacionat amb els punts anteriors tenim el repte de fer
confluir les nostres agendes com a moviments amb les noves responsabilitats i treballs derivats de la conjuntura del govern municipal. No volem que les administracions ens marquen el camí
i que decideixen quines coses són prioritàries en cada moment.
Aquest pot ser el repte més fort, ja que té a veure amb la capacitat de negociació i amb la nostra cohesió i organització interna,
aspectes que al nostre territori podem reconéixer com punts de
feblesa.
A totes aquestes noves situacions hem d’afegir els reptes propis
del nostre moviment, per exemple: no llevar el protagonisme a
la pagesia; marcar bé la diferència entre agricultura ecològica i
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agroecologia, i com abordar la situació d’augment de precarietat
social que fa, d’una banda, que hi haja gent que no puga assolir
els preus justs que necessita la producció local per a sobreviure i,
d’altra, que hi haja cada vegada més inseguretat alimentària.
A banda de tot això hi ha una pregunta fonamental: quina
legitimitat tenim com a moviment social? Amb qui treballem?
Estem deixant fora a actors importants? Per a establir els canals
de comunicació adients i generar un debat inclusiu, haurem de
buscar les formes més justes, horitzontals i transparents possibles,
per això els instruments com els consells alimentaris són una peça
molt important.
Les principals eines de transformació
En els darrers anys s’han limitat les competències i el poder de
decisió dels governs locals, sobretot a partir de l’aplicació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL o Llei Montoro) que, sota l’excusa de millorar l’eficiència
de la despesa municipal, s’ha convertit en un procés de recentralització de decisió en què l’Estat ha intervingut els pressupostos
municipals i ha impedit que, per exemple, les partides de personal
i d’inversions augmenten. Això limita la capacitat dels municipis
per a incrementar els serveis municipals i per a dotar-se de les
inversions necessàries.
No és objecte d’aquest article aprofundir sobre l’impacte que
ha tingut la Llei Montoro respecte a la pèrdua de sobirania local
però sí que hem de emfasitzar que moltes de les mesures que es
proposen per a construir la sobirania alimentària suposaran una
alta dosi de creativitat administrativofinancera per tal de no contradir les normatives vigents o simplement s’hauran de dur actes
de desobediència en defensa del poder local.
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Tot i aquestes limitacions legals, els ajuntaments i governs locals encara disposen d’algunes eines que, amb voluntat política,
poden ser transformadores i poden provocar un canvi real en les
polítiques agrícoles i alimentàries. En citarem 4:
· Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. No cal dir que
aquesta ha estat l’eina perversa que ha provocat, entre d’altres,
l’especulació immobiliària dels darrers 20 anys. Els governs
municipals han permés fer requalificacions de terrenys per a
la creació de polígons industrials i per a la construcció desmesurada de pisos. Això ho feien sota l’excusa de tenir ingressos
a les arques municipals però està demostrat que ha servit per a
omplir altres butxaques i està demostrat que rere totes aquestes
modificacions del POUM no hi havia cap estratègia municipal
determinada. Ara, i amb la incorporació de nous governs que
volen construir alternatives transformadores i volen defensar
el bé comú front al negoci del capital, tenim l’oportunitat de
frenar els processos de requalificació especulatius i protegir les
zones d’ús agrícola. Cal no oblidar que el POUM és l’eina estratègica que defineix com s’ordena el territori i, per tant, per
quin model de municipi s’aposta. Tot i que es parteix d’una
gran dificultat com que en les classificacions de sòl existents
no apareix el sòl agrícola, l’ajuntament sí que pot defensar l’ús
agrícola del sòl qualificat com no urbanitzable. Aquesta tasca
de defensa no és fàcil, ja que gran part d’aquest sòl (excepte on
hi ha comunals) és de propietat privada, per la qual cosa cal
suposar que es farà la pressió necessària per a obtenir la requalificació, ja que la producció agrícola no surt a compte. I ací els
governs locals es troben en un nou repte: no només es tracta
de defensar l’ús agrícola sinó també d’impulsar la producció
agrícola i la generació de mercat local. Un altre repte és que
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des dels ajuntaments, juntament amb els moviments socials i
sindicats agraris, es faça la pressió necessària per a l’elaboració i
aprovació de la llei de sòl agrícola.
