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Dones de primera, dones de segona
EDITORIAL

Sempre hem estat dones, no necessitem que ens ho diguin
perquè sabem perfectament que ho som, ni que l’origen

del nostre gènere hagi estat fruit d’una de-construcció
anterior i d’un gènere assignat erroni al néixer, però ningú

n’era conscient en aquell moment.

La de-construcció no només és del gènere, sinó també social, de socialització, ja que
trenquem amb tots els esquemes que ens embolcallen per viure lliurement amb la
consonància i la coherència que el trànsit ens arriba a donar. Un crit de llibertat, vaja!

Algunes, tenen sort i per joventut i genètica han rebut suport familiar per tal de fer el
seu trànsit i tractament hormonal que les ha acostat a un imaginari molt més cis-
heteronormatiu, vull dir, més com les persones conformes amb el gènere i sexe assignat
al néixer.

Em refereixo que per constitució, hormones i perseveració, gràcies al suport rebut en
tots els àmbits, aquesta dona trans té una semblança més comparable amb les dones
Cis. No totes han, hem, aconseguit aquests resultats, però no per no arribar-hi no vol dir
que no siguem igualment dones, dones diverses.

Moltes de nosaltres mares, moltes de nosaltres pares, per cert.

Curiosament, la lluita del col·lectiu es centra en donar visibilitat a totes les dones trans,
siguin quines siguin les seves «aparences» i «resultats» fruit de la química i cirurgies
emprades per arribar al «quasi» i valgui el retintí, i assolir els mateixos rols de posats i
maneres que la resta de les dones.

La insistència de pertànyer a la corrent feminista, espai natural en què ens sentim
reflectides i creiem que és el nostre natural, comporta algunes contradiccions i reserves
per part d’aquelles dones que neguen la nostra existència com a tals, donat que no
tenim algunes de les capacitats que elles van adquirir en néixer, tot i que sí es troba
dins de les noves masculinitats, com per exemple, els homes trans. Que no saps ben bé
el perquè, però són més acceptats ells que nosaltres dins dels espais feministes, inclús
per les més radicals… serà que… ai no sé!, en fi…

No em ficaré en camises d’onze vares, però hi ha moltes que s’identifiquen entre elles
amb els ulls tapats i orelles ben atentes, sense tenir en compte el que significa viure i
respirar com una dona, d’ençà que et lleves fins que tornes a dormir. I més si t’ha tocat
la rifa i ets Trans.
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R O S A  M ª  M A R I S T A N Y

Directora. Trans*Baix Power La Revista

Potser les pintures com ara maquillatges, ulls encisadors, ungles, llavis pintats,
mogudetes de mà, i vestits ajustats són l’ideari d’algunes dones. Algunes fins i tot
trans menystenen a qui no podem ostentar aquests atributs incontestables, pel sol
fet d’haver estat acceptades en entorns de feminismes racialitzats, blanques i de
classe mitjana alta, diria jo que comprades amb un fals empoderament. 

Que es demostri i les-hi donin càrrecs executius dins d’aquests espais feministes…
veig però que per moltes flors, violes i romaní, afegint-hi aplaudiments i llorers,
d’aquí no passarà. Tot sovint i, «remarco», sembla que algunes han perdut el nord,
trans incloses.

Vaja, que se’ns reconeix «com» dones, això sí, dones de segona o tercera.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Potser i ara em ve al cap la lluita de Rosa
Louise McCauley Parks, aquella dona
afroamericana treballadora en un taller de
costura, que es va negar  a cedir el lloc en  un
autobús a una persona blanca i que, va ser
empresonada per aquest fet. 

Algunes no som afroamericanes, però sí tenim
molta empatia per les dones, totes, siguin
maques, no tan maques, altes, baixetes,
primes o gruixudetes, guerxes o amb ulls
miraculosos, sense importar-nos el color de la
pell, trans que tinguin penis o tinguin vulva,
independentment de l´orientació sexual que
tinguin, perquè al cap i a la fi, totes les dones
trans vivim el gènere de manera diferent,
donat que som diverses.

 Totes ho som, totes som dones. I punt.
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El repte d’educar en un món global

Deia, el pedagog brasiler defensor de la pedagogia
de l’esperança, Paulo Freire, que “ensenyar no és
transferir coneixement, sinó generar les possibilitats
per a la seva pròpia producció o construcció”. 

L’Educació i la Formació per a la Solidaritat (o per a
la Justícia Global) pretén precisament això:
proporcionar eines que ens ajudin a generar
pensaments i opinions pròpies que ens permetin
qüestionar, per millorar, el món en què vivim,
començant pel nostre entorn més proper. Seria
complicat trobar un moment de la nostra història
recent més oportú per poder treballar aquests
preceptes i objectius que ens aporta l’Educació per a
la Solidaritat. Per posar alguns exemples, avui sabem
que l’1% més ric del planeta emet el doble de Co2
que la meitat més pobre, però que són aquestes les
persones que més estan patint les conseqüències de
la crisi climàtica. 

També hem constatat que l’escenari post pandèmia
ha afavorit els 10 homes més rics del món que han
vist augmentar la seva fortuna en mig bilió de dòlars.
Recordeu quan dèiem que d’aquesta crisi generada
per la Covi-19 sortiríem millors?. 

En un món cada cop més interconnectat, és urgent treballar en la promoció d’una ciutadania
global, amb visió crítica de la realitat, que sigui capaç de transformar les seves idees en
accions de lluita contra les desigualtats i injustícies, cada vegada més esteses arreu del món. 

L’Educació i la Formació per a la Solidaritat o per a la Justícia Global és una magnífica eina
per afavorir aquesta consciència col·lectiva que posa en el centre els drets humans i la dignitat
de les persones, sigui quin sigui l’indret del món en el qual hagin nascut. 

De la mateixa manera que l’Agenda 2030 de Nacions Unides i els seus 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible proposen un abordatge multidimensional i integral de
totes aquelles dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i
l’ambiental), l’Educació per a la Solidaritat també es basa en una sèrie d’eixos temàtics
estretament relacionats que anirem desgranant a continuació. 

Tinenta d’alcaldia de Ciutat Educadora a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
A L B A  M A R T Í N E Z  V É L E Z

- 0 5 -



És per tot això que ens urgeix potenciar més que mai
algunes de les idees i eines que ens proposa l’Educació
per a la Solidaritat. 

En primer lloc, la idea de ciutadania global com a
sentiment de pertinença a un sol món sense fronteres
que necessita la nostra acció transformadora; però
també de l’acceptació de les relacions
d’interdependència que ens fan més vulnerables i,
alhora, més decisius.  Ho estem veient amb el
moviment feminista, amb els processos d’apoderament
col·lectius i transversals que posen en el centre les
relacions humanes i que poden ser realment
transformadors.

Conèixer i analitzar l’impacte de les relacions de poder
en la presa de decisions dels nostres dirigents, prendre
consciència dels nostres drets o de la importància de
posar-nos les ulleres violetes en cadascuna de les
nostres accions, és part dels objectius d’una educació
que incorpora una visió global de les causes i efectes
de tot allò que ens impacta. 

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Quan penso en l’accés desigual que estan tenint les
persones a la vacuna en funció del país on visqui,
descarto qualsevol possibilitat d’haver millorat ni un
polsim: només 92 dels 194 estats membres de Nacions
Unides han aconseguit vacunar a més del 40% de la seva
població.

En definitiva, podem dir que la situació d’emergència
sociosanitària generalitzada i els més de cinc milions de
persones que han perdut la vida arreu del món ens han
mostrat les conseqüències d’un món interdependent i
desigualment globalitzat; i d’un model de
desenvolupament que posa en qüestió la supervivència
del nostre propi planeta. Com denuncia Oxfam Intermón
en un informe de 2021, el virus ha deixat al descobert i
ha exacerbat les desigualtats econòmiques, de gènere i
racials.

Ens ha descobert la nostra fragilitat col·lectiva i la
incapacitat de l’actual sistema econòmic per garantir la
vida. 

Per contra, s’han agreujat les desigualtats, en un procés
de concentració de riquesa sense precedents
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En definitiva, necessitem consolidar la idea de ciutadania global com a sentiment de pertinença a un sol
món sense fronteres que necessita la nostra acció transformadora i acceptar les relacions
d’interdependència que ens fan més vulnerables però, alhora, més decisius.

Sabem que la cooperació i l'empatia hauran d'ocupar un paper cada cop més predominant en les nostres
vides, però realment estem educant les futures generacions per a la necessària transformació social i
ambiental que ja estem experimentant? Ara és més necessària que mai la construcció d'un pensament crític
i holístic que proporcioni eines que ens ajudin a generar opinions pròpies que ens permetin qüestionar, per
a millorar, el món en què vivim, començant pel nostre entorn més proper. 

