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EDITORIAL

Jo Controlo
Cada dia vaig a dinar al bar que hi ha prop del polígon on treballo…
Sempre vaig al mateix bar des de ja fa més de tretze anys. Entro al bar i sempre
veig la gent jugant a les màquines escura-butxaques…majorment jubilats!
Ara perquè tothom paga amb la targeta, però anys abans la gent pagava en efectiu
el preu del menú, i com el canvi era minso, moltes vegades aquest “petit” canvi
anava a parar a la màquina escura-butxaques, com aquell qui diu, “es normal”,
molta gent ho feia. Algunes vegades, poques, guanyaves alguna cosa. La majoria de
les vegades perdre. Potser consideraríem aquest fet com un “fet social” sense més
enllà del que preocupar-se, si no fos un acte repetitiu dia rere dia, primer símptoma
d´una falta de control.
Comprar un dècim de loteria o jugar a la primitiva o Euromillón és considerat un joc
“social” que com els guanys i les pèrdues son a mig termini, teòricament no causa l
´ànsia del jugador patològic però que aquest, independentment del joc de guanys
ràpids com les màquines, sales de joc tipus bingo, casinos , també hi juga.
Qualsevol joc retro-alimenta la seva addicció. I no menys important el constant
augment dels casinos on-line que i per causa de la Covid s´ha vist incrementat de
forma exponencial els jugadors que, per avorriment, han caigut amb aquest parany.
Però també hi han jugadors que tenen forts ingressos per la feina o potser en
aparença per el volum del que es juguen dia rere dia, però el més probable es que
estiguin ben emmerdats amb situacions desesperades com més endavant explico.
Recordo en el temps situacions molt violentes de alguna dona que anava a buscar
al seu marit al bar per tal de si muntava l´escàndol i per vergonya, ell deixaria de
jugar…persones que aparentment tenien un nivell de vida molt alt i que s´havien
hipotecat la casa per poder jugar, és un exemple més freqüent del que sembla…o
caure en mans de prestamistes, buff!
Altres jugadors de molt alta volada veure com els seus imperis industrials s´han
anat a norris per la endimoniada ruleta dels casinos…si sabessin que la suma de
tots els seus números es 666 potser s´ho pensarien dues vegades.
“DCLXVI: Domitius Caesar Legatos Christi Violenter Interfecit.”
No hi ha cap jugador, cap, que no et digui que ell ho té tot controlat i pocs
reconeixen les pèrdues i molt menys que tenen un problema.
La majoria dels jubilats cobren les pensions molt abans de final de mes, aprofiten la
butxaca plena per provar sort. Alguns d´ells fan corró a una taula i si passen el matí
vigilant les màquines… la beguda que més prenen és la cervesa, que molts d´ells s
´en van contents a casa a l´hora de dinar, alguns pensant com justificaran la pèrdua
a casa seva i pocs amb el somriure del guanyador…
Val a dir que alguns en tenen de sort. Sobretot els que sempre et diuen que
guanyen…i per no caure amb l´escepticisme de qui escolta, diuen algunes vegades
que ni han guanyat ni han perdut i que han passat l´estona. Vejam, quan diuen això
per poc que hagin perdut, no deixa de ser una pèrdua, una pèrdua a recuperar el
proper dia…i apostant més fort per tal de recuperar.
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Es esfereïdor que cada cop hi ha jugadors més joves. S´entrenen hores i hores
davant dels ordinadors i amb partides entre molts participants on-line que duren
hores i de vegades dies sencers. Alguns d´ells, empoderats amb la supremacia del
seu estil de joc i guanyant dins dels rànquings com jugadors d’elit es pensen que
quan estan davant d´una màquina escura-butxaques poden arribar a tenir-la sota
control. Com he esmentat abans, l´augment d´apostes on-line no ha afavorit l´actual
creixement de les addiccions al joc. A mi m´han arribat a demanar diners gent molt
jove que i amb la promesa de grans guanys, dins del seu màtrix de control i estudi d
´aquestes màquines, que no poden fallar. Evidentment ni parlar-ne!
Guanys ràpids, pèrdues constants
M´imagino que si tothom tingués una feina i un sou digne, amb un entorn amable i
sense aquest estrès que suposa no poder omplir la nevera o pagar un lloguer, molts
d´aquests jugadors deixarien de jugar. El problema radica bàsicament en que les
necessitats més imperioses passen per obtenir diners ràpids per eixugar
deutes….deutes que normalment no s’eixuguen en beneficis del joc. El joc és un
dels paranys més demolidors que sovint busquen persones desesperades, i el joc d
´escura-butxaques es una mala sortida d´aquesta gent en situació precària.
Qui no pensa o somia que li tocarà un premi i que li donarà ales per mor d´una vida
millor? I què poc dura el premi en casa del pobre!
Recordo que el meu avi sempre em deia…guanyar diners no és mai tant difícil com
saber conservar-los donat que si bé saps com gastar, fes-te un favor i aprèn com no
fer-ho. L´avi sempre amb aquells consells que no saps per què, però sempre et
venen al cap.
Té nom: Ludopatía
Es la addicció als jocs d´atzar.
El joc continu no es un vici, és una addicció, és una malaltia que ha de ser tractada,
on s´ajunten moltes deficiències abans de lo econòmic, el personal que hi juga, amb
una forta baixa auto-estima de primeres, tot i que aparentment sembla tot el
contrari. Diria que es té una percepció subjectiva d´un mateix, perdent l´objectivitat
i molt sovint amb tendències suïcides per les pèrdues assolides.
“ dins dels locals de joc, els diners perden el seu valor”
El jugador patològic es un gran comercial, doncs és en aquest àmbit on més se’n
troben, venedors que tenen fluxes de caixa en efectiu i que moltes vegades
adquireixen deutes impagables a les empreses on treballen. La mentida es el plat
fort del inici de la caiguda al pou.
Els símptomes més comuns del Ludòpata son:
1.-Estat irritable per jugar o jugar menys
2.-Cometre delictes per obtenir diners per jugar, furts i estafes
3.-Fer apostes majors per recuperar els diners perduts
4.-Mentir sobre la quantitat de diners destinats al joc.
5.- El “ Jo controlo” es el comú entre els malalts de ludopatia que tot i que sabent
que no poden refrenar l´ànsia del jugar, encara no reconeixen que tenen una
patologia.
6.- Normalment son persones amb molt baixa auto-estima, tot i que aparenten el
contrari.
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Té cura
Si el ludòpata reconeix que té un problema, es pot trobar la solució posant-se en
mans professionals, tot i que com totes les addiccions tenen un procés llarg, anant
bé, un parell d´anys!! El temps el posen les recaigudes, molt freqüents, per cert. Els
llums de colors i les musiquetes son un focus d´atracció per el ludòpata.
Es complicat fer propostes per prohibir en espais de lleure que no siguin exclusius
per el joc, com ara bars, doncs una bona part dels ingressos dels mateixos
provenen d´aquestes màquines. Tot i que sempre hi han cartells on posa “joc
responsable”.
Una certificació conforme que el jugador es pot permetre jugar-hi i que no estigui
en tractament psicològic o psiquiàtric per aquest fet, sota un control afèrrim dels
mossos d’esquadra, en convidar al ludòpata a sortir del local i avisant a la família,
seria un punt de partida. Amb una base de dades es podria arribar a assolir.
I un control i accés als diners que han de portar al damunt els jugadors, tret del
necessari i sempre presentant els rebuts del gastat.
La ansietat i la depressió s´han de tractar amb química i potser el més valuós, amb
teràpies de grup cognitives i conductuals ( TCC )
I el que sí que no es pot fer, perquè es molt difícil, es assolir la cura de més d´una
addicció al mateix temps, doncs tot sovint la Ludopatia va acompanyada de droga
dicció, alcoholisme, addictes al sexe de pagament , Trastorns límits de personalitat
( TLP ) i d´altres.
Poso exemple: Vaig conèixer un home que era addicte a mirar les cabines dels
telèfons públics, es recorria carrers sencers per mirar de trobar una o dues monedes
deixades allà i un cop trobades, anar al primer bar prop de l´última cabina de
telèfon on havia trobat la moneda i provar sort novament a l´escura-butxaques, com
si d´un ritual es tractés. Va perdre la feina per el absentisme laboral provocat per la
busca i captura de monedes a les cabines de telèfon, la seva parella, la seva llar,
fins que se’n va adonar que la sortida del pou on va caure era posar-se en mans
mèdiques-psiquiàtriques. La més urgent aquí va ser deixar de jugar. La desaparició
de cabines també el va ajudar. Ara es addicte al seu hort, on els guanys venen del
esforç continu, a més que menja sa i si el veus i parles amb ell, maleeix una i mil
vegades el pou on va caure.

Rosa Mª Maristany
Directora. Trans*Baix Power La Revista
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Posar llum als drets socials.

Què és i com combatre la pobresa energètica
CLAUDIO CARMONA
Tinent d’alcalde de Polítiques Mediambientals i Comunitàries a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aquests dies diferents mitjans i líders d’opinió han generat un debat sobre si,
davant la pujada de preus de l’electricitat, té sentit que els ajuntaments augmentin
els llums decoratius amb motiu de les festes nadalenques o incrementin el nombre
de dies que estaran aquests llums encesos, en comptes de destinar aquestes
despeses a ajudar les persones en situació de pobresa energètica
.
Sovint s’argumenta que aquests elements decoratius són una important ajuda a
l’hora d’estimular el comerç de proximitat, tan debilitat els darrers anys, i que
donen vida i color als nostres carrers en aquestes tardes fosques d’hivern.
Segurament en el punt mig està la virtut, i es poden buscar fórmules de decoració
amb alts graus d’eficiència energètica i, per suposat, les administracions han de
posar tots els esforços a l’hora de garantir drets bàsics per tenir una vida digna com
és l’accés als subministraments. Però segurament sobre tot això cal fer un repàs; de
què parlem quan ens referim a la pobresa energètica? Quines actuacions es prenen
per combatre-la?