· La compra pública d’aliments. Els Ajuntaments i els governs locals tenen un cert poder per a modificar el mercat alimentari en els seus processos de compra pública i licitació de
subministrament i els serveis relacionats amb les restauracions
col·lectives (escoles, universitats, hospitals, centres penitenciaris, bancs d’aliments...). Si aquest volum de compra tingués en
compte la producció local i els mercats de proximitat seria un
catalitzador per a crear, enfortir i estendre la cadena alimentària local amb unes conseqüències importants en l’economia,
la societat, el medi ambient i la cultura. Per exemple, i aprofitant les directrius europees existents així com resolucions parlamentàries aprovades, a les licitacions es podrien incloure:
·Criteris de valoració de les ofertes contractuals basats en la
qualitat, les característiques mediambiental i els costos del cicle
de vida dels productes, i també condicions especials d’execució dels contractes, amb la finalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments de proximitat, temporada i producció ecològica.
·Criteris d’economia social i solidària per a afavorir empreses
cooperatives i que es garantisquen les condicions dignes de treball en tota la cadena alimentària.
Fins i tot, i com ja s’ha fet en diversos municipis, es podria canviar la ponderació per a valorar les propostes presentades. Actualment, en moltes de les licitacions, l’oferta econòmica suposa
el 70-80% de la ponderació mentre que la qualitat del servei només suposa el 20-30%. Si realment no es vol promoure l’oferta
més econòmica i no es vol entrar en l’especulació del mercat, es
pot canviar la ponderació perquè es done més valor a la qualitat
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del servei (aliments frescos, de temporada, de producció ecològica,..) que al preu. Fins i tot, es poden incorporar les auditories
de servei en què no només es pose en el contracte signat sinó que
també s’executen des d’un vessant més social i no tan financera.
· Consell Alimentari Municipal com a eina estratègica per a
definir les politiques alimentàries. Es tracta, com s’ha dit adés,
d’entitats o espais de deliberació en els quals convergeixen diferents actors i sectors del municipi (tot i que pot haver-hi també
consells alimentaris d’àmbit comarcal, provincial o regional).
El seu objectiu és definir, modificar o desenvolupar polítiques
alimentàries i per a aconseguir-ho, estableixen connexions facilitant la coordinació entre els diferents actors (sector públic,
privat i societat civil) i àmbits (producció, consum, transformació, distribució, etc.) implicats en el sistema alimentari. Dins les
propostes estratègiques del Pacte de Milà, s’inclouen els consells
alimentaris. Si bé hi ha consells desvinculats del govern local,
la major part d’aquestes aliances s’estableixen amb l’objectiu de
treballar juntament amb el sector públic. L’Ajuntament de València ja ha fet alguns moviments per a establir el consell alimentari i ha decidit estructurar-lo com a consell sectorial, orgànic
a l’Ajuntament, per tal de tractar d’assegurar-ne la continuïtat
més enllà de legislatures conjunturals. Ara bé, que els consells
alimentaris afavorisquen la codefinició de polítiques públiques
no és suficient per a garantir-ne l’efectivitat en la lluita per la
sobirania alimentària. Cal que el nucli del consell i els qui
el conformen adopten aquest plantejament de forma ferma,
compartir i explicitar una voluntat transformadora: l’aposta per
l’agroecologia, la dimensió de justícia social, la necessitat de reconnectar el camp i la ciutat.