Una educació que ens ajudi a qüestionar les coses. Per incorporar l’Educació per a la Justícia
Global en l’àmbit de l’educació més formal hem de començar qüestionant l’educació. Realment el
sistema educatiu actual fomenta uns centres educatius democràtics o unes pedagogies que
fomenten la visió i anàlisi crític per part de l’alumnat?
Teixim comunitats educadores que entenguin que molts aprenentatges van més enllà dels espais
educatius formals; necessitem l’entorn i tots els agents socials que l’habiten. 
Qüestionem la nostra manera de mirar i entendre el món: investiguem, llegim, debatem amb les
persones que tenim més a prop, especialment amb aquelles que no pensen com nosaltres. Posem
en pràctica el diàleg i l’escolta activa.
Siguem conscients de les conseqüències que té la nostra forma de vida sobre el planeta i
comencem transformant la nostra realitat més propera amb les nostres accions de compra i
consum, el voluntariat o l’activisme. 
De manera transversal, ens caldrà comprendre la lògica patriarcal que ho impregna tot per
aconseguir erradicar les violències i desigualtats socials que s’originen per raó de sexe, gènere o
afinitat  sexual.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Informar-nos, repensar i actuar. Tres verbs que com a societat hauríem d’incorporar a través de múltiples
àmbits i moments de la nostra vida: a casa, a l’escola, a la feina, amb les amistats... Les eines que ens
proposa l’Educació per a la Solidaritat són diverses i s’han d’aterrar a les realitats concretes -i alhora
canviants- de cada societat. 

El que no podem negar és que és urgent adoptar compromisos individuals i col·lectius si volem garantir la
vida de totes les persones arreu del planeta. Per fer-ho possible, necessitarem, com diu el famós lema:
“pensar globalment i actuar localment” en la lluita contra les desigualtats i la construcció d’alternatives a
un sistema interdependent que s’ha manifestat massa injust amb les persones i depredador del planeta. 

I us estareu preguntant com podem posar en pràctica tot això. La resposta és complexa i senzilla alhora, i
estar llegint aquest article ja és un important primer pas. 

Organitzacions com lafede.cat (Organitzacions per a la Justícia Global) han dedicat grans esforços a
generar un conjunt de coneixements, experiències i propostes entorn l’Educació per a la Justícia Global;
és precisament lafede.cat qui ha establert un decàleg del qual m’agradaria destacar, només a tall
d’exemple, algunes claus per posar en pràctica això de l’Educació per a la Justícia Global:

I  N O S A L T R E S ,  Q U È  P O D E M  F E R  ?
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Periodisme de proximitat? 
Sí, gràcies

N Ú R I A  G A R C I A  A L I B A U

Recordo que va ser en una de les primeres assignatures
troncals del 1r curs de Periodisme a l'Autònoma -
recent baixada jo de les beceroles i amb un horitzó
acadèmic que semblava infinit- quan vaig tenir el
primer contacte teòric amb el periodisme de proximitat
-ja tindria temps, anys més tard, de dedicar-m'hi...-. Va
ser un primer flash conceptual molt per sobre, de 4
pinzellades on ens feien referència al paper que tenien
els mitjans de comunicació en l’àmbit local. De les
poques coses que recordo amb suficient exactitud
d’aquelles primeres classes és una frase que va deixar
anar un dels professors de l’assignatura, “una mort
d’Europa ocupa el doble que els milers de vides de la
guerra siriana...” Feia referència a l’espai que qualsevol
diari català, espanyol, francès, italià o anglès dedicaria
a una noticia tenint en compte la proximitat geogràfica
dels fets com a criteri de noticiabilitat. Perquè el que
ens passa més a la vora, per menys greu que pugui ser
-ningú treu que qualsevol víctima no tingui
importància- o hi hagi menys quantitat de persones
implicades, ens acaba impactant el doble. 

En periodisme s’estudien sovint aquests criteris que
acaben fent que una notícia o bé surti a la portada dels
grans mitjans, o bé ocupi un parell de paràgrafs a les
pàgines del mig, o una cantonada a les pàgines finals,
o bé que ni es consideri fet rellevant i ni aparegui. La
novetat, la gravetat, el grau d’actualitat, els implicats,
la proximitat psicològica, la proximitat geogràfica, la
raresa, lo polèmic, lo humà, l’escabrositat, la moda...
Aquests factors no deixen de ser, al cap i a la fi, criteris
que els mitjans utilitzen per passar el filtre d’allò que
ha de sortir i que no. I depèn dels valors i de la
naturalesa del propi mitjà, òbviament, prevaldran uns
criteris més que altres. Pel que fa a la proximitat
geogràfica ens deixa clar que, per exemple, un canvi de
tarifa del parquímetre del nostre poble mai serà notícia
a un mitjà d’àmbit nacional, però sí podria ser-ho en un
diari local. I el que passi en una ciutat amb 

trets culturals semblants als nostres, amb costums,
tradicions, i característiques geogràfiques i polítiques
similars, ens afectarà més perquè ens sentirem més
interpel·lats. Per això ens pot atraure més una cosa
insignificant i propera -com el canvi de la tarifa del
parking o un accident de trànsit al municipi veí-, que
no pas una desgràcia llunyana d'un país. Les notícies
irrellevants es tornen rellevants en les distàncies
curtes. I és cert que l’interès que tenim pels afers més
propers ve acompanyat d’un innegable egoisme. 

Quatre anys després d'obtenir el títol de Periodisme
haig de dir que tota la meva experiència laboral en
l'àmbit comunicatiu està succeint dins el món local,
una experiència enfocada principalment a aquest
“periodisme de proximitat” comentat als paràgrafs de
dalt. És a dir, amb la lupa posada en l’actualitat del que
passa al meu poble, Sant Just, i els seus voltants, el
Baix Llobregat i Barcelona. Val a dir, però, que visc i
exerceixo la professió des de dues realitats ben
diferents que em permeten, molt sovint, agafar
distància i perspectiva als fets: d’una banda formo part
de la Taula de Redacció de la revista La Vall de Verç,
una revista mensual d’iniciativa privada amb
pressupost modest i sustentada, en gran part, pel
voluntarisme i l’”amor a l’art” dels col·laboradors i
alguna subvenció; i d’altra banda estic en nòmina a
Ràdio Desvern, la ràdio municipal de l’Ajuntament de
Sant Just que ofereix un servei públic a la ciutadania.

El temps que porto en ambdós mitjans m'ha estat
suficient per comprovar que la comunicació local és el
radar més rigorós a l’hora de radiografiar la realitat
política, social i econòmica del territori. Aquests
mitjans santjustencs són actors socials rellevants no
només per l’anàlisi de l’actualitat, sinó també perquè
donen cobertura a les singularitats del poble i
consoliden la identitat cultural de Sant Just i el vincle
amb l’entorn. 
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TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Precisament d’aquest vincle amb la realitat que ens
rodeja, mitjançant la comunicació de proximitat, en
feia referència sovint el periodista i escriptor català
Josep Pla (1897-1981). Reivindicava l’anomenat
“periodisme d’observació”, que al seu entendre
consistia en apropar-se als fets tant com es pogués, a
tocar si era possible, però sense arribar a formar-ne
part. Els santjustencs i santjustenques el que busquen
quan llegeixen La Vall de Verç o quan escolten Ràdio
Desvern és informació que s’ajusti als seus interessos,
productes concrets, històries que no puguin trobar
enlloc més. És una de les grans virtuts de la
comunicació local: que la informació que ofereix no es
pot obtenir, per regla general, per cap altra mitjà. És un
producte d’elevat caràcter d’exclusivitat. I és aquí on
els mitjans locals hi tenen molt a guanyar, ja que
poden abordar la realitat d’un territori concret des de
la proximitat, com una eina excepcional per reforçar
els trets identitaris. I els mitjans generalistes, aquesta
singularització, no la poden abordar.

Mesos després de començar les meves experiències
professionals a la revista i la ràdio vaig adonar-me que,
per arribar a tenir èxit ple en les tasques, havia de tenir
un coneixement molt ampli de l’entorn santjustenc, de
les característiques de funcionament de la ciutadania
del poble, i de quines podien ser les fonts
imprescindibles més directes per conèixer el com i el
perquè de les notícies. Tants anys vivint al poble i
gairebé sense adonar-me de res! Amb quina capa més
superficial m’havia quedat fins aleshores… Però si una
avantatge o factor característic té el periodisme local
és l’accés directe a les fonts, i en conseqüència, la
possibilitat de verificar, amb una certa rapidesa i
fiabilitat, les notícies. És a dir, de contrastar. 

La creació d’una xarxa de comunicació local a
Catalunya ha representat un fenomen històric molt
característic d’aquest país. Sens dubte, la globalització
i la teranyina mundial en la que vivim, ha fet possible
una de les contradiccions més grans: podem tenir
notícies del que passa a l’altra costat del planeta de
forma instantània, però som incapaços de saber el que
preocupa als nostres veïns. 

Fins fa escassament 2 anys la dimensió de la
globalització semblava debilitar el protagonisme de la
comunicació propera.