CONTEXT
Podríem definir la pobresa energètica com la dificultat o la incapacitat de
mantenir la llar amb unes condicions adequades de temperatura (18º a l’hivern i
25º a l’estiu) a un preu assumible per la unitat domèstica (calculat en
aproximadament un 10% de la renda familiar disponible).
Cal complementar la definició a altres elements igualment essencials en una llar
com la il·luminació, el disposar d’aigua calenta sanitària, o electrodomèstics
bàsics com els aparells frigorífics, els aparells de cuina, entre d’altres.
És per tant un concepte que engloba les necessitats de subministraments bàsics
i per tant no només cal tenir en compte les subministres de gas i electricitat,
sinó també els d’aigua.
És important entendre que la pobresa energètica es dóna per la combinació de 3
factors que tenen lloc a escala domèstica:
1 .Renda familiar disponible baixa.
2 .Preus dels subministraments bàsics elevats.
3. Eficiència energètica de l’habitatge baixa.
Des de la crisi del 2008 les desigualtats han augmentat, pràcticament doblant les xifres de pobresa material severa
respecte a abans d’aquesta crisi, i els preus de l’electricitat en els darrers anys s’han encarit de manera global, i en
concret a Espanya hem passat a ser un dels països de la UE amb l’energia elèctrica més cara.
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QUÈ FAN LES ADMINISTRACIONS?
La primera tasca important per a les administracions públiques a l’hora d’abordar la pobresa energètica és la
d’aconseguir una correcta diagnosi de la situació, aspecte no sempre ben resolt, ja que els ajuntaments sovint
no disposen dels mecanismes i recursos necessaris per poder accedir a tota la informació necessària. Els fluxos
d’informació a l’hora de diagnosticar poden provenir dels Serveis Socials (majoritàriament), Serveis de Salut,
Serveis d’Habitatge i Urbanisme, i els Serveis de Medi Ambient i/o Energia als qui especialment em referiré.
La gran eina que disposem les administracions a Catalunya és la la Llei 24/2015, coneguda com a Llei de
l’Habitatge, que va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format
per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori
DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015 i gràcies a aquesta norma s’han impedit més de
60.000 talls elèctrics
Des de la posada en marxa d’aquesta llei diferents municipis van ampliar els seus serveis pel que fa a l’atenció
social relacionada amb subministraments energètics, com és el cas de Cornellà, on es va crear l’Oficina
d’Eficiència Energètica (OEE) al desembre del 2016
L’OEE a Cornellà neix amb un doble objectiu: per una banda alliberar l’atenció social primària del gran volum
d’ajuts que s’estaven tramitant des dels Equips d’Atenció Social Bàsica, i per altra, i molt important, per tal de
fer un diagnòstic, seguiment i acompanyament acurat del fenomen de la pobresa energètica a la ciutat
Des d’aquesta oficina es desenvolupen les accions d’assessorament sobre com reduir les factures d’energia o
aigua i de com millorar l'eficiència i la gestió energètica de la llar. Amb el suport de la Diputació de Barcelona
s’ofereixen serveis d’auditories energètiques, que en aquest pròxim 2022, l’Ajuntament de Cornellà ampliarà el
número fins a arribar les 100 auditories/any, a més incorporant el concepte d’arranjaments per millorar
aquesta eficiència energètica.
També s’informa i es tramita l’accés als Bons Socials per als subministraments energètics de la llar i es
defineixen i implementen projectes i/o actuacions que puguin conduir a detectar situacions de pobresa
energètica o de risc potencial. Des del 2019 també s’actua en col·laboració amb el Gremi d’Instal·ladors del
Baix Llobregat per atendre situacions d’urgència, on el Gremi facilita una relació d’instal·ladors solidaris que
ofereixen treballs de reparació un 32% per sota del preu de mercat, i oferint serveis com el Butlletí de
Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE) entorn de 50€ quan el preu de mercat està entorn de 200€.
Darrerament des d’aquesta OEE s’ha posat en marxa el servei gratuït de préstec d’equips de monitoratge
energètic, obert a tota la ciutadania de Cornellà, per poder prevenir despeses innecessàries i millorar
l’eficiència energètica de la llar.
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QUÈ MÉS S’HAURIA DE FER?
Com gairebé en totes les polítiques socials cal diferenciar en dos tipus de
mesures: mesures d’urgència i mesures estructurals.
Els ajuntaments segurament només tenim eines per pal·liar les conseqüències
d’un fenomen com el de la pobresa energètica, un fenomen agreujat per la
composició del sistema elèctric espanyol, un sistema fins ara desregulat i
privatitzat, evidenciant el risc que suposa posar drets bàsics en mans del
mercat privat. Cal destacar també la manca de col·laboració per part de
l’oligopoli elèctric i de gas, com per exemple, les grans dificultats existent per
a la instal·lació de “comptadors socials elèctrics” molt necessaris en casos
d’ocupació o infrahabitatge; així com també, la insuficient política duta a
terme al voltant d’allò que van denominar “Bo Tèrmic”.
Com s’ha vist amb l’exemple de l’OEE de Cornellà les mesures que s’han
pogut portar a terme des de les administracions locals són bàsicament ajuts
per a fer front a pagaments i accions de prevenció i millora de l’eficiència
energètica. Però darrere de l’encariment del preu de la llum (i també del gas)
que han de pagar els ciutadans i ciutadanes hi ha molts components polítics i
econòmics que s’han d’abordar.
L’accés a l’energia està directament relacionat amb el benestar de les
persones. Col·lectivament, el subministrament d’energia elèctrica és essencial
per al funcionament de la nostra societat i un element clau per reduir la
pobresa i millorar l’educació, la salut, la sostenibilitat ambiental, l’economia, i
poder gaudir d’un medi ambient saludable. Per tot això cal una aposta pública
decidida que garanteixi aquest dret.
Aquesta aposta ha de passar per la transició cap a un sistema energètic més
just, democràtic i sostenible. Entenem que s’han donat passes importants en
els darrers anys, però l’escalada de preus de l’electricitat ha demostrat que
són insuficients. Cal crear una empresa pública que tingui el control de tot el
procés de producció, distribució i comercialització, fugint de la visió
mercantilista a l’hora de proveir aquest dret.
Actualment el govern de l’Estat treballa per regular la sobreretribució que
reben en el mercat majorista determinades tecnologies, els coneguts com a
“beneficis caiguts del cel”. És fonamental també fer tot el desplegament
normatiu i financer necessari per al desenvolupament de les comunitats
energètiques locals i aprovar les reformes que permetin l’autoconsum
compartit. L’aposta per les comunitats energètiques és l’aposta per un nou
model de governança i sobirania energètica, permet reduir costos a l’hora
utilitzant energia 100% neta.
Com sempre, aquestes mesures més estructurals són més costoses d’aplicar
políticament, sovint són difícils d’explicar i triguen a executar-se. Però és el
moment de posar l’interès general i el benestar de les persones per sobre dels
interessos financers. El canvi de model és possible, un canvi cap dins un
model més democràtic i sostenible.
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Protecció social, pobresa
intrafamiliar i violència econòmica

POL MENA GIRONÉS
Graduat Social, activista i sindicalista

La història ha anat modificant el concepte de família i la seva organització al llarg dels segles, com així han
teoritzat llargament Morgan o Engels, modificant així, de forma simultània l'organització de les societats.
Els processos de civilització han anat articulant noves maneres de família, fins a arribar a la monogàmia, que,
en frase d'Engels:

«La monogàmia va néixer de la concentració de grans riqueses a les mateixes mans les d'un home- i del desig de transmetre aquestes riqueses per herència als fills
d'aquest home, excloent-ne els de qualsevol altre»

Així doncs, segons Engels, la configuració de la família
actual, a l'estadi civilitzatori, és un fet produït per una
causa material i econòmica.
Les famílies, com ha anat passant al llarg de la història,
han patit transformacions i modulacions que, sense
modificar de manera total la monogàmia, han modificat el
terme de família tradicional, tan utilitzat actualment.
Les famílies monoparentals o les famílies homosexuals
són noves formes de configuració social al voltant del
concepte sincrètic de família.

Estareu pensant (o no) perquè estem discernint tant sobre
la família si parlarem de pobresa? Doncs bé, el concepte
de família era important ja que les configuracions socials
són, la majoria vegades, els paràmetres utilitzats per
mesurar la pobresa, específicament en la seva referència
de nucli familiar.
L'INE el defineix com la unitat jeràrquica intermèdia entre
la persona i la llar. Constitueixen un nucli familiar: un
matrimoni o parella que conviuen sense fills, un
matrimoni o parella que conviuen amb algun fill,
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un pare que conviu amb algun fill o una mare que conviu
amb algun fill. Per formar part del nucli familiar dels
pares, els fills no han d'estar aparellats ni tenir fills.
Aquesta definició, més enllà d'interpretar-la en termes
més o menys restrictius, ens planteja una qüestió. És el
total de rendes d'un nucli familiar un paràmetre adequat
per mesurar la riquesa, sense saber fefaentment com es
reparteix entre els membres del grup familiar?
La societat patriarcal conflueix perfectament amb el
capitalisme, sustentant part del seu model de creixement,
sobre una premissa destacada, desplaçar certa feina a
l'àmbit privat, invisibilitzant-ho i, de facto, acumulant
treball femení al voltant de salari masculí.
Actualment, si bé s'ha avançat força, podríem entendre
que aquest concepte de nucli familiar amaga bosses de
pobresa intrafamiliar, ja que no catalitza la possibilitat
que no hi hagi un repartiment equitatiu de la renda total
del nucli familiar entre els seus membres. Només es
contempla l'existència d'un total de rendes, no es
contempla com accedeix cada membre del nucli familiar
al total de salari mensual, incidint especialment en les
dones i persones joves, generant marcs de dependència i
violència econòmica.
Aquest concepte de nucli familiar funciona com a conditio
sine qua non per accedir a diferents ajudes o prestacions
que podrien resoldre situacions de desigualtat i
subjugació.
És necessari, reformular de forma ajustada, les
transformacions del concepte “família” i desenvolupar el
camp de la protecció social i ajuts, especialment no
contributius, que siguin capaços d'escindir el nucli
familiar i es puguin generar sobre persones individuals,
per així poder operar en circumstàncies concretes i
eradicar borses intrafamiliars de pobresa. Aquestes
segueixen sent, en gran mesura corretges de transmissió
de l'opressió, en especial de dones i gent jove, colpejant
especialment i generant un patiment evitable al col·lectiu
LGTBI+.
Eliminar el concepte de nucli familiar com a requisit per
accedir a l'ingrés mínim vital o la renda garantida de
ciutadania s'erigeix en una cosa substancial. Discutiria la
pobresa, permetria un repartiment equitatiu de la riquesa
i una redistribució eficaç de la renda per poder acabar
amb les borses intrafamiliars de pobresa i, en definitiva,
permetria acabar amb la violència econòmica que subjuga
a col·lectius vulnerables que pateixen diàriament la
construcció patriarcal del sistema.
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L’Habitatge
com a refugi
JULIAN CARRASCO
President de FAVBAIX

L'habitatge és més que un refugi, és la forma de viure en societat, és el nucli central de les
famílies per al desenvolupament integral de les seves vides. Per això és necessari que tant
les administracions com les lleis s'impliquin en la resolució d'aquest bé fent polítiques
públiques valentes i garantistes, encaminades a desterrar l'habitatge com a negoci i
assegurar que aquest dret sigui efectiu per tota la ciutadania.
La situació de l'habitatge a Catalunya, com a la resta de
l'Estat, és caòtica. La poca inversió realitzada en les
darreres dècades demostra l'abandonament de les
polítiques públiques. Cap Govern afronta la realitat
d'aquesta situació perquè sigui un dret garantit per les
lleis. Ni tan sols lluiten contra una legislació injusta. Si bé
a Europa han aconseguit tenir un parc d'habitatges al
voltant del 20%, aquí ens hem de conformar amb un
1'5%. Aquestes xifres demostren el poc entusiasme dels
nostres governants. Com sempre ningú té competències
Davant d'aquest caos d'habitatge, diferents grups
intenten fer valer els seus drets, organitzats en
moviments ciutadans i sindicals denunciant i fent
propostes a les administracions, que només escolten a
una de les parts. Els promotors i arrendadors, i ara els
fons voltor, que des de qualsevol part del món compren
grans paquets d'habitatge a la Banca a preus irrisoris.
Habitatges que anys enrere havien embargat fins a
desnonar de les seves cases a famílies hipotecades que
no podien fer front a mensualitats d'escàndol , encarides
per clàusules abusives amagades dins la famosa lletra
petita dels contractes.
La ciutadania organitzada ha fet front a tot aquest
entramat fent veure que aquest problema NO ES
PARTICULAR sinó COL·LECTIU. Seguim treballant. És per
això que les mobilitzacions i denuncies han aflorat i
donat visibilitat al tema.

Es van crear les condicions per a la recollida massiva de
signatures, propiciant i donant lloc a la presentació d'una
ILP, al Parlament de Catalunya, la coneguda com a Llei
2015.
Aquesta Llei suposa un avenç important, malgrat que
alguns articles van ser suspesos pels tribunals. S'ha fet
una nova Llei Estatal d'habitatge, encara insuficient, però
que també ens ajuda a avançar. Per primera vegada s'està
intentant controlar els lloguers a les zones tensades per
la pujada dels preus sense motius aparents, mes que
continuar fent que l'habitatge sigui un negoci. Davant
d'aquest fet seguim pensant que solament la intervenció
pública pot ajudar a millorar la situació. Més inversió via
pressupostos, per crear habitatge.
Veiem que no és suficient amb la creació d'habitatges de
protecció oficial sinó que cal un parc públic d'habitatge
de lloguer, que faci de paraigües per frenar la pujada del
lloguer privat que està fent impossible l'accés a les
famílies, no solament de les vulnerables, sinó a totes.
Veiem com sempre, que solament busquen especular i
enriquir-se.
El moviment per l'habitatge estem lluitant per canviar
aquesta situació. És més necessari que mai organitzar-se
per donar resposta a aquesta vulneració de drets
fonamentals que ens dona la vida.