·El pressupost municipal com a eina de gestió política per impulsar i provocar canvis. La posada en marxa d’una estratègia
municipal per la sobirania alimentària necessita recursos. I ací és
on els governs locals han de tenir la voluntat política per dotar
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una partida del pressupost municipal per aquesta estratègia. Les
polítiques alimentàries, a l’igual que les polítiques d’habitatge,
de salut o d’educació, han d’estar a l’agenda política municipal.
I la manera de demostrar aquesta prioritat és visibilitzar-la en
els pressupostos i en la seua execució. Ja hi ha ajuntaments que
han fet aquest pas: posar les polítiques alimentàries a l’agenda
i dotar-les d’un pressupost municipal. Hi ha ajuntaments que
han començat per aprovar un pressupost que permeta un procés d’elaboració d’una estratègia alimentària i, al mateix temps,
implementar accions (promoció del producte local, canvis d’ordenances, etc.) i fer estudis de diagnòstic. Altres ajuntaments
primer han preferit crear espais de debat i elaborar una estratègia
alimentària i després garantir una partida pressupostària. En tot
cas, l’objectiu final hauria de definir tres pilars: espai de decisió,
estratègia alimentària i pressupost per a executar.
Reflexió final
Ara fa tres anys, els moviments socials es van avançar i van veure
els municipis com a espais transformadors i verdaders tractors de la
sobirania alimentària. De ben segur que molts dels actors que ara
s’abanderen com a impulsors de sistemes alimentaris sostenibles no
reconeixeran la importància que han tingut els moviments socials
en provocar que l’alimentació es trobe a l’agenda política. De fet, és
preocupant que s’haja invisibilitzat la carta de Saragossa i que semble que tot va començar a partir del Pacte de Milà. Això no tindria
importància si, al final, s’aconsegueix canviar i transformar el model
alimentari. Per això és moment d’interpel·lar-nos tant als governs
locals d’esquerra transformadora com als moviments socials. No tot
s’hi val. Els governs de dretes, liberals o socialdemòcrates comencen
a parlar de sobirania alimentària, de sistemes alimentaris sostenibles, etc., però, compte, no estem parlant del mateix. Com fem
perquè no ens lleven les idees i en canvien el significat?
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amb amor des de madrid
-algunes anotacions per a un possible
epílegjulia martín

se’ns va anar la poesia. ens va envair allà per dosmilonze. vam dir
volem un altre món. construïm un altre món. altres amistats. altres amors. altres economies. era poesia perquè era un peso pluma.
perquè no suportava les anàlisis, les estadístiques. no aguantava el
pes de la Realitat. però era real. per això caminàvem.
a les institucions, els càlculs electorals, les decepcions politiqueres
no podem confrontar la crítica sesuda i seriosa, el manual avorrit.
hem de posar la vida, els cossos, les alegries, les tristeses. en la derrota, seguir. poesia.
se’ns va anar la poesia. ens vam anar. ha de ser la nostra primera
tasca retrobar-nos.
***
un epíleg: un passat inabastable. que no tanca un llibre sinó que
obri una possibilitat. una temptativa.
per al final d’aquest llibre comencem pel principi. fins i tot abans.
una mica. el moment previ. abans dels ajuntaments del canvi. la
campanya amb milers d’il·lustracions de manuela carmena ocupant carrers i xarxes socials. una campanya espontània, de la gent.
manuela no era manuela, manuela era el poble.
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vaig acudir a la festa de clausura. cuesta de moyano. una marea
esperant escoltar la nova alcaldessa. per l’escenari muntat per
a l’ocasió desfilava el més granat de la nova política. vaig anar
allí sense cor i amb un munt de crítiques mordaces al que seria
l’aposta municipalista. dos anys després totes aquelles crítiques
s’han fet realitat, clar. no era difícil. quina llàstima. tant de bo
no. tant de bo m’haguera equivocat en el diagnòstic. quina mandra jugar a ser una anarquistilla de pacotilla, imitadora llastimosa
d’un vulgar intel·lectual d’esquerres l’únic quefer del qual és la
queixa buida. aquella nit m’haguera agradat sumar-me al xivarri,
l’eufòria, l’emoció col·lectiva que durant les setmanes prèvies a la
jornada electoral havia mantingut el pols. aquell vertigen, aquella
alegria boja que anunciava que una altra ciutat, una altra vida, era
possible.
si eixes emocions existeixen, repartides en milions de persones,
encara és lícit dir que tot es pot.