Però des que va arribar la Covid 19 molts paradigmes
estan canviant. La pandèmia i els respectius
confinaments van obligar a quedar-nos tancats als
nostres municipis, a les comarques, a les autonomies, a
freqüentar els carrers i les zones del barri pels tocs de
queda… I no va quedar més remei que familiaritzar-nos
amb aquest ambient. El retorn a lo “pròxim”, a lo
“local” també es va aplicar al panorama comunicatiu, i
per extensió, al consum dels mitjans locals. Durant el
confinament més dur, del març al juny del 2020, els
seguidors a les xarxes socials de Ràdio Desvern van
experimentar un augment mai vist abans a l’emissora, i
encara que a dia d’avui segueixen creixent, sabem que
el virus va ser un punt d’inflexió. El dia a dia dels
santjustencs va reduir-se a les activitats que es feien i
s’impulsaven al poble, donades les circumstàncies
restrictives, i l’única manera de seguir lligat a
l’actualitat era informar-se a través dels mitjans locals.
El context actual ja és molt diferent a les limitacions
que teníem fa 1 any, però és bo -si és que podem
rescatar quelcom positiu de tot plegat- que durant un
temps -a veure quan dura- la comunicació local hagin
tingut aquest paper. En temps de crisi com la que hem
viscut aquests darrers 2 anys, el periodisme de
proximitat és el que millor entén la funció social del
periodisme: el bé social que suposa portar la
informació essencial, veraç i contrastada.  
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L'inici de les obres ha suposat una alegria pel veïnat, una part
del qual vivia amb incredulitat que aquest dia arribès, i una
lògica preocupació per les incomoditats que ocasionarà la seva
execució, que es perllongarà al llarg de quatre anys. 

Un cop materialitzada la inversió, les vies quedaran cobertes en
un quilòmetre i mig de longitud del nucli urbà, entre les
proximitats de la carretera N-340 i la carretera de la Sanson, el
que generarà una nova superfície d’uns 40.000 m2. Aquest sòl,
juntament amb terrenys colindants, es troben dins de l’àmbit
del concurs d’idees internacional de remodelació urbana que ha
estat objecte d’una consulta ciutadana que escollí el passat
novembre una de les tres propostes finalistes.

Malgrat aquest consens tant extens sobre el soterrament, han
sorgit algunes opinions contràries que en aquest article
descriuré per tal de reafirmar la idoneïtat del projecte.
Relaciono a continuació les idees disidents i la meva
argumentació discursiva.

El soterrament és una despesa suntuosa quan el que cal és
ampliar la xarxa ferroviària i millorar el seu manteniment.

Aquestes obres, que inclouen el soterrament de les vies, la
nova estació soterrada i les instal·lacions ferroviàries annexes
tenen un cost previst de 100 milions d’euros, finançats
integrament per l’Estat. És cert que el govern central ha fet
inversions importants en trens d’alta velocitat, en detrimiment
de la xarxa de regionals i rodalies, la qual necessita de major
dotació pressupostària. Al respecte, les línies ferroviàries que
són objecte d’aquest soterrament són tant regionals com de
rodalies, i un cop executada l’obra, s’aconseguirà un augment
de les freqüències de les expedicions en benefici de les
nombroses comarques per on la R1(Molins de Rei-Maçanet
Massanes) i la R4 (Sant Vicenç de Calders – Manresa) presten
servei. A més, suposarà una millora substancial dels recorreguts
i freqüència dels busos urbans i interurbans que travessen Sant
Feliu.

El soterrament ferroviari de Sant Feliu de Llobregat és una obra reclamada des dels
inicis de la recuperació de la democràcia, de forma gairebé unànim entre les diverses

entitats, partits polítics i ciutadania d’aquesta localitat. La fractura urbana ha causat
víctimes mortals i una dificultat en les comunicacions a les dues bandes de les vies

ferroviàries.
 
 

Anàlisi d’algunes idees contràries al soterrament
del tren a Sant Feliu de Llobregat i arguments
que reafirmen la idoneïtat del projecte.

RAFAEL BELLIDO
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Tot i que la inversió és important, està molt per sota d’altres recents, com les línies de metro, L9 i L10, nord i sud,
promogudes per la Generalitat de Catalunya. El cost de la L9 ha estat de 6.916 milions €, sumant el cost de la
inversió més els costos financers, i el de la L10 ha estat aproximadament de 3.000 milions €.

La inversió en transport públic ha de prioritzar infraestructures en superfície, com la nova línia ferroviària entre
Cornellà i Castelldefels, o el tramvia, però no podem oblidar mesures de sutura d’aquelles ferides més sagnats de
la xarxa preexistent. Quan es va construir la línia ferroviària que solca Sant Feliu, el Segle XIX, els projectes
constructius no se sotmetien a avaluació d’impacte ambiental, i per tant, no contemplaven les mesures
correctores aplicables per mitigar els efectes adversos, com poden ser falsos túnels o soterraments parcials. A
aquest aspecte cal afegir que la ciutat de Sant Feliu ha crescut de forma important des de mitjans del segle XX,
especialment a la banda nord del ferrocarril, accentuant la fractura urbana, fet que ens condueix a la segona idea
contrària al soterrament.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

El creixement urbanístic al voltat del tren que ha produït la
fractura ocasionada pel pas del tren ha estat per culpa de
l’Ajuntament.

La densificació urbana en els límits de la línia ferroviària es va
produir en bona part en l’època de la dictadura, però aquesta
tampoc es podia aturar per part de l’Ajuntament quan responia a
plans urbanístics supramunicipals que permetien l’atorgament de
llicències d’edificació, com va ser el pla d’ordenació urbana de
Barcelona i la seva zona d’influència, de 1953, el Pla Director
Comarcal de 1958, o el Pla General Metropolità, encara vigent, de
1976. 

Quan un pla urbanístic classifica un sòl com a urbà amb un sostre
edificable atribuït, la propietat té dret a construir, per molt que
s’emplaci a prop de la línia ferroviària. L’Ajuntament està obligat
a atorgar la llicència, i en cas de negativa, els Tribunals dictaran
sentència a favor del propietari, imposant a més una
indemnització al seu favor. El fort creixement de les ciutats
metropolitanes entre la dècada dels 60 i els 80 del Segle XX,
tendia a aixecar barris al costat dels nuclis antics de les
poblacions, on sovint, se situaven les estacions de tren. Les lleis
del sector ferroviari sorgides en època democràtica, els anys
2003 i 2015, han establert unes servituds de protecció
d’inedificació en les proximitats al pas del tren però que no
afecten als edificis construïts de la trama urbana actual.

Aquesta realitat ha estat similar a la resta de municipis
metropolitans. No obstant, no cal soterrar el tren a tots entorns
urbans, sinò allà on les fractures resulten més intenses,
esdevenint un assumpte de justícia social. És el que succeeix,
com a Sant Feliu, a L’Hospitalet de Llobregat i Montcada i
Reixach, ciutats aquestes que han patit un peatge molt gravós
per situar-se a les portes de la ciutat de Barcelona, sacsejades per
múltiples infraestructures a l’aire lliure. Totes dues compten amb
projectes de soterrament elaborant-se i amb previsions que
s’iniciïn les obres en un futur a curt termini. 
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Soterrar el tren perquè després travessi sobre la coberta el trambaix
és una contradicció.

Aquesta idea, a diferència de les dues anteriors, parteix de la
conformitat amb el soterrament però no amb l’ús posterior de la
coberta i compta amb més adhesions per part de la ciutadania, si bé
cap entitat o partit polític ho ha defensat públicament. El tramvia
connecta actualment Sant Feliu amb la capital. Els finals de línia es
troben a la plaça Francesc Macià (Barcelona) i parc Torreblanca (en
els límits de terme entre Sant Joan, Sant Just i Sant Feliu). Aquest
mitjà de transport ha demostrat la seva eficàcia, que encara serà
major quan l’itinerari se simplifiqui a l’alçada d’Esplugues de
Llobregat i el servei es perllongui direcció el nord de la comarca, per
tal de connectar amb Molins de Rei, i saltant el riu, amb Sant Vicenç
dels Horts. 

Aquesta perllongació necessita primer de tot creuar el nucli urbà de
Sant Feliu, i el lloc més adient són precisament els terrenys alliberats
pel soterrament ferroviari. La Generalitat i l’Ajuntament treballen en
la ubicació d’una nova parada del trambaix en les proximitats de la
nova estació de tren, facilitant el transbordament, i una altra, als
barris de la Salut i Can Calders. L’Ajuntament a més reclama una
tercera parada a continuació, al polígon industrial del Pla, a partir del
qual, una inversió en segona fase ha de permetre arribar als
municipis del nord. Val a dir que el tramvia, a diferència del tren,
permet una bona integració en el paisatge urbà, sense que requereixi
barreres fragmentadores ni passos a nivell. Hi ha exemples
nombrosos arreu del món, on aquest mitjà de transport es comporta
gairebé com un carril segregat d’autobús i contribueix a remodelar i
augmentar la qualitat de vida de les poblacions.