SENSE HABITATGE DIGNE, NO HI POT HAVER VIDA DIGNA
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Per una nova cultura de l'energia
Ens trobem en un moment excepcional per molts motius.
El darrer informe d'avaluació del IPCC sobre Canvi
Climàtic 2021 ha estat més clar i contundent que mai. Si
no evitem l'escalfament global d'1'5 graus, els efectes
sobre el nostre planeta seran devastadors i especialment
greus en tota la regió mediterrània, amb unes
conseqüències directes sobre la salut pública i el medi
ambient.
Com estem vivim, són vàries les crisis que ens afecten
actualment. Vivim una crisi sanitària mundial que ha
generat unes desigualtats socials i econòmiques sense
precedents, al mateix temps que l'actual crisi ecològica
ens està obligant a prendre mesures urgents i
estratègiques per adaptar-nos al canvi climàtic i impulsar
actuacions per contribuir a la protecció del medi ambient
i la seva biodiversitat.
La crisi econòmica i social actual exigeix que totes
aquestes estratègies contra l'emergència climàtica
segueixin un model de transició ecològica que garanteixi
els drets de la ciutadania en tots els àmbits d'actuació,
però especialment en l'accés universal a l'energia.
No podem oblidar que l'electricitat és un dret bàsic de
ciutadania que es vulnera diàriament per part de les grans
empreses energètiques que controlen el mercat. Les
greus disfuncionalitats, sobretot produïdes per una
liberalització del sector elèctric durant els governs del PP
al 97 i al 2013, han generat que molt poques empreses
tinguin un poder oligopolístic energètic i que per tant,
estiguem subordinats als seus interessos.
Es calcula, que a Catalunya el 18'7% de la població
destina més d'un 10% de la seva renda disponible per a
despeses de la llar a l'energia, el 11'1% acumula retards
de pagament en relació amb el seu habitatge principal i
el 10'9% de les llars declaren que no poden mantenir
l'habitatge a una temperatura adequada.
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Es dona la coincidència també que als barris i pobles on
viuen les classes populars és on s'han produït més
interrupcions del servei elèctric, és on menys inversió en
manteniment han fet les companyies i més taxa de
pobresa energètica hi ha. A aquesta realitat, li hem de
sumar la deficient qualitat dels habitatges construïts
abans de l'existència de normatives tèrmiques i l'impacte
de les crisis econòmiques i socials de la darrera dècada
que ha portat precarietat, atur i desnonaments.
A més, fa un any, que els preus de l'electricitat estan
marcant unes xifres rècords dia rere dia, encarint la
factura de la llum a nivells mai vistos i agreujant les
desigualtats i la pobresa energètica que pateixen moltes
famílies a casa nostra. Uns increments que tenen a veure
amb l'estructura i el funcionament del mercat majorista
de l'electricitat, i que fa anys que reclama una reforma
profunda per corregir les diverses disfuncionalitats que es
donen, com per exemple els famosos "beneficis caiguts
del cel" d'algunes centrals productores.
No podem obviar que els darrers anys s'ha impulsat
reformes que avancen en bona direcció com el
desplegament de les renovables, de l'autoconsum
compartit, el model de subhastes per al desenvolupament
d'energies renovables, el Decret Llei de 14 de desembre
per mitigar l'impacte de l'escalada de preus de la llum o
el projecte de Llei per al Fons Nacional per a la
Sostenibilitat del Sistema Elèctric.
Malgrat tots aquests avenços produïts, necessitem canvis
legislatius ambiciosos perquè l'energia sigui considerat
un bé públic i tinguem un model energètic just,
democràtic i transparent. En primer lloc necessitem posar
damunt de la taula la impersiosa necessitat de canviar el
model marginalista. Quin sentit té que es pagui pel preu
de generació de la darrera tecnologia que entra al mercat
–normalment el gas- quan el cost d’unes tecnologies i
altres són tan diferents?.

TRANS*BAIX POWER
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En segon lloc, les mobilitzacions contra l'increment del preu de la llum han d'anar acompanyades d'una proposta viable i
és aquí on sorgeix l'autoconsum compartit i on emergeixen les comunitats energètiques com a instruments principals de
protesta i proposta contra els oligopolis i per a fer realitat l'apoderament de la ciutadania al sector energètic.
Per fer-ho possible és imprescindible aplicar les directives per al desplegament de les Comunitats Locals d'Energia, on
per primer cop la ciutadania es posa al centre de la producció, el consum i el repartiment d'energia amb unes comunitats
que poden ser creades per la mateixa ciutadania, empreses o ens locals.
Aquesta és una nova figura que pot fer que el territori visqui una veritable transformació energètica en l'àmbit urbà i
productiu. Les Comunitats Locals d'Energia són una oportunitat clau per abaratir costos energètics, combatre la pobresa
energètica, crear ocupació de qualitat a nivell de ciutat i donar-li un valor ambiental i social a l'energia.
És en aquest marc, que podrem empoderar a la ciutadania, a la intervenció pública i la inversió de les empreses amb
l'objectiu d'afavorir una nova economia energètica basada en la generació neta, l'emmagatzematge i la innovació, on
caldrà donar la màxima prioritat a tots els projectes orientats a la transició energètica que apostin per l'autoproducció a
partir de fons renovables.
Tot plegat, sense oblidar-nos que també perseguim la creació d'una ocupació de qualitat i estable pel sector, on
s'erradiqui la pobresa energètica des d'una perspectiva de transició justa, i d'una vertebració del territori que passi per la
lluita contra el despoblament i l'equitat.
A més, és necessari impulsar un operador públic energètic que contribueixi a reformar i democratitzar el mercat elèctric i
asseguri el subministrament a preus assequibles a tota la ciutadania. Una empresa pública que gestioni amb criteris de
servei públic, atenent el compliment dels drets humans i amb una autèntica estratègia de transició justa, i en paral·lel al
desplegament de les energies renovables.
Perquè l'ús i l'accés a l'energia estan directament relacionats amb el benestar de les persones. Una vida digna implica
poder escalfar-se, il·luminar-se, cuinar, conservar aliments o tenir accés a aigua calenta, de manera que l'energia
constitueix una necessitat bàsica per al funcionament de la nostra societat i un element clau per reduir la pobresa i
millorar l'educació, la salut, la sostenibilitat ambiental, l'economia i poder gaudir d'un medi ambient saludable.
En definitiva, per tot això exposat, crec que tenim el deure d'impulsar i fer possible una nova cultura de l'energia, que
erradiqui d'arrel totes les desigualtats d'aquest model actual i que pugui canviar les regles del joc, per tal de fer de
l'energia un valor social i de reconstrucció sostenible, ecològica i democràtica per a tothom.

Anna Martin Cuello
Tinenta d’Acció Ambiental i Energia. Regidora de Feminisme, LGTBI i
Joventut de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
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Diversitat, educació inclusiva i
llibertat d’elecció de centre
Amb motiu del dia internacional contra la violència i
l’assetjament a l’escola, inclòs el ciberbullyng, des de
l’aFFaC fèiem la reflexió que l’abordatge de la violència a
l’escola l’hem de fer des de la realització i aplicació dels
protocols necessaris per actuar i per prevenir aquestes
situacions, però també hem de veure l’origen d’aquesta
violència i assetjament.
Si aixequem la mirada i observem aquestes relacions
desiguals entre iguals, veurem que la humiliació, l’amenaça,
l’abús de poder i la por estan presents en molts centres
educatius, com també ho estan a la societat en general. A les
aules es reprodueix allò que passa a la societat de manera
que si una societat no es inclusiva tampoc ho seran les seves
aules i al revés.
Les violències, opressions i vulneracions sistemàtiques que
patim es fonamenten en pertànyer a col·lectius en particular.
Som exclosos sobre la base de la nostra raça, edat, gènere,
habilitat física o mental, educació, orientació sexual, classe o
altres característiques vinculades al nostre grup de
pertinença. Davant d’aquestes exclusions s’erigeix
l’exigència de justícia feta per part de les persones
oprimides, per part dels moviments feministes, els
moviments esclavistes, els moviments d’alliberament que
exigeixen el reconeixement sense discriminació: volen
formar part de la comunitat com a membres de ple dret.
Aquest enfocament, des de la vessant de la dels drets
humans, està fonamentat en el respecte i la dignitat per a la
diversitat de l’alumnat i és on l’educació inclusiva actua. Per
tant, l’educació inclusiva es la resposta a l’heterogeneïtat de
l’alumnat i la concepció de les diferències individuals no
com a problemes sinó com a oportunitats i que impliquen un
accés a les possibilitats d’aprenentatge en condicions
d’igualtat. La diversitat es consagra no només com a solució
contra la discriminació, la segregació i l’exclusió sinó també
com a garantia dels drets humans. Si un sistema educatiu no
garanteix una educació inclusiva, està contribuint a la
reproducció de les desigualtats socials, al manteniment de
les opressions per a determinats col·lectius sense acceptat la
diversitat.

Acceptar la diversitat es converteix també en una lliçó de
vida, una de les més importants que poden donar a les
nostres filles. La vivència en primera persona de
l’heterogeneïtat, de la diferència de gènere, de cultura, de
classe, de capacitats, etc. implica el coneixement i
l’aprenentatge de la tolerància, la convivència, la inclusió i
la mirada de l’altre.
Així doncs, l’objectiu de l’educació inclusiva es garantir una
atenció educativa que afavoreixi el màxim desenvolupament
possible de tot l’alumnat i la cohesió de totes les persones
de la comunitat.
Ens preguntem ara si el nostre sistema educatiu a Catalunya
és inclusiu. Cal dir que l’educació inclusiva està garantida en
el nostre sistema legal. És a dir, la podem exigir ja que el
dret està reconegut. Però a la pràctica, aquest dret no és una
realitat; està condicionat entre d’altres pel fals drets
d’elecció de centre i per l’existència d’una doble xarxa
formada per centres privats concertats i per centres públics
que no operen en igualtat de condicions.
La lliure elecció de centre permet externalitzar (privatitzar)
l’educació i a la vegada establir serveis educatius de
titularitat privada, però sufragats amb fons públics.
Sense la “lliure” elecció de centre no seria possible que les
famílies poguessin escollir centres educatius privats amb un
ideari o caràcter propi que formen part de l’oferta educativa
sufragada amb fons públics i que, en el cas de Catalunya,
s’han rentat la cara i han quedat inclosos junt amb els
centres públics en el Servei d’Educació de Catalunya. Escollir
centre, a la pràctica, suposa evitar el contacte amb la
diversitat, escollir les teves companyes de classe i
relacionar-te amb “els teus”. Mentre que l’escola pública
acull a tot l’alumnat, l’escola privada concertada en base a
mecanismes directes (ideari propi, selecció de l’alumnat)
com indirectes (quotes visibles però també les més
importants les invisibles, aconsellar altres centres per a
l’alumnat amb determinades característiques, etc.) segrega a
qui no encaixa amb el col·lectiu hegemònic.
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A més a més, a Catalunya només un 66% de l’ alumnat
està matriculat a l’escola pública, mentre que països com
Alemanya, Finlàndia, Àustria o Irlanda tenen més del
90% de l’alumnat en centres públics.
A la vegada Catalunya se situa en els països de la Unió
Europea amb més segregació escolar (menys inclusió), risc
de pobresa i exclusió social, abandonament escolar
prematur i una cada vegada més elevada desigualtat social.
No cal tenir massa intuïció per veure la correlació entre la
penetració de la doble xarxa en els nostre sistema educatiu i
l’índex de segregació, abandonament escolar prematur i
desigualtats educatives.
Fa un temps que observem com els nostres governants
culpabilitzen a la ciutadania quan no s’aconsegueixen els
resultats esperats. O atribueixen a les decisions individuals
incentivades, sovint pels mateixos governs, un mal resultat.
Un exemple és el cas de les instruccions del Departament
d’Educació per a la preinscripció que recomanen sol·licitar
plaça en el major nombre possible de centres per satisfer
així preferències que es basen en l’elecció del projecte
educatiu,titularitat del centre, activitats complementàries,
instal·lacions, etc. L’administració incentiva que les famílies,
de forma individual manifestin les seves preferències però a
la vegada considera que una de les causes de la segregació
escolar es que les famílies (ara en conjunt) estan escollint de
forma equivocada, demandant places en escoles més
innovadores, autosegregant-se per classes socials, raça,
gènere, nivell cultural, capacitat, etc. L’educació inclusiva ha
de dependre de decisions individuals?
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Aquest curs tenim una gran oportunitat per començar a
aproximar-nos a la realitat europea, on l’escola és pública en
un percentatge superior al 90%. Aquest curs s’han de
renovar els concerts educatius en una situació de davallada
demogràfica explicada pel descens de la natalitat dels
infants nascuts al 2019. Aquest fet, ens permet eliminar
concerts ja que no es justifica la seva presencia en base a les
necessitats d’escolarització. Comencem eliminant aquells on
les places ofertades no s’han ocupat en els últims anys. De
fet, es renoven els concerts d’infantil, claus per a l’inici de la
reversió del sistema educatiu català, que com hem dit és
anomalia en el context europeu. Defugir d’aquesta reducció
del nombre de concerts, condemna el futur de l’educació
pública.
Les dades ens demostren que cada cop que cal reduir el
nombre de grups degut a descens demogràfic, el 82% de les
reduccions realitzades des del 2011 fins a l’actualitat han
recaigut en la xarxa pública.

Doncs be, aprofitem el moment, reduïm concerts
educatius, ens aproparem a Europa i a la vegada podrem
fer que les nostres escoles siguin inclusives.