***
quin sentit té aquest epíleg? així, escrit des de madrid amb destinació a un llibre la realitat d’anàlisi del qual és els països catalans.
una confessió: no m’agraden els epílegs. els epílegs estan fets per
a posar punt final, exposar una conclusió que tanque les idees del
llibre. però si el que pretenem és un pensament que acompanye la
vida, que estiga arrelat en ella, hauríem de, potser, proposar epílegs que, més que un comiat, foren una invitació a seguir. llavors,
escriure des de i en madrid és una fractura en aquest llibre que
estàs llegint, just en les seues últimes pàgines. una escletxa per la
qual puguem seguir donant voltes a les idees que ens facen transformar els nostres mons. i seguir ballant, per descomptat. sempre
ballant.
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***
vaig arribar a madrid. volia veure de prop la cosa eixa de la “nova
política”. era estiu de dosmilcatorze. s’acabava el cicle de mobilitzacions obert en dosmilonze l’última gran fita del qual haurien
sigut les marxes de la dignitat.
vinc de família blanca de classe mitjana aburgesada. era quasi
inevitable, m’agrada pensar-me anarquista. quin embolic. tant
les organitzacions clàssiques de l’anarquisme com els grupúsculs
ultra-anarquistes em semblen lletjos. m’agrada allò nou, brillant,
fresh. i no sóc molt purista. per això vaig decidir que militaria en
un espai polític que sentira bonic. així vaig acabar en jsf, un grup
pròxim a podemos però que, en teoria, s’organitzava de manera autònoma al partit polític. prompte vaig comprendre el meu
engany. no es oro todo lo que reluce. això sí, l’experiència em va
permetre compartir assemblees i cerveses amb persones que poc
temps després serien regidors, diputades, secretaris de partit, assessors de campanya, tècnics, etc. vaig marxar.
alguna vegada he tornat a coincidir amb elles. quina pena: han
envellit molt, sembla com si l’alegria les haguera abandonades per
sempre i en elles s’haguera instal·lat una angoixa permanent. tot,
para què? m’agrada molt com comença aquesta intervenció de pablo, no tant com segueix:
era mucho más bonito ser un grupo de amigos. cuando estamos insertos
en una lógica de decisiones de partidos, de cargos que tienen que asumir
que sus responsables políticos son unos y no otros, se generan enormes
dificultades. y con eso vamos a tener que combatir permanentemente.
si eso se desarrollara en una dirección muy negativa podría acabar con
nosotros, como ha ocurrido en algunos partidos. tenemos que asumir
que para cambiar nuestro país hemos tenido que hacer muchos
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sacrificios y que dotarse de una organización implica que hay cosas
que no van a ser tan bellas y tan bonitas. pero hay un fin superior que
es el intento de cambiar la sociedad y el país.
ha merescut la pena el sacrifici?
recorde una obsessió particular de les companyes que apostaven pels processos de presa de poder institucional: “el sostre de
cristall”. els moviments socials havien arribat al límit de les seues
possibilitats, no donaven més de si. calia prendre les institucions
per a fer un pas més, abordar allò que els espais dissidents no havíem sigut capaços de fer.
ha servit per a alguna cosa?