He fet un petit repàs d’algunes idees contraposades a la necessitat
del soterrament, i a la llum d’aquestes, reitero la bondat i els
beneficis que generarà a la ciutat de Sant Feliu, i per extensió, a la
resta de l’entorn metropolità. 

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Advocat urbanista i del medi ambient

R A F A E L  B E L L I D O
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CAP A UNA NOVA   ARQUITECTURA?
J E N N I F E R  R A U D O N A

Sense cap mena de dubte podríem afirmar que l’Arquitectura està sempre en constant transformació com a resposta a
les necessitats de la societat. Tanmateix, d’uns anys ençà ens hi veiem abocades a nombrosos canvis que estan
evolucionant molt de pressa en el temps. Canvis ambientals, legislatius, tecnològics, socials… canvis que estan

modificant les nostres relacions interpersonals i la conducta vers el nostre entorn i en conseqüència també el disseny
dels edificis i teixits urbans. 

Tot just ara farà cent anys de la primera publicació de
«Cap a una Arquitectura»  (Vers une architecture), a la
revista  L'Esprit Nouveau, llibre que recollia nombrosos
articles de Charles-Edouard Jeanneret, Le Corbusier, on
argumentava el que ell considerava eren els principis
de l’Arquitectura Moderna o Moviment Modern. Les
evolucions tecnològiques en el camp de la construcció,
el refinament d’alguns materials constructius, com ara
l’acer i el formigó armat, la producció en sèrie, la
prefabricació i la irrupció de l’automòbil com a mitjà de
transport particular eren signes evidents de canvis
sobtats que permetien una nova manera d’entendre
l’Arquitectura dins d’una societat canviant.

Ens trobem actualment en un període de canvis
semblant? Probablement no, o simplement que cal
entendre aquests des d’una vessant diferent. Els
arguments del Moviment Modern van ser molt
qüestionats posteriorment perquè segurament no
responien a les necessitats reals de la societat sinó
més aviat a una utopia. El disseny arquitectònic no ha
evolucionat gaire des d’aleshores, continuem fent la
mateixa  Arquitectura Moderna, però sí podem dir que
han canviat les nostres necessitats i la manera de
donar-hi resposta.

La problemàtica de la superpoblació, la densificació de
les ciutats i el consegüent augment del preu del metre
quadrat fa inevitable que es plantegin noves
configuracions de la propietat, espais flexibles, mixtos,
de co-working, de co-living (Petit Village) o
autopromocions amb perspectiva de gènere i disseny
participatiu on les usuàries poden col·laborar en el
projecte habitacional tenint en compte les seves
pròpies necessitats (LaBorda Coop), són alguns
exemples. 

El sorgiment de noves tecnologies innovadores com
ara el BIM (Building Information Modeling), una eina
de treball que gestiona de manera intel·ligent tota la
informació que es genera en un projecte, suposa un
gran avantatge per als arquitectes. 

Els softwares BIM (Revit, Archicad, Allplan…) fan
possible controlar les diferents fases del disseny i el
seu    pressupost,    així   com   la    documentació  i   la 

programació dels  temps d’execució, posant en
coordinació tots els tècnics que hi participen i
optimitzant els seus resultats.

Però el canvi climàtic és potser el més rellevant ara
mateix, fa temps que el coneixem. Països del nord
d’Europa, com ara Alemanya, duen a terme polítiques
energètiques força estrictes des de fa dècades  per
combatre’l, però és tot just ara que es comencen a
adoptar mesures de forma global. L’Arquitectura és un
marc idoni per poder observar aquestes evolucions. La
contaminació, les energies renovables, la salut, el
reciclatge, les emissions de CO2… són termes
directament relacionats i que condicionen la presa de
decisions en el disseny de les nostres ciutats i edificis.
L’actual CTE ( Codi Tècnic d’Edificació ) recull aquestes
noves exigències en els projectes d’obra nova i gran
rehabilitació i introdueix el concepte d’edificis NZEB (
Nearly Zero Energy Building ).

Avui dia quasi el 50% de l’energia que es consumeix a
Europa prové dels edificis. L’actual directiva europea
preveu que les noves construccions siguin cada cop
més eficients i sostenibles. Els edificis NZEB o ECGN
(Edificis de consum gairebé nul) suposen un nou grau
d’exigència més enllà dels estàndards passius
(ventilació creuada, inèrcia tèrmica, efecte xemeneia,
protecció solar…) que obliga els arquitectes a planificar
edificis amb alta eficiència energètica mitjançant fonts
d’energia renovables (solar, eòlica, geotèrmica,
aerotèrmica…), responent així  a la problemàtica  del
canvi climàtic, emissions contaminants i escassetat de
combustibles fòssils. Aquests edificis han d’aconseguir
produir més energia de la que consumeixen a través
d’un bon disseny arquitectònic i d’alta qualitat
constructiva, aprofitant les condicions  i recursos
climàtics de l’entorn, amb una pell o embolcall
intel·ligent i incorporant instal·lacions d’alta eficiència
supervisades per mecanismes de control domòtic. 

Tots aquests canvis fan que els arquitectes, en les
seves diferents disciplines, urbanistes, paisatgistes,
projectistes... tinguin un paper fonamental i d’enorme
responsabilitat a l’hora de repensar les  ciutats  i donar
resposta  a unes necessitats cada cop més complexes i
variables que determinaran el futur de la nostra
societat.
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Qui m’havia de dir a mi amb només 3 anyets que el que
va començar com un joc esdevindria la passió de la
meva vida? Soc la petita de 13 germans, els meus
pares van emigrar de Granada amb 11 fills a Catalunya
i aquí en van néixer 2 més. Soc catalana. Un dels meus
grans orgulls i la meva passió és el flamenc.

M’han preguntat una infinitat de vegades la típica
pregunta: Balles flamenc i no ets andalusa?

Des de quan un sentiment té lloc de naixement?
Perquè això és per a mi, un sentiment pur. El moment
en què puges a un escenari i sents com no hi ha res
més… aquell moment on cos i ànima són un, on no hi
ha més llibertat, on l’únic que importa és, a través del
meu cos, transmetre les meves tristeses, alegries,
enuigs, els meus dolors, que us asseguro que són
molts, ja que tinc una lesió a l’esquena que
malauradament m'impedeix trepitjar l'escenari tan
sovint com jo voldria. Amb només 15 anys em vaig
estrenar com a professora de ball a la casa d'Andalusia
de Molins de Rei i per aquella època se’m coneixia com
la Laura, «la terremoto». Imagineu-vos la meva
sorpresa quan vaig arribar el primer dia i em vaig
adonar que la gran majoria d’alumnes eren molt més
grans que jo.

Crec que he trepitjat la gran majoria d’escenaris de les
penyes flamenques del Baix Llobregat. Ara als meus 42
anys i 3 hèrnies discals em trobo en el millor moment
com a professora però en el pitjor com a artista. Són
escasses les vegades que puc gaudir d'un escenari,
però aquestes poques vegades no us podeu imaginar
de la manera tan intensa i bonica que les visc.

Dono les meves classes de ball a la penya cultural
recreativa «Luís de Córdoba» a Sant Feliu de Llobregat
i em sento una afortunada de poder ajudar persones a
fer realitat el seu somni: ballar flamenc. Perquè tothom
està capacitat per aprendre una tècnica, però no
tothom està capacitat per transmetre.

 Jo, una de les coses en què poso èmfasi en les meves
classes, és que no som robots sinó éssers humans i els
éssers humans sentim. Els dic moltes vegades que a mi
no m’importa que s'equivoquin en un pas o cent, jo el
que vull és que em facin sentir. 

Quan puges a un escenari, primer està sempre el
respecte pel públic, un públic que hi és per tu. Es
mereixen que donis sempre el millor: si estàs trist, treu
la tristesa a través del teu cos, perquè si tu ets capaç
d’això, seràs capaç d'emocionar i quan un és capaç
d’emocionar una persona a través del seu cos haurà
aconseguit el més gran que pot aconseguir un artista.
Això és el que intento inculcar les meves alumnes,
però per més que jo els ho expliqui mai no dependrà
de mi. A les que són més grans i van conèixer la gran
Lola Flores els dic que al ball no tenia gaire tècnica, al
cant tampoc, però s’enfilava a un escenari i el convertia
en màgia i aquesta màgia només l'aconsegueix una
persona que a sobre d’un escenari us fa sentir.

Jo no sé quantes vegades més em permetrà la meva
esquena pujar-me’n a un escenari, l'únic que sé és que
el dia que deixi d’actuar, no haurà estat per això, sinó
perquè hauré deixat de sentir aquest nerviosisme i
aquesta emoció en ballar. Per a mi aquesta serà la lesió
que donarà per finalitzada la meva carrera com a
artista, que no per això la meva passió com a
professora. Seguiré gaudint de l'ensenyament, seguiré
aprenent de petites i grans, seguiré inculcant els meus
valors i continuaré fent somnis realitat. I és que avui,
gràcies a elles, allò que va començar com un joc es va
convertir en una realitat, dedicar-me al flamenc.