Belen Tascón
Presidenta d'aFFaC
Associacions Federades de Famílies
d'Alumnes de Catalunya

IMPLIQUEM-NOS COM A HOMES
EN LA LLUITA FEMINISTA

El S. XXI és un segle on conflueixen moltes crisis i moltes
lluites, però si algun moviment està destacant amb força
és el feminisme, que s'erigeix ara mateix en la gran força
transformadora del nostre temps.
Si bé és cert que el moviment feminista interpel·la
principalment a les dones, en un marc emancipador que
passa pel seu apoderament en pro de l'igualat efectiva i
la fi d'un sistema patriarcal que les oprimeix, els homes
no podem estar exclosos d'aquesta emancipació, en tant
que, el masclisme també ens afecta en la nostra vida
quotidiana, no com a víctimes però si per estar travessats
per aquest masclisme.
Els homes no som plenament partícips de la lluita
feminista que cada cop és més protagonista a la nostra
societat, tenim l'obligació d'actuar, ja que som nosaltres
qui no tenim una visió igualitària i exercim violència
masclista, des del nostre privilegi, als nostres entorns
immediats llars, carrer, centres de treball, en definitiva en
els nostres espais de poder, i ho mirem com si no fos amb
nosaltres. Ens toca passar a l'acció i capgirar la situació
actual.
Moltes vegades l'origen d'aquesta situació es troba en la
incapacitat que tenim molts de nosaltres per adaptar-nos
als canvis que una societat cada cop més igualitària està
provocant i podem dir que alguna cosa no acaba de
rutllar, que la gran majoria dels homes no estem
acceptant el canvi i la llibertat de les dones, i que els
altres no ens sentim interpel·lats per aquesta actitud, de
fet mantenim una mena de complicitat si ho tolerem.
Podem cercar moltes causes, però el cas és que
simplement no hi fem res i mirem cap a un altre costat.

El paper dels homes en el canvi de model és
imprescindible, ens hem de posar al servei de la causa
feminista i donar la cara a la societat i al món del treball,
ja que és un problema que generem els homes i ens toca
ser part activa de la solució
Hem d'entendre com a part fonamental de la reproducció
d'una violència sistèmica patriarcal, ja que, els nostres
privilegis, xoquen frontalment amb l'emancipació de la
dona i es converteixen en la façana general i particular
contra la igualtat efectiva
Si entenem l'opressió com un sistema que, més enllà de
la mera discriminació genera relacions de necessitat entre
els opressors i els oprimits, implica que, els homes, som
l’element necessari per a la reproducció d'aquest model
masclista.

Hem de fer front a les actituds, gestos i
comentaris masclistes que ocorren cada dia
sense que siguin combatuts i davant les quals
guardem silenci.
Organitzem-nos com a homes feministes, en col·lectius
d'homes igualitaris o en grups d'homes que generin
espais de debat i reformulació del nostre paper, són eines
que ens ajuden a treballar per la igualtat de gènere,
contra la violència masclista i d'aquesta manera ser
referents per a altres homes, tot això des de la plena
consciència que ens cal un procés, personal i col·lectiu de
desconstrucció de la nostra masculinitat hegemònica i el
nostre paper com a homes en els espais de participació
social.
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Reclamem el desenvolupament dels plans d'igualtat com
a eina fonamental per portar el feminisme als centres de
treball.
Fem palesa la nostra postura pública contra la desigualtat
i la violència que els homes exercim manifestant el
nostre rebuig explícit, i la nostra participació en les
concentracions, plataformes i rodes d'homes que ho
visibilitzin és important. En aquest sentit, cal ressaltar
especialment la gestió de les xarxes socials i aquesta
mirada feminista a la qual tots podem contribuir per
provocar un canvi social en positiu, amplificant les veus
feministes, connectar-nos amb perfils similars i compartir
les seves experiències tot evitant tenir comportament
masclista amb una mirada igualitària que posi la qualitat
del contingut per sobre la quantitat de seguidors.
Tenim eines per poder-nos implicar més en la lluita
feminista, a més de tenir l'obligació de fer-ho, si ens
aturem a pensar si podem fer alguna cosa més del que
fem cada dia, segur que ens sentirem en la necessitat
d'implicar-nos més activament tot evitant que el nostre
silenci ens faci més còmplices.

Perquè, el que és personal és polític.

Miguel Angel Merino
Prevencionista i Secretariade Socioeconomia i Polítiques Públiques
CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf
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Marginats “acceptables”,
Marginats “inacceptables”
Bea Espejo
Fundadora del Colectiu de Transexuals de Catalunya
Autora de Manifiesto Puta

L'any 2003, des del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya, vam defensar per primera vegada el cas d'una
transsexual empresonada a La Modelo (presó d'homes). Es tractava d'una jove trans en espera de judici per un
assumpte de drogues, concretament per la distribució de pastilles (molt de moda en aquella època) a locals públics.
vam batejar la nostra campanya: “Salvem C”.
Diversos membres del nostre col·lectiu ens havíem
comunicat amb la noia en visites al propi centre, a petició
de la seva mare i en oposició al pare, que considerava
il·legítima la nostra intervenció per creure que
capitalitzàvem la seva discriminació per a la causa
transsexual. El tema era difícil d'abordar ja que la noia no
volia saber res de mitjans de comunicació i menys
esdevenir el centre de la notícia que, indubtablement,
podria fer les delícies de la morbositat periodística.
D'altra banda, C, que era la inicial del nom de la jove, ens
va manifestar la intenció de suïcidar-se en cas que la
condemna per tràfic de drogues suposés una reclusió a la
presó d'homes durant deu anys, com previsiblement li
havien fet entendre.

Com que la història havia demostrat que les persones més
discriminades per la societat són especialment
vulnerables i condemnables, i ja que l'objectiu de la no
discriminació consisteix justament a adonar-se de
qualsevol aspecte que fomenti aquestes agressions, el
criteri de “la bona imatge” mai no va formar part de les
nostres inquietuds, més aviat al contrari, detectàvem que
aquest principi només busca jerarquitzar els drets en
funció de la credibilitat que aquests tinguin davant la
societat burgesa, la mateixa que ha inventat i patentat la
discriminació. Aquests dos exemples que he citat són una
bona mostra de la transversalitat del prejudici i el
descrèdit cap a les persones que mereixen més atenció
per trobar-se al punt de mira de la discriminació.
Lamentablement, com diu el refrany: “a tot arreu couen
faves”.

El factor gènere no era tingut en compte pel seu advocat
defensor, el qual, en principi, considerava C com un noi
més malgrat l'evidència del seu físic. Va ser des de la
nostra defensa a través dels mitjans, i gràcies també a la
fiscalia, on es va tenir en compte el gènere de la noia i
com es generaria una situació altament conflictiva i de
gran perillositat per a l'acusada. Finalment, va obtenir
una condemna força favorable: tres anys en règim
semiobert. (Per cert, a posteriori ningú no ens va agrair la
nostra intervenció).

Justament, una cosa molt semblant va passar respecte a
l'històric 28 de juny de 1969, data elevada
internacionalment als altars de la gesta heroica de gais i
lesbianes. Trigaríem uns quants anys a descobrir el
prejudici que amagava la cèlebre reivindicació GL i el que
havia passat en realitat aquella nit a la revolta a
l'Stonewall INN.
El 1995 s'estrenava la pel·lícula Stonewall de Nigel Finch.
A la trama, protagonitzada per Drag queens (terme
equivalent a transvestits per aquestes latituds), es
presentava una realitat “subtilment” diferent –diguem-ho
així– a la versió oficial. En els fets esdevinguts la nit del
28J unes trans eren les primeres persones que
s'enfrontaven a la policia després de patir vexacions per
part de les forces de l'ordre, cosa que era habitual. Van
ser aquests dramàtics esdeveniments i la mort de Judy
Garland, icona trans i gai, els que van fer reaccionar
violentament les protagonistes davant de la violència
institucional que suportaven des de temps pretèrits. La
història, a grans trets, és coneguda, excepte pels detalls
que van ser “lleugerament maquillats” per a benefici

Prèviament, respecte a aquest cas, certes veus d'algun
grup trans ens recriminaven de manera subtil la nostra
campanya a favor de C en considerar que defensar una
criminal no era la millor manera de donar “bona imatge”
del col·lectiu.
Amb anterioritat, les mateixes veus també s'havien
permès criticar la intervenció als mitjans de comunicació
de “La Veneno”, a qui consideraven vulgar, ordinària i
culpable de donar una imatge distorsionada de la
transsexualitat, qüestió elevada a una categoria
reivindicativa la finalitat de la qual era apropar-nos,
suposadament, a una mena de “sacrosanta” virtut.
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d'una comunitat que feia temps que buscava la
respectabilitat. En aquesta pel·lícula, a més, es reflectia el
conflicte gai-trans i la manera paradoxal com els grups
discriminats sovint desterren aquells que consideren no
merèixer atenció respecte a les seves discriminacions. Dit
d'una altra manera: Els gais i lesbianes americans no es
volien veure barrejats amb les trans que consideraven:
“una colla de boges”.
Passarien diversos anys, el 2000, en unes jornades de
Bolonya sobre transsexualitat, on personalment vaig
poder conèixer una de les protagonistes del 28J: Silvia
Rivera. Semblava increïble, no sabíem qui era aquesta
persona! “LA MIRANDA” de la pel·lícula Stonewall era la
representació de Silvia, em van informar les trans
italianes. I per què no havia estat reconeguda
mundialment i en canvi sí que coneixíem Harvey Milk?
Senzillament –tal com em va explicar la mateixa Sílvia–,
la comunitat GL americana no considerava que les trans
forméssim part de les reivindicacions anti homofòbia. No
érem ben rebudes, donàvem mala imatge i això
justificava que ens haguessin esborrat de la història. Vaig
poder recordar diversos articles signats per Luís Arconada
a la revista Party, a principis dels 80.
Per a aquest autor, les trans («travestis») érem: “marietes
ignorants, andaluses, carnavalesques i amb cara
d'australopitecus” “Una plaga que representava el pitjor
de la dona i el pitjor de l'homosexualitat”. Cosa que a ell,
homosexual normal i decent que paga els seus impostos,
el fotia molt.
Tot i tota la lluita i de la seva constant militància pels
drets LGTBI, Silvia Rivera, pràcticament desconeguda, va
morir en la indigència. Al seu funeral no hi va anar
gairebé ningú. Només les trans italianes li van rendir un
sentit homenatge.
El prejudici –sempre transversal– ho intoxica tot, com
demostra la història. A les primeres reunions del CTC amb
la comissió del 28J ens va costar el nostre que
incloguessin la T a la pancarta unitària. Especialment
lacerant recordo la intervenció d'una normalíssima

lesbiana en deixar anar sense cap complex: “les lesbianes
tenim molt en comú amb els gais en la nostra
discriminació per la nostra orientació, però amb aquests
nois que volen ser noies no em sento res vinculada, no té
res que veure amb nosaltres”.
La nostra història, per dolorós que resulti recordar-la,
posa en relleu una cosa que segueix passant avui dia
quan es denuncia la discriminació: que davant del
discriminador solem denunciar aquells actes que resulten
més assimilables i comprensibles, menys dramàtics. Que
hi ha discriminacions comprensibles i d'altres que no ho
són davant del constructe normalitzant, davant de
l'aburgesada normalitat.
Els marginats no només es troben desplaçats de la
societat, sinó que sovint (el súmmum de l'aberració) són
representats falsament per grups popularment acceptats
pel propi sistema discriminador. O el que és el mateix, per
aquells que s'acosten al poder i adulteren el discurs amb
la finalitat d'aconseguir beneficis per a les seves pròpies
finalitats, capitalitzant les causes dels veritables
marginats i deixant-los a la cuneta del descrèdit, la
invisibilitat i la criminalització.
No és estrany, per tant, que actualment segueixi existint
un clar tuf conservador normalitzant al full de ruta de
certs moviments on es segueix lluitant no ja contra la
discriminació, sinó al contrari, contra massa sectors
marginats i invisibilitzats en els discursos (trangèneres,
prostitutes, actrius porno, captaires, immigrants sense
papers, etc…), cosa que ve a ser una clara perpetuació de
la discriminació per excel·lència. Potser alguns estiguem
condemnats a denunciar l'evidència de la discriminació i
potser aquesta es segueixi perpetuant amb la
col·laboració de gent que diu lluitar contra ella; però més
valdria que determinats sectors deixin de presentar-se
com allò que no són i comencin per donar la veu als que
més tenen què dir.
Per si serveix d'alguna cosa, em permeto incloure aquesta
reflexió d'Eduardo Galeano respecte a “l'humanitari” i
històric full de ruta de les nostres societats:

“Estat de setge. No es distregui, no baixi la
guàrdia, no es confiï. Els amos del món
fan la veu d'alarma. Ells que impunement
violen la naturalesa, segresten països,
roben salaris i assassinen gentades, ens
adverteixen: compte. Els perillosos
aguaiten, amagats als suburbis
Bea Espejo acompanyada per Silvia Rivera, la mítica trans que
va lluitar contra la policia el 29 de juny de 1969 a l'Stonewall
de New York

miserables…”
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TRENCANT ESTEREOTIPS
Lourdes Borrell Moreno
Consellera de Desenvolupament Econòmic i Acompanyament
Local del Consell Comarcal del Baix Llobregat

El món del treball presenta obstacles i reprodueix els
estereotips de la nostra societat.
Si analitzem la situació general de les dones, podem afirmar
que continua sent desigual respecte els homes. Desigualtat
que s’observa en els llocs de treball (menor ocupació i major
precarietat laboral); en l’atur (les persones aturades són
majoritàriament dones i aquest biaix creix amb l’edat i amb
el temps a l’atur) i en la formació (la formació professional,
garant d’una inserció laboral ràpida i de qualitat, continua
sent minoritària entre les dones i reprodueix els biaixos de
gènere del mercat de treball).
La taxa d’ocupació masculina supera la femenina ( el 60%
dels homes en edat de treballar treballen però el
percentatge de dones no supera 54%) i l’atur té nom de dona
i la desigualtat segons sexe creix amb l’edat i amb la durada
a l’atur. Així, més del 57% de les persones aturades de més
de 45 anys són dones i més del 67% de les persones que
porten més de 2 anys a l’atur són dones.
Aquests tres indicadors ens porten a afirmar que existeix
una desigualtat inicial per raons de sexe en el nostre mercat
de treball. Desigualtat que es mostra tant en la trajectòria
professional de les dones (més entrades i sortides del mercat
laboral que en els homes degut, sobretot, a la maternitat i
altres aspectes relacionats amb l’atenció a les cures) com en
els ingressos derivats del treball (la bretxa salarial, encara
que disminueixi, continua present i supera el 19%).
No podem oblidar, que els llocs de treball amb unes millors
condicions laborals són, majoritàriament, aquells que
requereixen una formació específica. La Formació
Professional, progressivament, està augmentant la seva
valoració entre els ocupadors de la comarca i cada vegada es
requereixen més professionals amb aquest tipus de
formació. I, malauradament, el pes de les dones en la
Formació Professional continua sent minoritari.
En el darrer curs escolar només el 39% de les matrícules
eren registrades per dones al Baix Llobregat.
Avui dia encara tenim biaixos de gènere en les ocupacions
(que algunes són clarament feminitzades i masculinitzades) i
aquest biaix, es reprodueix també en la tria de la formació.