no vull basar la meua crítica als ajuntaments del canvi en pressupostos ideològics. hui, en dosmildèsset, no diré que els aparells
de l’estat no són útils com a eines de transformació social perquè
així ho van escriure federica o emma. hui, en dosmildèsset, dic
que els aparells de l’estat no són útils com a eines de transformació social perquè els desnonaments se segueixen succeint, les
grans marques continuen especulant i disposen així la ciutat a la
seua voluntat, pràcticament cap servei públic ha sigut remunicipalitzat, l’arribada i acolliment de refugiats es va quedar en un
slogan publicitari penjat de l’ajuntament, la misèria i la desigualtat segueixen sent evidents, les dificultats per a arribar a fi de mes
una constant, la pujada del preu dels lloguers una rutina, la falta
d’habitatge públic innegable, la precarització del treball se succeeix dia rere dia, els cies funcionen i no se n’espera el tancament,
els manters són perseguits i criminalitzats
226

***
a les amigues de les cup, podemos, mareas, comuns, bildu,
ahora madrid, syriza, bloco de esquerda: us volem profundament.
però estem enfadades, tristes. què va passar?
si ens deixàrem portar per un arravatament diríem que ens heu
traït, que ens heu utilitzat per als vostres propis interessos, que ara
que ocupeu càrrecs de poder institucional us heu oblidat de nosaltres; que existia una oportunitat històrica i ha sigut per la vostra
culpa que una ruptura radical amb la realitat imperant no ha sigut
possible. però no, va ser responsabilitat de totes nosaltres que eixe
canvi no es produïra (i en canvi, sí que es va produir*). però no,
no ens vau trair, simplement no vau ser realistes.
llavors hem de reprendre la proposta de herbert marcus: siguem
realistes, demanem allò impossible
*i en canvi, sí que es va produir aquell canvi esperat. i amb prou feines
ens vam adonar però ja no caminàvem igual i no estem disposades,
encara a dia de hui, a recuperar la nostra manera passada de caminar
i balancejar el nostre cos com si tot ell fora una derrota trista.
***
dèsset de gener de dosmilcatorze. teatro del barrio. lavapiés, madrid. es presenta la iniciativa política podemos. des del públic es
llança una pregunta, per què? per què podemos? pablo respon:
por nuestra debilidad. creo que si las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones que agrupan a militantes fueran más fuertes,
no sería necesario que un tipo con coleta discutiera con alfonso rojo
en la televisión o con maruenda para emocionar a la gente en su casa.
ojalá estuviéramos en un contexto en el que las organizaciones que
representan a los trabajadores, que las organizaciones que representan
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a los estudiantes, organizaciones que representan a los profesionales
de la educación, a los profesionales de la sanidad; tuvieran la fuerza
y la organización suficiente para que no importara, para que diera
exactamente igual, la persona que toma la palabra y se dirige a la
gente. nosotros pensábamos que eso no era así. yo siempre que me
han preguntado he dicho públicamente que hay poquitas personas que
puedan dar un paso como éste. lo podría haber dado alberto garzón,
lo podría haber dado ada colau y creo que lo podíamos dar muy poquitos más. ¿eso me gusta? no, claro que no; es una demostración de
nuestra enorme debilidad.
llavors, pablo, i quan dic pablo dic aquelles milers de persones que
van construir podemos i que després s’implicarien en el disseny de
centenars de candidatures municipals, ací van alguns interrogants:
si el desplaçament de les lluites socials a l’àmbit de la pugna pel
domini de les institucions es va produir per una feblesa de la societat civil organitzada... podem coincidir que el que és realment
important, allí on s’obri la possibilitat d’una transformació de la
realitat, és la lluita dels moviments socials i no el joc electoral?
imagine que estaríem d’acord en aquest punt, ja que, si la participació en l’àmbit electoral és causada per una feblesa dels moviments socials, es dedueix que l’idoni seria que aquests foren més
forts per a estar en disposició de forçar canvis en la realitat sense
necessitat d’involucrar-se en les institucions.
insistisc: si el problema de fons residia en la feblesa de “les organitzacions de la societat civil i les organitzacions que agrupen
els militant”, per què no dedicar l’obstinació, esforç, creativitat,
cansament i coneixements a reforçar els moviments socials en lloc
d’invertir-los durant els últims tres anys en la creació dels nous
partits polítics?