L A U R A  A G U I L E R A  R O D R Í G U E Z

Un sentiment

Professora de ball flamenc de la Penya Cultural Recreativa
Luís de Córdoba.

L A U R A  A G U I L E R A  R O D R Í G U E Z
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Estic Depre

J Ú L I A  P I

Estic depre perquè Fulanito m'ha deixat"
"He tret un 6 a l'examen d'història, quina depressió"

Quants cops has sentit o has dit una frase similar?
Quants cops t'has parat a pensar en el significat real
del què estàs dient?

Depre" s'ha convertit en una paraula més del nostre
llenguatge quotidià, igual que passa amb "maricón",
"puta", "anorèxica" o "bipolar", per posar alguns
exemples que tots hem fet servir en algun moment.
Són paraules que tenen un significat, més enllà de la
intenció que li volem donar.

Totes sabem que quan fem servir aquestes paraules ho
fem per insultar a algú, però realment estem faltant al
respecte a tot un col·lectiu. Tot i això, continuem fent-
les servir, aconseguint així, normalitzar l'ús de paraules
que poc tenen a veure amb el seu significat real. Passa
el mateix amb "depre". Estem menyspreant una
malaltia mental molt greu que afecta molta més gent
de la que ens pensem.

Per fer-nos una idea, a Espanya el risc de patir un
episodi greu de depressió, afecta un 16,5% de les
dones i un 8,9% dels homes, el risc en el col·lectiu
LGTBIQ+ és tres vegades més elevat. Hi ha col·lectius
que despunten de la mitja, arribant a xifres tan
alarmants com la que ens desvetlla l'associació
Chrysallis, i és que el 70% dels suïcidis o intents de
suïcidi en adolescents es produeixen en persones trans.

Aquestes diferències que es veuen en les xifres, estan
clarament relacionades amb la violència de la societat
masclista i cisheteropatriarcal. De tots aquests casos
que he estat comentant i segons diversos estudis
publicats, un 50% no seran diagnosticats. 

Sent una malaltia tan comuna, com pot ser que no es
diagnostiquin la meitat dels casos? Potser falten
recursos en la sanitat pública per tractar malalties
mentals? Potser falta conscienciació en la població
sobre aquests tipus de malalties?

Penso que una bona manera de començar a trencar
tabús és poder-ne parlar obertament i amb total
naturalitat. És per això que vull compartir amb
vosaltres la meva experiència amb la depressió i
l'ansietat. Les dues malalties són diferents tot i que
acostumem a relacionar-les.

Vull començar fent una explicació molt breu de com he
viscut jo les dues experiències per tenir una visió
global. En èpoques de depressió, el que fa el meu
cervell és tirar enrere en el temps, és per això que
l'emoció principal és tristesa que acostuma a venir
acompanyada d’un estat d’apatia i desinterès per mi i
el meu entorn.

En el cas de l'ansietat, és tot el contrari, els
pensaments van cap endavant en el temps, avançant
coses que encara no sé si passaran i ficant-les en el
pitjor escenari possible, això fa que em senti nerviosa,
marejada i angoixada. Tenir el cap constantment en el
passat o en el futur fa que no estigui vivint el present,
fent-me incapaç de retenir cap informació ni
concentrar-me, ni tan sols per llegir un llibre que és un
hàbit que m'agradava moltíssim.

Vull aclarir que tot el que explicaré tot seguit està
basat en la meva experiència personal que no tindrà
res a veure amb la que estigui vivint una altra persona,
per tant, ni els símptomes, ni la durada, ni el
tractament ni l'experiència és comparable amb la d'una
altra persona.
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TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Tot va començar amb la notícia d’una greu malaltia en
un ser estimat. En aquell moment va ser com si em
tiressin una galleda d’aigua gelada al damunt. Va
començar una època on tot és nou, d'incertesa, de
paraules noves, de cerques a Google, de proves, de
resultats, d'esperança, de desil·lusions, de tristesa, de
ràbia, de frustracions, metges, hospitals, tractaments,
estudis, operacions, de sentir que estava en un món del
qual havia sentit parlar, però que mai et pots imaginar
que et tocarà a tu.

Durant un curt període, després d’una operació infinita,
va semblar que tot podria tornar a la normalitat. Aquí
va ser, durant aquesta falsa tranquil·litat quan vaig
poder escoltar-me i em vaig adonar que tot el que
podia sentir era por. Una por que m’acompanyava des
que vam rebre la notícia, una por que envaïa tot el meu
cos, tensant tots els músculs, estrenyent-me l'estómac
com si hi tingués un nus i fent-me estar constantment
pendent del mòbil per si rebia la trucada.

Arribats a aquest punt i gràcies a una bona doctora de
capçalera, jo ja estava visitant mensualment a la
psicòloga de la Seguretat Social i ja m’havia
diagnosticat l’ansietat. El fet d’estar diagnosticada em
va ajudar a comprendre la malaltia, em va ensenyar
que és la corba de l'ansietat i que tot el que puja baixa.
Això em va ajudar en moments de molta ansietat a
poder pensar, encara que fos durant un segon, en el
dibuix de la corba i m'ajudava a comprendre que,
encara que en aquell moment sentís que estava al
límit, acabaria baixant.

He volgut nomenar la meva doctora de capçalera
perquè va ser ella la que em va insistir a visitar a la
psicòloga, per mi tot el que estava sentint era normal i
era pel que havia de passar en aquella situació. Fins
que no m’ho van dir, no vaig ser mai conscient de tenir
una malaltia mental. Perquè això són coses que passen
als altres. El fet de no poder dormir, de tenir el cap les
24 hores del dia centrat a la malaltia, de paralitzar la
meva vida i les meves relacions, estar constantment
imaginant el pitjor escenari possible en tots els àmbits,
tot això no era res alarmant ni era res que s’hagués de
tractar.

Aquest descans que ens va donar la malaltia va durar
molt poc. Sense adonar-me'n tornava a estar en mig de
tota aquesta espiral d’hospitals, tractaments
experimentals, febres, infeccions, recaigudes i
ingressos. Els ingressos cada cop s’anaven allargant
més i les èpoques a casa, cada cop eren més curtes. El
meu cos era com una corda en tensió les 24 hores del
dia.

Fins que va arribar el dia que tot va acabar, una de les
persones més importants de la meva vida havia marxat
per sempre. La corda que havia estat tensa es va
afluixar de cop i vaig començar a passar els millors
mesos en molt de temps, no tenia res que em
preocupés, podia estar un dia sense mirar el mòbil i no
tenia l’ansietat per fer-ho.

Aquí va ser quan la psicòloga em va parlar del dol i que
era evident que jo no l'estava passant. Em va insistir
molt en el fet que necessitava plorar. A la visita del
mes següent (perquè si, només poden visitar pacients
un cop al mes) li explicava que no podia plorar, no
podia pensar en ella, no era capaç. La doctora em
donava consells com olorar la seva roba, mirar fotos,
recordar moments…

Al final, la muralla que havia construït envoltant les
meves emocions, una muralla amb doble capa i vidres
blindats, d’on no podia sortir ni entrar res, va explotar
pels aires. Va haver-hi un detonant, la pèrdua d’un altre
ser estimat sis mesos després.

En aquest punt i amb la perspectiva que m’ha donat el
temps, puc dir que el que vaig començar a viure va ser
una caiguda al buit. Una caiguda en picat i sense final.
Els dies passaven en un tancar i obrir d’ulls. Em
despertava, em tombava al sofà mirant la tele, sense
assimilar res del que passava, menjava per inèrcia i
quan tenia son a les tantes de la nit, anava al llit. Tot
això va coincidir amb el confinament pel qual no podia
tenir visita amb la psicòloga, la meva doctora de
capçalera m’anava trucant per veure com seguia i em
va receptar uns antidepressius, no podíem fer gaire
cosa més.

A mi, això del confinament em va venir perfecte,
s’adaptava al 100% a les meves necessitats del
moment. Més tard vaig saber que estava començant a
gestar agorafòbia, una altra malaltia mental que fa a
qui la pateix que li sigui molt difícil sortir de casa i
estar en llocs amb molta gent. El confinament un altre
cop jugava a favor meu impedint-me poder afrontar
això de cara. I així van anar passant els mesos, sumida
en la depressió.

Vaig poder visitar la meva psicòloga de nou i em va
derivar a psiquiatria perquè a aquelles alçades ja veiem
clar que necessitava medicació. I aquí comença l’època
que els meus sentiments i emocions van començar a
fer pujades i baixades com en una muntanya russa.
Com ja imaginareu hi ha desenes de medicacions
diferents, he perdut el compte de quants n’he provat
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Quan aconseguia tenir una mica controlada la
depressió que em feia estar tirada al sofà tot el dia
recordant moments dolorosos, apareixia la seva amiga
ansietat, fent-me patir per tot, imaginant coses
horribles les 24 hores del dia perquè si, a la nit la cosa
no s'atura, els somnis són caòtics, et despertes 10 cops
cada nit amb ansietat i estàs cansadíssima tot el dia. 