Si analitzem la presència de les dones en aquelles famílies
professionals relacionades amb la indústria 4.0 o la
tecnologia i la comunicació on es preveu un creixement
quantitatiu i qualitatiu de llocs de treball, és insignificant la
presència de les dones (només el 5% de les matrícules
relacionades amb la indústria 4.0 són registrades per dones i
no arriba al 7% en els ensenyaments relacionats amb
informàtica i comunicacions).
Cal destacar, que aquest biaix observat en la formació tindrà
efectes en la composició futura del mercat de treball,
continuant reproduint els biaixos de gènere actuals. Això
impactarà no només en la situació de les dones (que no
podran accedir a llocs de treball amb bones condicions
laborals) sinó en el propi mercat de treball (que perdrà
pluralitat i perspectives diferents.
A la situació discriminatòria que pateixen les dones en
conjunt, hem d’afegir els alts nivells d’exclusió laboral de les
persones LGTBI+. L’atur de les persones trans s’apropa al
85%. Aquestes persones pateixen formes de violència
específiques en l’àmbit laboral. Moltes oculten la seva
identitat per la por a fer-se visibles en el seu lloc de treball, i
altres es veuen forçades a treballar en uns llocs de treball
determinats (segmentació forçada del mercat de treball)
minoritzant l’oferta laboral a les persones que tenen una
expressió de gènere no normatiu. És responsabilitat
d’empreses i administracions públiques generar espais de
diversitat inclusiva que reflecteix la diversitat real de la
societat.
Tenim un gran repte: disminuir les desigualtats de gènere
existents en el nostre mercat de treball (eliminant bretxes
salarials i garantint llocs de treball de qualitat), treballar per
fer atractiva la Formació Professional a les dones del Baix
Llobregat i lluitar per trencar estereotips i prejudicis per tal
de garantir la igualtat en el mercat de treball.
En aquest context de desigualtats neix l’Observatori de
Gènere Metropolità i ho fa amb la voluntat de disminuir
aquestes desigualtats ja sigui visibilitzant les diferències
com empenyent a activar polítiques públiques encaminades
a suprimir les discriminacions per raons de gènere.
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Les violències sexuals,
violències masclistes

Les violències masclistes, són violències sistèmiques,
pròpies del sistema de desigualtats entre dones i home en el
que vivim. Són arreu, en tots els àmbits i espais de relació de
la nostra vida, són presents en l’àmbit públic i privat i tan
arrelades i normalitzades que costa identificar-les i encara
més, denunciar-les.

Però les violències sexuals estan presents en d’altres àmbits,
a les xarxes socials, a l’entorn laboral, o amb una de les
seves màximes expressions, el tràfic de dones amb finalitats
d’explotació sexual, dones privades de tota llibertat, usades
com a mercaderies i en risc vital constant. Una altra realitat
que afecta a tantíssimes dones al món i que roman amagada
i menystinguda, es calcula que des de l’any 2000 45 dones
en situació d’explotació sexual han estat assassinades a
l’Estat però són dades que desconeixem perquè són dones
oblidades i privades de drets.

Tenim una tasca, totes i tots, molt important que és
visibilitzar-la, rebel·lar-nos-hi i aconseguir eradicar-les, però
per això, primer cal saber-les identificar.
Les violències sexuals, una manifestació més de les
violències masclistes que tenen impactes devastadors en les
víctimes. Poden succeir en l’àmbit privat: violacions dins la
parella, relacions sexuals no consentides, abusos sexuals
dins la família o l’entorn proper i són violències en alguns
casos naturalitzades i justificades, i en molts casos,
amagades i silenciades. Segueix havent-hi la càrrega de la
culpa sobre la víctima i no pas sobre l’agressor.
En l’espai públic, les pràctiques sexuals no consentides, les
violacions i les violacions en grup succeeixen sovint, en
entorns de confiança o de desconeguts. El cos de les dones
segueix considerant-se una eina de desig i de gaudi en mans
de qui en aquell moment en vulgui fer ús.

Les violències masclistes van doncs, més enllà del cas
particular, perquè hi ha aprenentatges, funcionaments i
dinàmiques pròpies del sistema patriarcal que ens aboquen a
establir relacions marcades per la dominació, la
discriminació i la violència. Cal doncs una educació
igualitària, prevenció, atenció i protecció, acompanyament a
les víctimes en els processos de reconeixement de les
violències i de la denúncia, cal que entre tots i totes ens
rebel·lem contra les violències masclistes sigui quina sigui la
seva manifestació.

Aquest mes de novembre, l’Hospital Clínic va publicar dades
sobre agressions sexuals, hospital de referència en l’atenció
a les violències sexuals, i són el doble que l’any 2020. 368
atencions, en 10 mesos de l’any 2021, és a dir més d’una
agressió al dia. La meitat de les víctimes, menors de 25 anys,
una de cada dues violacions s’han produït al domicili. I en 3
de cada10 atencions hi ha indicis de submissió química.
Són dades nefastes, que ens demostren la vigència i
permanència de les violències sexuals en el nostre dia a dia.
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Lluïsa Moret Sabidó
Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Què és la Blockchain?
Segur que has escoltat aquesta paraula últimament i no és
per menys, blockchain és un sistema revolucionari que
bàsicament farà que moltes de les coses més molestes de la
teva vida desapareguin. L'assumpte és que el món tal com
funciona actualment necessita produir, gestionar i
emmagatzemar una quantitat enorme d'informació
certificada en tot moment, cada dia, cada hora, cada segon.
Fins ara aquesta gestió l'han fet humans… Humans, aquests
éssers lents, despistats, corruptibles, mandrosos i
hedonistes.
La proposta de la blockchain és que aquesta feina passin a
fer-la un altre tipus d'éssers incorruptibles, eficaços,
sacrificats i cada dia més veloços: els ordinadors. Però
sabem quina és la gran debilitat d'un sistema informàtic, que
és piratejable.
Com evita això la blockchain? No amb un súper poderós
antivirus ni amb un vigorós “firewall”, blockchain es
protegeix de forma automàtica gràcies a la seva pròpia
estructura, la seva pròpia arquitectura. Quina és aquesta
estructura protectora?
Blockchain vol dir cadena de blocs, una cadena de blocs que
contenen informació. Cada bloc pot contenir diferents tipus
d'informació, l'exemple més famós és el Bitcoin. Però n'hi ha
molts d’altres... i que té cada bloc? 3 coses.
La primera, la informació, en el cas de Bitcoin per exemple,
la informació relativa a les transferències de diners, emisor,
receptor, data, quantitat, etcètera… La segona, una cosa
molt important, l'anomenat “Hash”. El hash és el número
d'identificació del bloc. És un número únic i irrepetible.
Cadascun dels blocs té el seu propi hash. La tercera, també
té el hash del bloc anterior, de manera que cada bloc queda
connectat amb el seu predecessor i successor. Ara veus clar
això de la Blockchain (Cadena de Blocs) no?

Yliana Sánchez

Efectivament, els blocs van creant una cadena. Ara ja sabem
com és la blockchain per dins però, per què no es pot
piratejar?. No es pot piratejar per dues coses juntes. La
primera d’elles, el hash... i la segona, que molts ulls estan
mirant en tot moment el hash.
Com hem dit, el hash és un número únic de cada bloc, però
té una gran peculiaritat, el número es genera segons el
contingut del bloc, això vol dir que si es canvia el contingut
del bloc, la informació, automàticament canvia el hash.
Imagina-t'ho com una peça de puzle. Amb aquesta
informació tindrà aquesta forma, si algú canvia la
informació, la forma també canviarà pel que deixarà
d'encaixar i la cadena quedarà invalidada.
No és que hi hagi una única base de dades, cada usuari de la
blockchain en té una còpia. Atès que molts ulls estan mirant
tota l'estona, si un usuari altera la informació de la seva
còpia, la comunitat ho sap, per la qual cosa la versió de la
base de dades és anul·lada i queda sense efecte. Vet aquí la
diferència. La seguretat i la certificació dels documents a
blockchain se la donen els usuaris. No una gran institució,
no un banc, no un notari. Usuaris iguals, però molts,
moltíssims.
I com ho fa la blockchain per captar tots aquests usuaris?
Bona pregunta. Els usuaris poden decidir unir-se a la xarxa
blockchain per dos motius, simplement per fer servir el
sistema o bé per fer alguna cosa molt més llaminera, crear
nous blocs per a la ‘chain’. Els que fan això darrer són els
miners.
Molts partícips de la blockchain no hi son per utilitzar els
serveis del sistema, només volen una cosa, crear nous blocs.
Són els anomenats miners.
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A mesura que es van signant contractes, fent transferències
o el que sigui, també hi ha la necessitat d'emmagatzemar
aquesta informació en un bloc nou. Per afegir un nou bloc a
la cadena cal resoldre un problema matemàtic molt
complex. Per resoldre'l cal una gran potència de computació.
Així que els miners posen els seus processadors a tot gas per
intentar resoldre'l. Un cop creuen haver-ho resolt, la resta de
la comunitat verifica que la solució és la correcta, i si ho és,
el nou bloc s'afegeix a la cadena, la informació queda
consolidada, l'acord es fa i el més important, el miner que ha
trobat la clau cobra la recompensa. En el cas de Bitcoin ara
és de 5,5 bitcoins, un botí gens menyspreable tenint en
compte que cada bitcoin val, al moment d'escriure l’article,
60.000 dòlars.
Però la blockchain no sempre ha estat tan popular, als seus
inicis ningú no li va fer gaire cas. El sistema blockchain va
ser creat el 1991 però no va ser usat fins al 2009 quan un tal
Satoshi Nakamoto (pseudònim darrere del qual encara avui
ningú sap qui hi ha) el va utilitzar de base pel seu ara
famosíssim Bitcoin.
La blockchain és molt més que Bitcoin. Les aplicacions
d’aquest sistema són molt diverses. Es pot utilitzar per
signar contractes, votar a eleccions, guardar registres mèdics
i bancaris i moltes altres utilitats que encara estan per
descobrir. Per exemple, amb la blockchain seria impossible
falsejar la procedència dels aliments o amagar si durant el
transport s'ha trencat la cadena de fred. De la mateixa
manera, en l'àmbit de la salut seria impossible manipular els
historials mèdics. En el comerç de joies, el poder rastrejar
des de l'origen fins a la compra permetria al consumidor
assegurar-se que no està comprant per exemple, un diamant
de sang.
Es tracta, en resum, d'emmagatzemar informació amb molts
ulls mirant, molts testimonis, cosa que dificulta que la
informació sigui falsejada.