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***
una premonició que va vindre en dosmilcatoze quan després no
passaria res i todo lo otro
i després de guanyar, què?
hem guanyat. ja guanyàrem les places, la paraula, l’alegria,
l’amistat, la lluita, la veritat, les cases. i ara diuen que guanyarem
una altra vegada. però, qui guanyarà? els partits polítics? els moviments socials? la ciutadania? la democràcia? es respira una mica
de confusió. als moviments socials, eixa part de la societat civil que
s’organitza i protesta, els mitjans de comunicació ens pregunten: què
penseu de les noves formacions polítiques? us porteu bé amb elles? qui
és el vostre millor amic: podemos, guanyem, pot ser izquierda unida?
i ens quedem una mica sense saber què dir. perquè també nosaltres ens
ho estem preguntant: quin ha de ser el paper dels moviments socials
ara que el tauler polític està virando cap al terreny electoral?
fins fa ben poc, la cosa era relativament fàcil: protestar, posar nom
i cognom als culpables; protestar, explicar fins a la sacietat per què els
dolents són tan dolents; protestar, deixar-nos la veu amb consignes i
més consignes, agitar les xarxes socials. durant tot aquest temps mai
hem oblidat l’objectiu final: transformar la societat, convertir-la en
un lloc habitable per a totes. ara que el nostre missatge ha calat en
bona part de la societat, queda per veure quin és el següent pas. a hores
d’ara sembla impossible eludir el calendari electoral, tothom té posada
la vista en les pròximes eleccions. una opció, per tant, és cercar el canvi
a través de les institucions, posar-les al servei de la ciutadania o crear
unes noves que ens servisquen. però governar no és tenir el poder. això
ho teníem molt clar quan dèiem allò que els que cortaban el bacalao
no són els governs, sinó els poders financers. no hem d’oblidar aquesta
lliçó, fins i tot encara que en el futur els governs puguen ser més afins
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a nosaltres. és veritat que un govern de signe progressista, malgrat
tots els límits, pot gestionar les coses de manera més democràtica, més
igualitària, més justa. no obstant això, insistisc, qui guanyarà?
a aquesta pregunta hauríem de ser capaces de contestar que la
victòria serà de tota la ciutadania. i dir totes no és parlar solament
d’eixa generació que “ha complit la seua part del tracte” (carrera,
màster, formació complementària, etc.) i ha vist com el que li prometien no s’ha complit, sinó que és parlar de totes a les quals mai se’ls
va prometre res. les que molt abans de la crisi ja havien perdut. no
és parlar solament dels 45.000 expulsats de la universitat, sinó de
totes les persones que mai han pogut accedir a la universitat, que no
ens enganyem, són la majoria dels joves. no és parlar solament de les
exiliades a l’estranger a la recerca de treball, és parlar de les eternes
exiliades, les que si tingueren els diners suficients per a viatjar fora, no
se’ls gastarien en un vol, sinó omplint la nevera.
el dia que podemos guanye, el dia que els diferents guanyem, ganemos i mareas guanyen les eleccions, s’ocuparan alcaldies, regidories,
butaques parlamentàries i ministeris. eixe dia tota la resta de la ciutadania encara tindrem molt de treball per davant. si la meta és anar
construint un altre món possible, caldrà expandir cooperatives, mercats socials, biblioteques crítiques, centres socials, escoles lliures i mil
projectes més. els moviments socials podrien jugar en aquest sentit un
paper clau impulsant i fomentant iniciatives d’aquest tipus. ara que
no ocupem les portades dels periòdics, potser siga el moment de respirar i, amb calma, afermar xarxes i aliances, estrènyer llaços amb afecte i paciència, en definitiva, crear comunitat. i a més, seguir lluitant,
no deixar de denunciar qualsevol injustícia, governe qui governe.