A la visita del mes següent, passes a comentar les
novetats amb la psiquiatra i tornem a fer canvi de
medicació. No hi ha cap combinació infal·lible pel que
hem d’anar provant i fallant. Això vol dir, estar un mes
de la teva vida deprimida i trista i al mes següent amb
ansietat i nervis i això s'anirà repetint fins no donar
amb la medicació i la dosis que et cal.

Sempre cansada, sempre dormint malament, amb
malsons, despertant cada dia amb la punxadeta al cor
en recordar que ja no hi és aquella persona. Vaig
començar a anar a una psicòloga privada per veure si
tenir una altra visió, em podria ajudar. I vaig tenir la
sort de trobar una professional com la copa d’un pi.
Des del primer dia, vaig sortir contenta de la consulta. I
jo em pregunto, com pot ser que hagi de pagar gairebé
una desena part del meu sou perquè em visiti una
professional qualificada? Estic i estaré tota la vida
pagant a la Seguretat Social, per què no em poden
oferir aquest servei tan bàsic? Potser interessa tenir
una societat mentalment malalta?

Avui dia, em trobo en aquest punt, encara no hem
donat amb la combinació de pastilles ideal per a mi,
però sento que a poc a poc començo a veure la llum.
De tant en tant tinc algun dia bo i això és molt més del
que tenia fa dos anys. Encara tinc dues malalties
mentals i estic lluitant perquè arribi el dia en què miri
enrere i m’adoni que porto uns quants dies seguits
bons. Amb això ja em conformaré, de moment.

Vull agrair a la psicòloga Iris Gómez per la revisió i
correcció del text @irisgomez_psicologa
I a la il·lustradora Clara Corax per fer el dibuix que
acompanya l'article, que en veure'l fa uns mesos em
vaig sentir tan identificada que em va remoure mil
emocions @clara.corax
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El soterrament a tota màquina

L Í D I A  M U Ñ O Z

Sant Feliu de Llobregat viu un moment històric, després de més de 40
anys de lluita veïnal i institucional, per fi estem veient la implantació i
l’inici dels treballs de l’obra que canviarà la configuració de la nostra

ciutat i que contribuirà a cosir-la urbanament i socialment.

Una transformació transcendental, amb el soterrament
de les vies del tren com a detonant per poder avançar
en la construcció de la ciutat que tots i totes volem:
sense barreres, amb més habitatge públic, més espais
verds i més i millors equipaments al servei de la
ciutadania.

Poques ciutats experimentaran una transformació
urbana tan transcendental com la nostra, poques
ciutats es troben en un moment d'inflexió tan
interessant com Sant Feliu, fet que tindrà un impacte
més enllà de la nostra ciutat. En aquest context, ha
estat un orgull i també la culminació de molta feina,
que Sant Feliu hagi estat designada com a ciutat de
referència a l'Estat espanyol per al desenvolupament i
la implementació de l'Agenda Urbana. 

La tan esperada obra s’està executant a bon ritme i
malgrat la complexitat de la gestió d’una obra
d’aquesta magnitud i de l’impacte que suposarà en el
dia a dia de Sant Feliu, hem d’estar realment contentes
de veure com tot això que desitjàvem i pel que hem
estat lluitant durant molts anys, s’està materialitzant
per fi. 

Així, l’obra segueix el seu curs segons el calendari
previst, mentre el futur de la urbanització posterior de
la zona alliberada per les vies s’ha configurat de
manera participada per la ciutadania, amb la celebració
de la Consulta del Soterrament, que va finalitzar amb
èxit el passat 21 de novembre.

Una Consulta pionera per decidir el Sant Feliu del
futur, que va ser la culminació d’un treball incansable i
d’un procés participatiu iniciat el 2018, on es van
assentar les bases dels projectes que es van sotmetre a
votació per part de la ciutadania. La proposta Rambla
Major i l’opció d’integrar un espai de memòria de
l’antic edifici de l’estació a la nova estació soterrada,
van resultar els projectes guanyadors d’aquesta
Consulta en que van participar 6.299 persones (el
16’22% del cens). Tot un èxit! 

Ara ja s’estan iniciant els treballs de redacció de
l'avantprojecte i de la modificació del planejament
necessària per poder implementar el projecte
d’urbanització guanyador. La voluntat és que durant tot
aquest període la ciutadania tingui informació contínua
sobre l’avenç de les obres, així com que conegui en
profunditat la proposta guanyadora i el que significarà
aquest gran canvi per a la ciutat. 
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Més oportunitats 

Però les oportunitats que genera el soterrament son moltes més, també en l’àmbit de la creació d’ocupació.
Una de les coses de les quals estic francament satisfeta és d’haver pogut arribar a un acord amb ACCIONA
per a què les vacants d'ocupació lligades al projecte de construcció del soterrament, siguin publicades a la
borsa d’ocupació pública local de Sant Feliu. 

L'objectiu d'aquesta iniciativa és optimitzar la gestió de les ofertes de feina lligades al soterrament,
augmentant la rapidesa i l'eficàcia del procés i afavorint la inserció laboral de les persones usuàries del
Servei Local d'Ocupació. Una altra gran oportunitat per a la nostra ciutat i la seva gent.

El projecte

El Projecte de construcció «Integració del Ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat», és el nom tècnic d’allò que
popularment s’anomena el «soterrament», i consisteix en la construcció d’una línia ferroviària subterrània
projectada en paral·lel a l’actual, entre els municipis de Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí. 

Aquesta actuació afavorirà la connectivitat i la qualitat de vida de la ciutadania, que avui dia té una línia de
ferrocarril que travessa el nucli urbà de la ciutat de Sant Feliu i que implica un alt nivell de perillositat, de
contaminació acústica i ambiental, i de dificultats de mobilitat. A més, és una obra necessària per a la
millora de les freqüències de les línies R1 i R4 de Rodalies. 

Per a la construcció d’aquesta nova línia, s’intervindran un total de 2.980 metres: més de 900 metres de
fals túnel entre pantalles i més de 630 metres de túnel en mina, a banda d'altres seccions a cel obert. Les
vies quedaran del tot cobertes al llarg del quilòmetre i mig de longitud que fa el nucli urbà de Sant Feliu,
entre la riera de Pahissa i la carretera de la Sànson, generant-se 40.000 m2 de sòl públic!

El futur ja ha arribat a Sant Feliu! 

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat

L Í D I A  M U Ñ O Z
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De la crisi de 2008 vam aprendre que les retallades i
l’austeritat no només són polítiques injustes, sinó que
són ineficaces. Amb l’emergència sanitària provocada
pel Coronavirus hem pres més consciència que mai que
les salvatges retallades dels últims deu anys han
contribuït al col·lapse d’un sistema sanitari que avui
ens està salvant la vida. Això ho està intentant revertir
el govern de coalició amb diferents mesures preses en
l’àmbit sanitari. 

Aquesta lliçó l’hem hagut d’aprendre en una situació
duríssima, inimaginable per molts i moltes, i haurà de
tenir conseqüències polítiques que assegurin que mai
més es retalla el nostre sistema de salut pública. No
obstant això, aquesta emergència ens ha de servir
també per aixecar la vista i veure quins són els pilars
de la nostra societat que avui també es tambalegen per
culpa d’aquesta dècada perduda d’austeritat. Veurem,
sens dubte, com l’Educació és l’altra gran àrea on s’han
acarnissat les retallades. A Catalunya, per exemple, els
governs de la Generalitat han rebaixat la inversió
educativa un 17,5% en els últims anys, s’ha generat un
dèficit de docents de més de 5.000 places, una taxa
d’interinitat del 24% i la despesa familiar en educació
s’ha incrementat en un 13,3%. 

El confinament total que es va viure a Espanya i a
Catalunya des que el govern central va decretar l’Estat
d’Alarma seguint les indicacions del Comitè d’Experts
sanitaris han situat el debat de l’educació en primer
terme. 

Tothom estava preocupat en si el curs 2020 es podria
acabar presencialment o hauríem de recórrer a
mecanismes telemàtics per finalitzar-ho. És un debat
interessant que, dos anys després de l’esclat de la
pandèmia encara ens ha de fer reflexionar. Sembla poc
raonable pensar que el que no hem aconseguit fer en
deu anys, ho farem ara en quinze dies i arrel d’una
situació d’emergència inèdita a Catalunya i al món. 