Blockchain és molt més que una simple base de
dades, és un sistema d’emmagatzematge
d'informació fora del sistema convencional. Una
eina per crear una societat més equitativa, més
transparent, més justa i més veraç.
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La transsexualitat en els
esports físics d’elit

De com el masclisme s’abona a mentir

Natàlia Parés Vives

L’article es podria titular “el cas Alana”, també “transsexuals a la MMA”. Jo segueixo un canal de YouTube i un altre de
Telegram de Gabriel Bulgakov, parla de geopolítica i es força interessant. Em va sorprendre veure un post (1) a Telegram que
cito:

Polémica mundial por el aplastante triunfo de una transgénero en MMA
El eterno debate sobre la participación de las deportistas trans en las competiciones femeninas vivió
hace unos días un capítulo muy especial con el debut en MMA de Alana McLaughlin, que antes de iniciar
su transición a mujer, en 2012, había pertenecido a las Fuerzas Especiales del ejército estadounidense
entre 2003 y 2010, sirviendo varios años en Afganistán como sargento y ganando ocho condecoraciones.
McLaughlin se enfrentó a la francesa Celine Provost, a la que venció por sumisión -estrangulamiento por
la espalda- tras poco más de tres minutos, en las preliminares de Global Combat en Miami.
La luchadora estadounidense, también conocida como 'The Lady Feral' -la Dama Salvaje-, había tenido
muchos problemas para encontrar rival. Y no es de extrañar. McLaughlin, de 38 años, mide 1.82 metros y
pesa 89 kilos. Y golpea como hombre... seguramente porque es hombre, ¿no?
¿Se debería permitir a los trans participar en las competiciones?
L’article es clarament una provocació. Els subratllats son meus. És fàcil adonar-se de com inicialment utilitza el femení,
continua preguntat-se si l’Alana és un home, per acabar amb una pregunta en masculí referida “a los trans”. Els seguidors,
principalment llatins, van respondre massivament amb més de 1000 comentaris, val que alguns es repeteixen. El 95% molt
negatius envers l’Alana i la transsexualitat. És ben curiós que paisos que exporten tantes dones trans i que, alguns d’ells
tenen legislacions LGBTI+ més avançades que l’espanyola, tinguin un personal tan tanoca i masclista. Cito algunes perles:
Los Hombres son biológicamente (físicamente) superiores
Hombre es hombre que compita con hombres, ya lo que le guste sexualmente es otra cosa, si a un hombre le gusta
vestir de mujer es hombre vestido de mujer!!! si al mono lo vistes de gala sigue siendo un mono.
Jamás debieron permitir estas aberraciones! Con su culo que hagan lo que quiera, pero no degraden la supremacia
natural de los deportes permitiendo estas abominaciones
El patriarcado lo hace de nuevo
Vaig comptar els primers 100 comentaris, més o menys i els vaig classificar per comptar el tipus de resposta.
Els comentaris de dones arriben només a un 4,44% del total i son tots negatius. Bàsicament pensen que les dones trans som
homes i que els homes son superiors físicament (a seques i sense cap matís). La transsexualitat no altera aquesta situació.
Els homes van contestar negativament en un 95,35% i positivament en un 4,65%. Els comentaris negatius d’homes i dones
representen un 95,65% i els positius un minvat, però existent, 4,44%.

Un tercer sexe
Es una dada a tenir molt en compte, però l’opinió més expressada és que les dones trans som “diferents”. Proposen una
competició esportiva específica per a dones trans. Això representa un 25,61% de les opinions negatives.
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El segon plantejament negatiu majoritari és que aquest tipus de competicions en que dones trans s’enfronten a dones no
trans és “aberrant, trampa o senzillament injust”, amb un 20,73%
Les seguentes dues opcions són: “son hombres” (15,86%), “no” (12,10%) i “los hombres son biológicamente, físicamente,
superiores” (7,32%).
Si resumim els nombres i intentem treure conclusions, vegem que la majoria de les opinions no creuen que la
transsexualitat sigui real, física. El sexe de naixement seria físicament inalterable. La transició i les teràpies hormonals no
alteraran el sexe de la persona trans que a nivell de capacitat física continuaria essent un home.
Un percentatge significatiu accepta algun canvi en la persona transsexual pero no a una dona. Les persones transsexuals
formarien part d’una mena de tercer sexe, en no poder ser realment dones...
Jo tot això ja ho havia escoltat aquí. No em calia llegir comentaris desinformats i masclistes provinents de xats
sudamericans. Des de la meva infància he hagut d’escoltar aquestes afirmacions fins i tot de gent políticament assenyada,
d’esquerres i també LGBTI, incloent-hi trans.
Crec que això dóna per, com a mínim, dos articles. El present que mostra la mentida i la calumnia, la desinformació al
voltant de la participació d’Alana a la MMA, i un altre enfocat específicament a les normes del COI i la capacitat
competitiva de les dones trans en l’esport d’elit, tan físiques com combinades amb habilitats intel·lectuals.

HISTÒRIA D'UNA MANIPULACIÓ
Si fas una recerca al Web, des del nostre país, relacionant “Alana” i “MMA”, trobes fàcil les cobertures del cas de medis com
ABC (2), La Razón (3), Onda Cero (4), etc. Més o menys, tots estan en la mateixa línia. Informar desinformant, proporcionant
una versió distorsionada de la realitat que, “oh meravella!”, posa a la picota a l’Alana i, de passada, a Fallon Fox, una altra
dona trans que prèviament havia participat en competicions de la MMA (Arts Marcials Mixtes).
Hem afegit una petita galeria, amunt, per mostrar com es presenta el tema als medis espanyols.
Aparentment, la història es repetia, com pot veure’s a les imatges reproduïdes, Fallon Fox, “hombre que se percibe como
mujer” - no es un comentari ofensiu i masclista a tope?...”peleó con una mujer biológica: Tanikka Brents, a la cual le
rompió el cráneo en los primeros cinco minutos”. Per la seva banda “l’abusica” Alana, “autoidentificándose como mujer” (de
las luminarias de @Contraborrado)... “Escándalo...de soldado norteamericano de élite a noquear a mujeres en el ring (La
Razón)”. “Un caso de juego sucio, cobardía y juego sucio contra las mujeres (La Razón)
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La informació presentada es mentida
Si la cosa fos tan clara com tothom diu, no faria falta inventar-se una falsedat i il·lustrar-la gràficament per fer-la
creible. Resulta que Fallon Fox (5) està retirada i que la foto de la dona ensangrentada no es de Tamikka Brents sinó
d’una altra lluitadora, Kay Hansen, amb qui ella mai va competir. Les lesions que mostra aquesta fotografia se les va fer
una altra dona, i no trans, que es diu Kal Schwartz. I llavors? Tornarem sobre Tamika Brents, la seva lesió i valoració de
l’enfrontament en un proper article.
El cas de l’Alana es també sorprenent. Diuen que aquesta mole mascle medeix
1,82 i s’oculta l’alçada de Celine Provost. Però algú s’ha equivocat o menteix. Qui
mesura 1.82, quasi 1.83 es Celine Provost (6). Alana medeix 1.67. Una altra trola. I
què podem dir del pes? Pesen quasi el mateix. Alana 66 Kg i Celine 65 Kg
aproximadament (7).
Si reflexionem sobre la duresa de la pràctica de lluita en format MMA, hem de
pensar que també les dones es lesionen, es provoquen ferides i que no cal una dona
trans per aquest resultat.
S’argumenta que l’Alana (8) va sufocar, va guanyar per asfixia a la Celine. Un abús!. Però es que això forma part de la
mentida tot i ser veritat perquè es presenta aquest fet com quelcom inversemblant, derivat de que Alana, de fet, és un
home. La veritat però és que Celine va estar molt a prop de guanyar. Entenc que la seva superioritat en el primer
“round” va ser quasi absoluta i va estomacar de valent a l’Alana. Malgrat això, Cèline es mostrava molt cansada, això era
notori, i, finalment, com únic recurs l’Alana va conseguir la “sufocació” i la victòria en rendir-se Celine.
Mascle maltractant una dona? Membre de les forces armades especials de l'exèrcit
USA maltractant una dona? Així és com es presenten les coses. S’omet que Alana va
passar les verificacions mèdiques i hormonals de la MMA, superant-les. Que
competeix amb una categoria amb rivals similars de constitució i força...
I per acabar-ho d’adobar, la Cèline ha perdut tots els seus combats els 4 que ha
realitzat, 2 professionals i 2 amateurs, alguns d’ells també per “sufocació” o segons
alguna font, tots quatre. Perquè s’oculta la realitat, perquè es menteix, perquè es
vol donar una imatge distorsionada de les esportistes trans? No podia faltar el
comentari oportunista de “Contra el Borrado de la Mujer” o d’altres sectes
cavernícoles MAT (Masclistes Trans Excloents) o, senzillament, d’extrema dreta.
La veritat que, en la meva opinió, els missatges tendenciosos, les mitges veritats o directament mentides, son constants
als medis presentant una versió negativa de la dona trans. Li cal això als moviments MAT”? Deu ser que la dona
transsexual representa quelcom que molesta a aquests sectors reaccionaris, conservadors i trogloditics.
Referències
1. https://t.me/gabrielbulgakov/66 Telegram Gabriel Bulgakov Post “Polémica mundial por el aplastante triunfo de una
transgénero en MMA”
2. Alana McLaughlin, la luchadora trans desata la polémica tras la victoria en su debut (abc.es)
3. Clamor tras el “escándalo Alana McLaughlin”: de soldado de élite norteamericano a noquear a mujeres en el ring
(larazon.es)
4. La luchadora trans Alana McLaughlin recibe multitud de críticas tras su victoria en MMA | Onda Cero Radio
5. https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/fallon-fox-denuncia-el-uso-de-su-imagen-junto-a-deportista-herida-nisiquiera-luche-contra-esta-mujer/
6. https://www.sherdog.com/fighter/Celine-Provost-201863 Celine Provost
7. https://www.youtube.com/watch?v=3tFUEXDHIz8 Youtube, video amb dades i combat: Alana McLaughlin - Celine
Provost Full Fight With Commentary and Interviews
8. https://www.marca.com/mma/2021/09/16/61433f00e2704e42058b4573.html Marca: Polémica mundial por el
aplastante triunfo de la transgénero Alana McLaughlin.
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CRÒNICA D'UN SOMNI
COMPLERT AL PPSI
Fátima Díaz Ramírez de Arellano

Per als poc doctes en la matèria, diré que les sigles PPSI
corresponen al Phuket Plastic Surgery Institute o el que és el
mateix, entrar directament al conte “d'Alícia al país de les
meravelles”……… i a les persones que fem alguna cosa tan
necessitada i tan seriosa com la Reassignació de Gènere i
que sentim la necessitat d'abordar aquesta cirurgia que ens
porta a viure amb el nostre sexe sentit de forma plena, diré
que fregar l'excel·lència és possible i que t'operi el millor
cirurgià del món en aquesta matèria, també ho és.
Aquesta és la meva història que vull compartir amb moltes
de vosaltres que encara esteu en llistes d'espera per abordar
aquesta cirurgia. Jo mateixa era una de tantes que esperava
pacient a les llistes d'espera de Màlaga per ser operada, però
que no em conformava amb qualsevol cirurgia, i ja fa molt
de temps vaig investigar el perquè moltes de nosaltres i amb
les mateixes circumstàncies, decidien viatjar a Tailàndia a
cerca de la realització de la mateixa, …….per tant, aquesta és
la meva pròpia història i el que jo vaig viure en prendre la
decisió de viatjar i arribar-hi.
Tot i les dificultats a l'hora de viatjar per la situació global
de la pandèmia de la Covid 19 i que afecta cada país, en
major o menor mesura, jo ja tenia la meva ferma intenció de
viatjar, no només per la meva edat sinó també a la recerca
d'una cirurgia amb èxit que m'assegurés que estigués a les
millors mans possibles, obtenint els millors resultats, encara
que en aquest camí també et trobes amb les restriccions que
individualment cada país pren en matèria sanitària, fent
molt estricta l'entrada de viatgers a l'hora de,
burocràticament, preparar el visat amb les normes que el
destí del teu viatge així ho exigeix.
Vaig escollir el Doctor Sanguan Kunaporn i el PPSI després
d'examinar cadascuna de les possibilitats i doctors que el
meu destí oferia. No només per un currículum que deixa la
boca oberta a més d'una, sinó que va ser el creador d'una
tècnica, “Scrotal Skin Graft” que garanteix uns resultats
d'una cirurgia difícil però amb èxit. També per “feeling” o
intuïció quan vaig veure un vídeo seu on expressava
coneixement, però alhora senzillesa i proximitat.
La meva arribada a Phuket va ser el dos de juliol del present
any del 2021. Allà i després de passar els controls
aeroportuaris em va recollir el transport de l'hotel on havia
de passar una quarantena de 15 nits/16 dies amb tres proves
PCR en el transcurs de la mateixa. Finalitzada la quarantena
i amb una programació exacta, em van arreplegar de
l'hospital PPSI el dia i a l'hora fixades, per al meu ingrés i
posterior cirurgia.