perquè el dia que podemos guanye, el dia que ganemos guanye, els
signes de la nostra pèrdua seguiran estant ben presents: els bancs que
ens van expropiar, la policia que ens va apallissar, les entrades de cine230

ma massa cares per a les nostres butxaques, els mitjans de comunicació
que ens van cridar radicals antisistema, els anuncis publicitaris de
dones que ens diuen que no som bastant primes, perfectes, boniques,
submisses. res de tot això s’haurà marxat. és per això que els espais de
trasformació social perdurarem. això segur, no desapareixerem. ens
mantindrem alerta.
al cap i a la fi, pot ser que allò important no s’estiga jugant en termes de guanyar o perdre, sinó de saber aprofitar les oportunitats presents per a continuar aprofundint en projectes de canvi. guanyarem,
però i si perdérem? seguiríem caminant, sense por, perdent-nos en les
escletxes i ferides de les nostres ciutats i pobles, en formes de voler-nos
encara per descobrir. no és aquesta una proposta vaga i abstracta, sinó
que té la seua concreció: aprofundir en processos d’autonomia i autogestió, intensificar els nostres llaços afectius, posar en primer terme les
cures. traçar rutes possibles cap a fora de les lògiques depredadores que
tracten d’imposar-nos. sense pretendre escriure una recepta o fórmula
màgica, l’estratègia podria ser llavors perdre’ns, perdre de vista aquest
sistema inhumà sota el qual malvivim, no perquè hem sigut derrotats,
ni molt menys, sinó perquè eixa és la nostra voluntat. intermitents,
precàries, nòmades, exiliades, desorientades, confuses i difuses, en
camí, lluitant des de la invisibilitat, des d’on amb prou feines puguen
veure’ns, impredictibles, aparentment perdudes, des de totes parts.
***
quina és llavors la nostra proposta?
els centres socials no són suficient. els grups de suport mutu no són
suficient. les caixes de resistència no són suficient. els mitjans de
comunicació nostres no són suficient. les vagues no són suficient.
les festes no són suficient. els sindicats nostres no són suficient. els
horts i la sobirania alimentària no són suficient. les assemblees no
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són suficient. les editorials alternatives no són suficient.
però seguim
posar en el centre (i en els marges i a tot arreu) la socialització
de les nostres possibilitats (i fragilitats) materials i emocionals de
vida.
fer dels nostres límits, les nostres insuficiències, una xarxa
permeable i resistent.
crideu-ho socialisme, crideu-ho comunisme,
anarquisme, crideu-ho compartir radical

crideu-ho

ho cridem amor
una potència
queda molt per fer
en les cendres d’aquells anys
que li van seguir abans i després)
el caliu que faça possible la resurrecció
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(dosmilonze i els

amb la meua crew
la meua banda
la meua comuna
el meu partit
la meua tribu
les meues amigues
mis panas
els meus amors
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Caliu Espai Editorial pretén ser una eina de creació de discurs per
als moviments socials. Un instrument editorial que contribuïsca a
generar sabers des de la cultura popular, en català i amb voluntat
transformadora de la realitat que vivim, ara i ací. Creiem que, per
a fer front a aquest sistema socialment injust i mediambientalment
insostenible que avantposa l’acumulació de capital a la reproducció de la vida, és fonamental crear i consolidar espais propis que
treballen en la construcció d’alternatives al model hegemònic.
Però, per a fer-ho possible, necessitem el teu suport. Amb la
teua ajuda contribuiràs a fer possible el nostre projecte editorial,
promocionaràs la lectura en català i la cultura popular i valors com
el cooperativisme i l’assemblearisme. Subscriu-te per 40 euros a
l’any i rebràs els quatre llibre que editem cada curs, algunes de les
publicacions extra que editem durant el curs i el llibre que tries
entre els publicats els cursos anteriors. A més, t’enviem gratuïtament els exemplars a casa.
També vos agrairíem que ens féreu arribar les vostres crítiques
o suggeriments sobre els llibres o el projecte a:
editorial@caliueditorial.com