Cal recordar que el govern d’esquerres a Catalunya va
aprovar el projecte EduCat 1x1 per dotar d’un
ordinador portàtil a tot l’alumnat amb la intenció de
potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i
evitar la bretxa digital que, ja en aquell moment, es
feia evident al nostre país. Malauradament, i a
conseqüència de les retallades en educació que va
imposar CiU quan va recuperar el govern de la
Generalitat, la Conselleria va posar punt i final a un
projecte que avui podria haver solucionat la incertesa
en aquest final de curs. No és moment de retrets, però
cal aprendre que les retallades en educació també ens
han fet perdre eines per combatre les conseqüències
que deixarà aquest maleït covid19. Pel futur, cal
prendre’s seriosament la incorporació real d’eines
telemàtiques a l’ensenyament evitant que cap família
quedi exclosa. Sovint tenim els infants sobre exposats
a imputs audiovisuals que arriben per internet, però
hem sigut incapaços d’incorporar la potencialitat
d’aquestes eines al sistema educatiu. 

Ara, per acabar el curs 2021-2022, les energies no
s’haurien de concentrar en com ‘qualifiquem’ aquest
final de curs, sinó en com acompanyem emocionalment
l’alumnat. L’altre dia, fent una videoconfèrencia amb
amigues docents en actiu, em deien: “tenim ganes de
tornar a l’aula, però no per posar notes als alumnes i
que passin de curs, sinó per veure que estan bé, per
tranquil·litzar-los davant d’aquesta situació i per
acabar el curs amb la màxima normalitat possible”. 

L’Educació en temps
del coronavirus

J O A N  M I Q U E L  M E N A  A R C A

Les crisis són sempre moments de
transformació i de canvi que ens obliguen a
afrontar amb nous aprenentatges un futur

encara desconegut. 
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És el gran paper que te l’educació: més enllà de
l’aprenentatge de continguts, està  l’aprenentatge de la
vida i dels valors democràtics i de solidaritat.
Prioritzem aquest acompanyament emocional,
psicològic i pedagògic, d’uns cursos atípics amb
videoclasses i mascaretes a l’aula. Han de ser les
autoritats sanitàries les que, segurament de forma
progressiva, ens diguin quan podem recuperar la
normalitat a les aules i, un cop recuperada, treballar
per a què els infants entenguin què ha passat i puguin
continuïn la seva vida amb el mateix somriure de
sempre. 

Des del govern de coalició s’han activat dos
mecanismes que són fonamentals per a la
transformació educativa que necessita Espanya. Per
una banda, hem aprovat uns pressupostos generals de
l’estat, per a l’any 2022, que són els més expansius de
tota la història de la nostra recent democràcia. Hem
acabat amb les retallades estructurals dels governs del
PP i es torna a apostar per l’educació pública,
l’educació inclusiva, la formació professional i els
mecanismes de transició educatius entre la vida i la
feina. Una excel.lent notícia que ara són els governs
autonòmics, en el nostre cas el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, qui ha de
garantir la seva concreció.

I, per altra banda, hem aprovat una nova llei
d’educació, la LOMLOE, que deroga una llei nefasta,
retrògrada i recentralitzadora com era la LOMCE, la
Llei Wert. Aquesta nova llei orgànica concep l’educació
com un dret al llarg de la vida i aposta també per
educar en valors: fomentar els drets de les persones
LGTBI des del bressol educatiu, educar en
sostenibilitat, la memòria història i democràtica en un
país colpejant per una dictadura franquista i feixista o
apostar per l’educació en fiscalitat justa són també
elements que, sorprenentment, fins ara no havien estat
incorporats al currículums educatius i ara ho estaran.

Haurem de ser exigents per a què aquests pressupostos
i aquesta nova llei aterrin també a les aules catalanes.
La Conselleria d’Educació ha actuat tard en la gestió
d’aquesta crisi i ho ha fet intentant centrifugar les
responsabilitats directament als centres educatius
eixugant-se les seves pròpies.  

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

No ha estat una gestió senzilla per a cap administració,
en sóc conscient, però no pot ser que cada professor i
cada centre hagi de prendre les seves pròpies decisions
en funció d’aspectes subjectius per falta d’indicacions
per part de la Conselleria d’Educació del Govern de la
Generalitat perquè això fa encara més desigual el
sistema.

Exigim el lideratge de la Conselleria. En contra d’això,
veiem com el Conseller Cambray pren decisions com la
de la modificació del calendari escolar sense ni tan
sols parlar-ho i abordar una discussió al Consell
Escolar de Catalunya; d’esquenes al conjunt de la
comunitat educativa. Cada dia els balcons ens recorden
a les 20h la importància del nostre sistema sanitari
públic i l’evidència de com l’han afectat les retallades; i
també hauríem de tenir clar després d’aquesta
emergència del Coronavirus que l’Educació és el gran
repte del futur.  
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LA GUERRA I LA GENT

No puc estar-me de copsar aquest moment terrible per
la desgràcia personal de les persones directament o
indirectament afectades per la guerra desfermada a
Ucraïna, però també per la intensitat mediàtica i
partidària amb què la vivim i ens ho presenten els
mitjans de comunicació.

I he escrit «la gent» per referir-me a les víctimes de
totes les guerres, cercant una paraula diferent de les
habituals, com poble, les masses, etc., amb la idea de
significar un subjecte format per individualitats,
persones, amb les seves dèries i projectes de vida
propis. «Sempre paguem els plats trencats els
mateixos». Ideologia, motius, estratègia i geopolítica
com a pretext, el cert és que qui ha de fugir, veu la
seva casa destruïda, és obligat a participar per la força
a la lluita armada, som nosaltres, la gent.

Però si la hipòtesi «realista» és certa, l’ésser humà és
un monstre i quan algú veu una possibilitat de tenir
poder i dominar els altres, senzillament ho fa. Sempre
hi haurà un canalla que vulgui tenir poder per tal de
beneficiar-se’n i explotar els altres. Als conflictes entre
canalles, entre estats canalles, en dic «guerres de
governs».

És obvi que existint la dominació a tots els nivells,
personal, social, econòmica, de gènere, etc., cal
subvertir aquest ordre, desordenar-ho del tot, per
abolir la dominació o quan menys compartimentar-la
en un mínim suportable. Sovint sentim que el govern
és necessari, entenent per govern la deixa de funcions
de la gent, representativa o no, en els governants, la
deixa del poder en mans d’unes elits. Però no hi estic
d’acord. Són coses diferents. La coordinació i la gestió
centralitzada de tasques no implica forçosament un
govern. Qui ha de tenir el poder real ha de ser la gent,
mai l’hauríem de cedir.

No dic que en un moment determinat la gent no hagi
de recórrer a la violència per subvertir i destruir l’ordre.
Potser sí, jo no sé si es podria o no fer pacíficament.
També entenc que un s’ha de defendre. És un dret
bàsic. Entenc, a més, com acceptable que una societat
lliure es defensi d’una agressió que la vulgui sotmetre.

Però la guerra Ucraïnesa no va d’això. Allà tothom és
esclau en una mida o una altra, tant els ucraïnesos com
els prorussos. Van obligats. Si intentes fugir et
persegueixen i t’apliquen les penes més severes com
traïdor i desertor. I t’obliguen a matar i a morir, si
s’escau. Tot el que et diuen per justificar la guerra són
foteses. Ni en Putin ni en Zelenski estan al camp de
batalla, posant-se a tir, ni el Biden ni ningú dels que
mana. És una guerra dels canalles fent servir els seus
esclaus, la gent.

Protesto! Ho faig aquí des del nostre modest i humil
mitjà perquè no vull cap complicitat de silenci amb
aquest crim. Protesto i faig culpables a tots els governs
que especulen i utilitzen la gent pels seus propòsits,
nobles o no. Protesto per l’escalada bel·licista dels qui
atien l’enfrontament i proporcionen mitjans perquè
sigui sagnant i perduri. Protesto per la presentació
grollera i esbiaixada, mostrant agressors, dolents i
herois en aquesta barbàrie. Tots són culpables.

Potser algun dia el que omplirà els nostres cors serà la
llibertat plena, sense la dominació de ningú, tampoc
dels governs, dels canalles, quan les persones serem
les propietàries del nostre destí i de les nostres
decisions.

No a la guerra dels governs!

N A T À L I A  P A R É S  V I V E S

N A T À L I A  P A R É S  V I V E S
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Més feminisme, millor democràcia

Un any més arriba el 8 de març i els carrers dels nostres pobles i ciutats
s'omplen de llaços liles i càntics de lluita i rebel·lia defensant una societat
més justa i igualitària.

L'origen del 8 de març està arrelat a les reivindicacions laborals de les
treballadores de finals del segle XIX. És important recordar-ho perquè el
Dia de les Dones va ser, és i ha de continuar sent un dia de lluita i
vindicació. Ens ho demostra la desigualtat existent entre dones i homes
tant en el treball productiu com reproductiu o la violència masclista a què
ens veiem sotmeses les dones des que naixem fins que morim (algunes,
1130 des de 2003, fins que les assassinen). Per tot això, l'agenda
feminista ha de ser present tots els 8 de març per no oblidar les
discriminacions estructurals que patim les dones pel simple fet de ser
dones.