He de dir que en arribar-hi, vaig quedar impressionada no
només per les instal·lacions, sinó que al propi taulell del
PPSI, impol·lut i bolcat a la recepció a la teva arribada, ja
feia presagiar que no eres a qualsevol lloc perdut sinó en un
hospital seriós i amb les millors atencions. No és habitual
veure una organització i una atenció tan personalitzada i
exhaustiva allò que em va proporcionar tranquil·litat i el
millor dels presagis.
Després de passar per un examen de control de pressió
arterial, temperatura, nivell d'oxigen, electrocardiograma,
analítica... amb puntualitat suïssa va arribar l'hora d'entrar a
consulta amb el Doctor Sanguan, que em va rebre amb un
somriure de benvinguda i va passar a l'examen visual de la
meva genitalitat i la zona a operar……..silenci……..i després
d'unes breus paraules amb la infermera que li assistia, em va
indicar que podia vestir-me i que havíem de parlar, ja amb
un to més tècnic i metòdic. Vaig passar al seu despatx per
una porta contigua a la de l'examen i va ser quan em va
explicar: Fàtima, vostè no té prou pell per a la tècnica
normal de la “Scrotal Skin Graft” i la seva cirurgia exigeix
que utilitzant la mateixa tècnica, se li realitzi una altra
anomenada “Free Intestinal Musculomucosal Graft
vaginoplasty” o el que és el mateix, la fórmula 1 de la
“Scrotal Skin Graft” amb la intervenció d'un altre especialista
digestiu, que mitjançant la pell que envolta el Jejú o
segment mitjà de l'intestí prim, donaria profunditat a la
meva cirurgia i un èxit assegurat.
Per això, em va fer visualitzar un vídeo amb la tècnica a
emprar i vull aquí advertir a moltes que pugueu tenir el
mateix problema. L'ús prolongat de l'Androcour que a
moltes ens envien com a anti androgen per al nostre
tractament, si bé és un bon bloquejador de la testosterona, a
la llarga redueix la mida de les gònades i la pell testicular,
cosa que pot provocar que a l'hora d'abordar la cirurgia us
trobeu com en el meu cas, que no hi hagi pell suficient a
l'hora de la profunditat vaginal. Compte doncs amb l'ús
prolongat amb aquest fàrmac ja que n'hi ha d'altres com
l'espirinolactona, que bloqueja igualment la testosterona,
però que químicament és menys agressiu pel seu bloqueig.
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Aquesta tècnica a emprar en el meu cas, en requerir un altre
especialista per a la cirurgia, es una mica més cara però
assegura l'èxit de la cirurgia. Vaig acceptar sense dubtar-ho i
confiant plenament en el Doctor i, tal com estava programat,
vaig realitzar el meu ingrés per a l'endemà abordar la
primera de les cirurgies que requereix aquesta tècnica .
Curiosament, fet l'ingrés, i ja a la meva habitació, esperava
les instruccions rebudes, amb serenitat i lluny dels nervis
propis de passar a quiròfan, el que visualitzava és que el
meu somni de sentir-me completa estava a poques hores de
veure's convertit en realitat. I va arribar el moment……va
arribar el doctor a l'habitació i després de veure'm, un
portalliteres va arribar per mi, per al meu trasllat a zona de
quiròfan i abordar la cirurgia.
Un cop desperta a la sala de recuperació i per al trasllat a la
meva habitació, un altre portalliteres em va traslladar a la
meva habitació. En cap moment vaig sentir dolor,
segurament per la medicació subministrada. Sí recordo que
les infermeres passaven a l'habitació per a la meva revisió
freqüent i amb un somriure em deien…..”Welcome Lady” com
a gest afirmatiu que des d'aquell moment, sí que era una
dona completa, cosa que conforme anava passant l'efecte
dels forts fàrmacs, em feia ser més conscient i veure que de
la meva ferida tapada només sortien dos catèters, un pel pipí
i un altre que servia com a drenatge de les restes de sang
que havia d'eliminar.
Vaig atrevir-me a posar la mà sobre la meva ferida tapada i
sense adonar-me els meus ulls es van omplir de llàgrimes,
unes llàgrimes no només de felicitat sinó pel fort llast que
per fi es quedava enrere per abordar una nova vida. Ja no era
Fàtima d'una forma externa sinó que ara ho era de manera
íntegra. De sobte aquesta motxilla que durant el camí es va
anar omplint de dificultats i cadascuna transformada en una
pedra que transportes, de sobte va trencar les corretges per
alliberar-me d'aquest pes acumulat…..perquè és un camí ple
de dificultats…… Ja era Fàtima en plenitud i amb el sexe
sentit, ja era completa, ja era dona. I això no em fa ser millor
que cap de vosaltres, simplement m'allibera per poder
gaudir d'una nova realitat i em permet també estendre la mà
a cadascuna de vosaltres per empatitzar i alleugerir així el
vostre propi pes. Així mateix em fa entendre les diferents
realitats que cadascuna carrega a la seva pròpia motxilla.
Van arribar les altres dues visites al quiròfan en què no vaig
sentir cap dolor. He de dir que la cura de les infermeres va
ser exemplar en tot moment. Atentes a qualsevol trucada i
amb un control constant de les cures que el doctor els va
indicar després de cada cirurgia. Sempre amb un somriure i
preocupades perquè em sentís el més còmoda possible. Cada
nou dia sentia com la meva felicitat anava augmentant així
com les meves emocions, que estaven a flor de pell. I cada
nou dia també tant el Doctor Sanguan com el Doctor de
Digestiu anaven a la meva habitació matí i tarda per
comprovar el meu estat i qualsevol malestar que per petit
que aquest fos, tractaven de solucionar immediatament.

I vull fer un incís per donar les gràcies. Ja no només les
infermeres i els doctors que em van cuidar. Hi ha moltes
maneres d'acompanyar sense ser present i agrair a la meva
família que em va trucar diàriament per fer-me sentir els
seus ànims, proximitat, afecte i suport. També a una amiga
que ja fa uns anys i igual que jo, va anar a operar-se
sola……..Gràcies Rosa Maristany per ajudar-me a resoldre els
dubtes sobre qualsevol símptoma i estar dia i tard al meu
costat cada un dels dies com si d’una germana es tractés. El
teu afecte i la teva proximitat han estat un suport constant
que han omplert els meus dies de proximitat i afecte. No
sabeu quina magnitud va adquirir la meva gratitud amb
vosaltres. Tant la meva mare com tu heu estat receptores
d'unes llàgrimes que no podia contenir, llàgrimes banyades
en or de felicitat que m'era impossible contenir, però sé que
necessàries…….per una explosió de felicitat, d'emoció i de
gratitud que difícilment poden ser pagades.
Va arribar el moment de destapar la ferida i treure els
catèters perquè amb una cura exquisida el Doctor Sanguan
observés de primera mà l'estat de la meva cirurgia i em fes
la primera de les dilatacions. Gairebé sense sentir
absolutament res va introduir un a un els sis dilatadors que
van entrar per si mateixos sense que notés cap molèstia.
Recordo mirar-ne la cara i veure-hi reflectida la satisfacció
d'una cirurgia perfecta. A partir d'aquí “Tu sola i tres cops al
dia em va dir”. I així ho vaig fer fins que 14 dies després de
la meva primera cirurgia, em va donar l'alta hospitalària per
poder descansar a l'habitació del meu hotel per continuar
amb els exercicis i les indicacions donades. I després de la
meva alta hospitalària dues revisions més a la consulta de
l'hospital, on em va treure algun punt i ajudat per un cable
amb una càmera, va recórrer la meva cavitat vaginal per
assegurar-se i afirmar que tot estava correcte i seguia una
perfecta evolució.
Va arribar l'hora anhelada de l'alta mèdica amb una
abraçada còmplice i afectuosa amb el Doctor que assegurava
el meu anhelat retorn a casa 48 hores després. Més que els
motors de l'avió vaig sentir que era la meva felicitat i
felicitat qui impulsava l'avió que m'acostava al punt de
partida amb l'objectiu complert i una nova vida per davant. I
ja des de casa i després de l'emocionada abraçada amb la
meva família, espero impacient el de la meva amiga Rosa
com aquests altres que s'han fet notar a través de missatges
i trucades, el seu compromís i la seva proximitat i afecte
amb mi.
Com podreu comprendre serà ja inesborrable al meu cor i a
la meva memòria aquest viatge on no només vaig néixer
com la dona que soc. Aquests lligams afectius amb els que
em van cuidar i van posar tot el seu coneixement per sentirme com una dona immensament feliç. Part del meu cor
sempre estarà lligat tant a l'equip mèdic com a les
infermeres que em van cuidar, com així ho estarà amb els
que en cap moment em van fer sentir sola.
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Els i les alumnes de l'IEP Montseny
ens escriuen
IDENTITAT DE GÈNERE
Quan van venir la Rosa Maria i la Natàlia a fer-nos el taller
sobre la Identitat de gènere, vaig entendre moltes coses. Jo
ja sabia algunes coses, però la Rosa Maria i la Natàlia m’ho
van aclarir tot.
Em van fer entendre el que era la identitat, la orientació i
l'expressió de gènere.
La identitat és el gènere amb el qual t'identifiques. A tu et
pot agradar el gènere amb el que vas néixer o el contrari.
La orientació és el gènere que t'atrau, o sigui, quin gènere
t'agrada. Tu pots ser home i agradar-te el mateix gènere o al
contrari. El mateix passa amb les dones.
L'expressió de gènere és com externalitzes el teu gènere. Un
exemple seria la veu o els moviments que fas.
També em van fer entendre el que volen dir les inicials de
LGTBIQ+. Jo sabia que significaven les primeres inicials però
la I i la Q no em quedaven gaire clares.
Vaig entendre que la I era de Intersexuals. Persones que
neixen amb òrgans reproductius que no es consideren el que
tradicionalment es considera "femení" o "masculí". Abans,
quan una persona naixia així, deixaven els pares triar quin
gènere volien per al seu fill, quan jo crec que haurien de
deixar que el nen o nena es decidís al cap d'uns anys.
També ens van explicar que la Q era de Queer. Persones que
no s'identifiquen en ningun gènere binari (home o dona).
Durant el taller ens van dir que nosaltres, hem de respectar i
empatitzar amb aquestes persones i no podem riure'ns o
burlar-nos d'ells.
La meva reflexió final va ser que no importa ser d'un gènere
o d'un aitre, estimar a persones amb el mateix gènere o amb
un de diferent. Al final, tothom som persones i les persones
sempre es poden estimar.
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Quan van venir la Rosa i la Natàlia, em van fer entendre
molt millor tot el tema del transgènere. Tot és molt dur
per a ells. Quan estaven aquí, vaig tenir la sensació de
que tenien moltes ganes que això es vegi normalitzat o
que al menys tothom ho respecti. Jo no soc trans, però
quan les vaig conèixer, em va fer més ganes encara de
que ho respectin. Ells i elles s’hi esforcen molt.
Jo, personalment penso que cadascú hauria de ser com ell
vulgui ser. Ningú el hauria de jutjar perquè siguin
diferents al que estem acostumats a veure o viure.
Una cosa que em va cridar molt l’atenció, va ser que deien
sovint: «El respecte és el més important». I és veritat, ens
hem de respectar
La Natàlia i la Rosa ens han vingut a fer un taller. Ens han
explicat i hem aprés moltes coses sobre la identitat de
gènere.
LA EXPRESSIÓ DE GÈNERE: La expressió de gènere és la
manera en la que tu t’expresses, a lo millor, ets un noi,
però t’expresses d’una manera més «femenina».
LA IDENTITAT DE GÈNERE: A tu quan neixes, depenent
dels teus genitals «t’apliquen» un sexe, si tens penis i
testicles ets un nen, i si tens vagina una noia. A partir de
certa edat, comences a sentir que no estàs còmode amb
el teu sexe, si tens cos de noia et sents noi, per exemple.
LA ORIENTACIÓ: A tu qui t’agrada? Qui t’atrau? T’agraden
més els nois, les noies, els dos sexes, ningún...
Cadscú és com és, se sent com se sent i estima aquí
estima. El més important que vam aprendre, és el
respecte va sempre per sobre de tot. No s’ha de jutjar a
ningú per que sigui diferent a un mateix. Tots som com
som i ens hem de respectar entre nosaltres.
Cadascú és lliure de ser com vulgui

INTRODUCCIÓ AL JOC D’ESCACS

Natàlia Parés Vives
Aquest és l’inici d’una sèrie d’articles dedicats als escacs. La meva idea és que tingui dues parts, de forma que pugui tenir
algun interès per a qui no sap res del joc si aconsegueixo despertar el seu interès per aprendre, i també per a qui ja en sap
una miqueta.
Els escacs van ser i son, encara, molt importants per a mi. A la infància em van meravellar, jugava a totes hores que podia.
També quan no podia, com a les interminables sessions d’estudi a que ens sotmetien a l’escola, on vaig aprendre a jugar
sola, a cegues, fent molt més entretinguda aquella estona soporífera. És clar, vaig enfortir molt la meva capacitat de càlcul
mental, imaginació, i segurament altres qualitats. L’escola era sempre molt avorrida i l’ensenyament molt absurd. Un
aparcament de criatures per lliurar als pares que estaven treballant de valent. Crec que sense els escacs m’hagués tornat
boja.
Al marge del meu cas personal, està clar i així és reconegut, els escacs poden exercir un impacte molt positiu en la canalla,
en els seus hàbits de treball i aprenentatge, la concentració. Però també en la socialització, la competició saludable i la
superació personal.
El nom català d’escacs ja és ben curiós perquè es un plural mentre que en castellà és un singular: “ajedrez”. Escacs ve del
nom de les caselles que en alguns idiomes es diuen quelcom semblant a “escaques”. També, escac és l’equivalent del
castellà “jaque” on amenacem al rei contrari amb una peça (per cert, diem peces o figures, no fitxes).
Però abans de res ens hem de posar d’acord en utilitzar un sistema de
notació per indicar les jugades i poder reproduir les partides en un
escaquer (tauler és un “false friend” del castellà «tablero» i significa
una cosa ben diferent)
En la variant clàssica dels escacs, sí, n’hi ha d’altres, les peces es
situen exactament com en el diagrama:
1. La casella negra de blanques està al costat esquerra.
2. La Dama (en diem Dama i no reina. No és per no ser monàrquics...
després ho veureu clar) trepitja la casella del seu propi color, tan
en el bàndol de blanques com en les negres.
3. Les peces queden simètriques per un eix horitzontal, amb el
conjunt TCA a cada costat del grup R i D.
4. Sempre comencen les peces blanques.

Com heu vist, les peces s’escriuen per la seva primera lletra, capitalitzada: Rei, Dama, Torre, Cavall. ja sabem perquè en
dèiem Dama i no Reina... El peó el descrivim per la casella que ocupa. Paciència. D’aquí un moment el quadre d’elements
estarà complert i, crec, tot serà molt clar. Nosaltres utilitzarem la notació dita “algebraica reduïda”.
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Mirant l’escaquer de seguida ens n’adonem que cada casella pot
descriure’s per una intersecció de fila i columna. Les columnes
s’anomenen de la “a” a la “h”, en aquesta notació. I les files, des de l’1
fins al 8. Hi han 8x8 = 64 caselles.
La manera de no perdre el seny es mirar, com en el diagrama, posant
les blanques en primera posició, abaix. Llavors les caselles sempre
tenen el mateix nom: en el diagrama a “d1” hi ha una Dama blanca, a
“f8” un alfil negre, etc. No sé si es veurà bé, però hi ha, en molt petit,
marcades les lletres de les columnes i els números de les files. Molts
escaquers incorporen impresos aquestes lletres i números per facilitar
la lectura de les jugades.
Aquest darrer diagrama representa la posició després dels primers 5
moviments de la coneguda Apertura Espanyola. Anem a reproduir les
jugades que porten des de la posició inicial a aquest darrer diagrama.
Així veurem que senzill es seguir una partida anotada d’un diari o des
d’aquesta columna.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0
Ara ho explico. Primer s’escriu el número de la jugada. Si en un problema o estudi comencen les negres, escrivim 1.... Els
punts suspensius corresponen a la jugada de blanques inexistent perquè no és el seu torn. Com dèiem, els peons no
tenen inicial. Semblen poca cosa els peons, però, atenció...son quasi l'ànima dels escacs. Ho fem així perquè el moviment
dels peons no permet gaires variacions. Ara hi entro en el moviment de les peces.
2.Cf3 vol dir que un cavall va d’algun lloc cap la casella “f3”. Podríem escriure Cg1-f3 (origen-destí) però volem ser
sintètiques i com no hi ha error possible en tenim prou amb marcar el destí.
Totes les jugades s’entenen fàcil amb el que hem explicat. Queda la cosa de 5.0-0, l’enroc curt. Hi ha dos enrocs, el curt
(0-0) i el llarg (0-0-0). Es, llevat de captures i coronacions, l’únic moviment que mou o implica dues peces, el rei i la torre.
Es va introduir històricament al joc per dinamitzar i permetre la fàcil incorporació de les torres al combat, salvaguardant
el monarca, el rei, de les inclemències d’estar a les columnes centrals... però anem a pams. He d'explicar el moviment de
les peces, per si hi ha algú que encara no el sap.
Aquest diagrama vol representar les jugades possibles i legals tant de
blanc com de les negres. Normalment ho representariem amb un
diagrama per a cada figura, però per estalviar espai he preferit
barrejar-ho tot i obligar la persona lectora a fer una abstracció i
intentar pensar cada cop aquest diagrama per una sola peça i els seus
símbols respectius de moviments possibles. Ho repassem, peça a peça.
I es tracta de generalitzar. És a dir, estem definint com es mou cada
peça i alguns conceptes com què es l’escac i la captura.
Rei blanc, situat a “d2”. Rei negre situat a “b4”. El rei potencialment es
pot moure a qualsevol casella immediata, horitzontal, vertical o
diagonal. Assenyalat amb cercle, vermell pel negre, blau pel blanc, els
moviments eventualment possibles del rei.
Torre blanca a “f6” i torre negra a “h8”. La torre es mou en horitzontals
o verticals a una casella buida i captura si te en el seu camí una peça
enemiga. Representats els seus moviments per quadrats blaus o
vermells, segons el bàndol. La Tf6 no pot arribar a “c6” perquè hi ha
un cavall blanc, però pot anar a qualsevol casella lliure horitzontal o
vertical, un o més passes, es cosa seva. La Th8 negra te barrat el pas a
les caselles h5-h1 per seu propi peó a h5.
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L’alfil negre està situat a “d4”. Uns rombes vermells marquen aquells moviments que podria fer. L’alfil, tan blanc com
negre, es mou només en diagonal, una o les caselles que vulgui o pugui. A la persona atenta d’allò més no li
sorprendrà adonar-se de que un alfil situat a les caselles blanques mai pot accedir a les caselles negres i viceversa. La
posició d’inici de joc representa que cada bàndol te un alfil que mou per les caselles blanques i un altre per les
caselles negres!. Això tindrà conseqüències en el joc, però es un tema per a més endavant. L’Ad4 pot capturar la Tf6 i
no pot moure’s traspassant aquesta torre..
El cavall blanc situat a ·c6”. El cavall és una peça que fa les delícies dels aficionats i al començament encanta per la
seva possibilitat de saltar barreres, tan de peces pròpies com de contràries. El seu moviment pot semblar una mica
truculent. És com una “L” en tots els seus girs. És a dir, 2 caselles horitzontals o verticals més 1 amunt o avall, dreta o
esquerra. En el diagrama està marcat els moviments possibles del cavall amb hexàgons.
El peó. N’he representat 4. Primer ho mirem pel blanc: g2 i h2. Quan estan en la seva casella de sortida, la posició
inicial de joc, poden moure’s 1 casella o 2 cap endavant. Recordem que només es pot moure una peça a cada torn de
joc. Hi ha una costum molt estesa, no vàlida, de moure 2 peons només una casella per equilibrar el moviment de 2
caselles que acabo de descriure. Repeteixo, això no es legal. El peó només pot avançar i si la casella de destí és buida.
Per la banda de les negres, tenim peons a g7 i h5. El peó d’h5 només pot moure’s una casella, cap h4. El peó de g7 pot
escollir anar a g6 o a g5. Addicionalment aquest peó de g7 pot capturar la torre blanca de f6. Sí, el peó captura en
diagonal a 1 casella, a dreta o esquerra, si hi ha una peça contraria a l’abast.
.

El concepte d’escac
Les regles dels escacs no permeten que un jugador capturi al rei contrari i de la mateixa forma que un jugador en el
seu torn posi el seu rei en una casella on pot capturar-lo l'altre bàndol diagrama anterior és clar que juguen les
negres. Si juguen les blanques es menjaven el rei negre i això és il·legal. A la jugada prèvia el negre hauria
erròniament posat el seu rei a una casella amenaçada. Per tant, la darrera jugada va ser del blanc i ara juga el negre
que està en escac: llavors només pot ser legal una jugada del negre que elimini aquesta situació d’escac, apartant el
rei, capturant la peça que fa escac, etc.
La dama blanca situada a “a1” i la negra situada a “d5”. Els
moviments estan marcats amb una anella blava i vermella,
respectivament. La dama es la combinació d’un alfil i una torre. És
a dir, es mou en diagonal, en horitzontal i en vertical. No hi ha
dubte de que és la peça més poderosa dels escacs.
En general, es pot concebre que el poder o valor de cada peça
està relacionat amb la seva capacitat de moure’s o de moviment.
La dama, per tant, és la que pot, potencialment, abastir el número
més gran de caselles.
És interessant conèixer el valor aproximat de les peces prenent
com a unitat de mesura el peó. REI, valor infinit. DAMA, 9. TORRE,
5. ALFIL, 3. CAVALL, 3. PEÓ, 1.
És aproximat i ens va bé per començar a valorar les peces. Si afines més, l’alfil és una mica millor que el cavall o en
general, la suma de peces és superior que el seu equivalent individual, etc. Però això ara no ve al cas. El valor relatiu
de les peces canvia segons l’estructura de la posició i, no sols això, a vegades poden invertir la seva importància, es
una de les gràcies i meravelles dels escacs...
En una propera entrega explicarem què és el mat i alguns conceptes elementals per entendre com s’articula el joc des
del seu inici.
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Sabies què ?
Escolta'ns els dimecres ( cada 15 dies ) a Radio Sant Just Desvern

Coneixes els nostres tallers, xerrades i formacions?
Formacions, tallers i xerrades sobre transsexualitat diversitat i no discriminació per a
escoles i instituts ( alumnes i docents ), empreses, centres sanitaris, ajuntaments, casals,
etc.
PROPERES FORMACIONS:
IEP Antoni Algueró (Sant Just Desvern)

Demana informació a :
transbaix@gmail.com
673.557.081
677.520.698
Formació a l’IEP Montseny de Sant Just Desvern
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ENTRETENIMENTS
Natàlia Parés Vives

TRENCACLOSQUES D’ESCACS
Encetem una secció dedicada a l’entreteniment amb
una columna on proposo resoldre problemes
d’escacs. En aquesta primera entrega ofereixo un
tema senzill, de molt poques ramificacions de càlcul
i que per entretenir vaig presentar als alumnes de
primària del IEP Escola Montseny de Sant Just
Desvern en una versió de només tres jugades.
Com vaig dir llavors, la gràcia és intentar resoldre el
tema sense tocar les peces, reflexionant, anticipant
les respostes del bàndol negre i la nostra rèplica. És
relativament senzill si un pensa que hi ha molt
poques ramificacions ja que el bàndol de les negres
té poques opcions per a jugar. Es una mica pensar
com una mestre d’escacs...
JUGUEN BLANQUES I FAN MAT EN CINC JUGADES

SOPA DE LLETRES
TROBA LES 11 PARAULES AL VOLTANT DEL
TEMA DE LA POBRESA ENERGÈTICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
EN EL PROPER NÚMERO DE LA REVISTA PUBLICAREM LA RESPOSTA.
TAMBÉ AL WEB HTTPS://TRANSBAIXPOWER.CAT.

- 3 4 -

Som una associació que busca una normalització social vers
l'ensenyament a tots els nivells, tant escolars com institucionals.
La formem tant persones trans* com persones amb altres diversitats,
siguin o no siguin normatives si tenim en compte la normativitat
com una anormalitat imposada, carent de lliure elecció.
La nostra fita és que tu ens escoltis, nosaltres també ho fem, i que
ens vegis com tu et veus, doncs som com tu.
Si en tens ganes i vols pertànyer a aquesta canya d'associació... vine
et convidem a participar en aquest projecte de llarg recorregut.

Mail: transbaix@gmail.com
Web: www.transbaixpower.cat

Local social:
Centre Cívic Les Tovalloles, Riera de la Salut, 7
08980 - Sant Feliu de Llobregat
Tel: 673557081 - 684293760

Membres de : CNLGTBI, XARXA LGTBI Amb, CNDonesCat, Consell Dones de Sant Feliu, Consell Dones Sant Just Desvern,
Mesa de trabajo por la DGI per la Llei Trans.

ENTITAT GERMANA

L'entitat Sant Boi en Positiu TransVIH neix amb la necessitat de
tenir un espai intercultural i heterogeni, per tothom, un espai on es
puguin trobar persones diverses amb un mateix punt de vista dins
la comarca del Baix Llobregat, què és ser feliç i acceptar-se a si
mateixes.
És una organització amb una orientació purament de naturalització
i empoderament de les seves pròpies realitats i circumstàncies.
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