El 14 de febrer, CCOO presentava el seu informe sobre la bretxa salarial.
Les dones patim una bretxa del 20,64%. Les dades mostren que la
desigualtat salarial entre dones i homes és constant des dels 16 fins als
65 anys. I que s’intensifica durant l’edat reproductiva. No és casual. Les
dones perdem poder adquisitiu quan som mares. Automàticament
s’incrementa de manera substancial el temps que les dones invertim en la
feina reproductiva, no passa el mateix amb la dedicació masculina.
Segons l'Enquesta de Població Activa 2019-2020, fins a 16 hores
setmanals hi dediquen més les dones que els homes a l'espai privat. 34
dies a l'any. Si a aquests 34 dies li sumem els 45 dies que, fruit de la
bretxa salarial, les dones treballem de manera gratuïta a l'espai públic, la
realitat mostra que nosaltres, les dones, la meitat de la humanitat,
treballem més de dos mesos i mitjà sense remuneració. I això té un gran
impacte al llarg de les nostres vides, sobretot quan envellim. La bretxa a
la jubilació arriba a 28.1%.

La pobresa a Espanya té rostre de dona gran. Tampoc això no és casual.

El passat 10 de febrer vam aprovar la reforma laboral al Congrés de les i
els Diputats. Una norma que intenta posar punt final a la precarització i la
temporalitat, tal com ens demanava la Unió Europea. Una reforma que té
un gran impacte de gènere perquè totes i tots coneixem qui protagonitzen
els contractes temporals i parcials, i també que són les dones les que
protagonitzen la majoria de contractes del sector serveis. Tot això amb un
gran impacte econòmic a la butxaca de les dones, i per tant en la seva
autonomia i independència econòmica. Les tres guinees per a l'habitació
pròpia que ens recordava Virginia Woolf a les seves obres.

Aquestes dades mostren que el patriarcat viu a cadascuna de les
discriminacions estructurals que patim les dones pel simple fet de ser
dones, que no són poques. Per això és el nostre deure continuar recordant
l'origen reivindicatiu del 8 de març. I alçar la veu per reclamar més
igualtat. Perquè més feminisme és, sens dubte, millor democràcia.

Portaveu de Drets Socials del Congrés dels Diputats

S O N I A  G U E R R A  L Ó P E Z
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Maig del 2020: tot just acabat el confinament, la meva
cosina va comunicar a la família que havia decidit
iniciar la transició de gènere. Sempre m’havia imaginat
que en un escenari com aquest, sabria reaccionar. La
realitat és que a casa, independentment de l’edat, tots
vam necessitar un procés de comprensió. Recordo que
el primer que vaig pensar va ser “ho ha pensat bé?”,
fins que em vaig respondre: “què s’ha de pensar?”

Per aquelles dates, tenia mil projectes entre mans,
entre ells, el treball final del post grau que havia fet a
IDEP Barcelona. 

Un matí em va trucar la meva germana per posar-nos al
dia i em va preguntar si ja tenia el tema pel treball. Li
vaig comentar la idea que tenia en aquell moment tot i
que estava poc convençuda. De sobte, vam canviar de
tema i el protagonisme va centrar-se en la nostra
cosina que tot just havia iniciat la transició. Vam
compartir les emocions que sentíem les dues i es va fer
un silenci; alguna cosa havia fet “clic” al meu cap. 

La meva germana es dedica a la sociologia, i d’alguna
manera, sempre m’ajuda a valorar el context social dels
meus projectes. Vaig sentir com m’havia llegit la ment,
fet que acostuma a passar sovint, i li vaig llençar la
idea que m’havia creuat pel cap: donar suport a la Lara
amb el disseny d’un altaveu on poder comunicar la
seva història. La Júlia ho va celebrar i em va ajudar a
donar força a l’objectiu: crear una peça que funcioni
com a altaveu pel col·lectiu i naturalitzar una cosa tan
humana com ser simplement qui ets. 

A la Lara, la meva cosina, li va fer molta il·lusió, i
setmanes després, el que havia de ser un diari només
per ella es va convertir en l’altaveu per a 6 persones
trans. La meva proposta era clara: oferir total llibertat
al contingut que cada persona volia comunicar. 

Abans de plantejar cap decisió de disseny, primer
necessitava veure quin era el contingut que cada veu
aportaria. És un consell que em va donar el meu tutor
Esteve Padilla, i té molt sentit: escoltar cada veu em va
ajudar a decidir què volia transmetre.

Aquí va entrar el meu primer contacte amb les altres
veus del llibre. Recordo el dia que vam anar a la
copisteria amb l’Àlax a escanejar el seu diari personal.
Jo sentia que portàvem un tresor entre mans, i el
senyor de la copisteria es va dirigir a ell en femení. Ell
va riure i em va dir: “això és per la mascareta que
m’amaga la barba!”.

La trobada amb la Rosa Maria va començar fent una
capbussada al mar. Tot seguit, aprofitant que feia un
dia espectacular, vam acabar a un xiringuito de la
platja, on l’entrevista va quedar en un segon pla.
Recordo que el cambrer li va dir: “¿Qué le pondremos
al señorito?”, i ella, amb la veu ben forta va respondre:
¿Dónde ve usted el señorito?”. Em va picar l’ullet i em
va dir: ”tranquil·la, el que és important és no passar-ne
ni una!”.

La història de Trans
fins a Verkami

M I R E I A  B E L L V E R  G A Y  
Disseny i Art
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https://www.behance.net/mireiabellver
https://www.verkami.com/projects/32447-trans
https://www.youtube.com/watch?v=8WIDkPfhtG0
https://www.idep.es/portfolios/trans/

També recordo els dies amb la Lara, on vam fer un
viatge al passat i vam recopilar tots els elements que
l’han fet arribar on és ara; la tarda a la Plaça del
Diamant on vaig conèixer el Nathan i el Charlie, que van
riure només començar quan els hi vaig dir “perdoneu si
en algun moment, dic alguna cosa que tinc
interioritzada de manera inconscient”, i van acabar-se
sumant al projecte a l’instant. I a la Yoli, que de manera
improvitzada ser l’última veu que ens regala la seva
transició dins d’una família d’ètnia gitana. 

Conèixer les sis persones que formen Trans ha estat un
regal, sens dubte és el millor del viatge. Em sento molt
agraïda per la seva plena confiança per compartir la
seva intimitat i la seva implicació. També, em fa feliç
veure l’equip que s’ha format gràcies a Trans, on cadascú
ha sumat i ha fet que Trans es converteixi en una
realitat a l’abast de tothom.

Després d’una rebuda increïble i rebre el reconeixement
del premi de disseny “Laus Aporta 2021”, volem fer
realitat l’objectiu de donar visibilitat al col·lectiu i que
l’altaveu sigui escoltat. Per això, hem decidit obrir una
campanya a Verkami per publicar les primeres 307
còpies de Trans. La campanya està prevista iniciar-se el
proper dia 27 de febrer juntament amb Trans Baix
Power. Tots els beneficis d’aquesta campanya que
superin els objectius aniran destinats a  aquesta
associació. 

Us esperem a: Verkami – Trans (Mireia Bellver) 

Més informació a:

M I R E I A  B E L L V E R  G A Y  
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Viatjar en pastera pel mar de
les desigualtats i el

puritanisme

NO és cert que totes viatgem en un mateix vaixell dins del tsunami del masclisme,
l’economia, la desigualtat. Unes viatgen, amb passatges de primera, al

transatlàntic dels privilegis i comoditats; altres en pastera; i a altres, senzillament,
ens volen treure la pastera.

Algunes declaracions de la celebrada Emilia Pardo
Bazán així ho plasmaven amb la seva visió de la
dona: «Les dones podem fer coses més importants
que servir el cafè… o rentar els calçons dels
homes… per això ja hi són les criades.»

Tania Navarro Amo és una d'aquestes dones que
saben què significa viatjar per la vida en una
pastera de la qual et volen baixar per la força.

Al seu llibre “la infancia de una transexual en la
dictadura”, Tania ens relata totes les vicissituds i
agressions que va haver de suportar amb la moral i
sacrosanta dictadura de Francisco Franco com a teló
de fons. Només cal dir que les seves declaracions
descriuen una realitat pròpia d'un autèntic malson
Kafkià. Em permeto reproduir alguna de les seves
declaracions com a prova:  

“Yo no entendía nada… solo soy un niño que se siente chica, aún no he cumplido los quince ¿por
qué me tratan como  a un ladrón?”

“Me metieron en una celda fría y oscura… escuché que se abría la puerta. Era un policía… Estaba
de pie se bajó la cremallera y se sacó la polla y me la puso en la boca. Yo no quería, él me cogió
del pelo y me dijo que no se me ocurriera morderle. Él: ¿ves qué fácil ha sido? Se fue. ¡Asqueroso!”

“En el centro psiquiátrico me ataron a la silla de pies y manos, después me pusieron unas
ventosas de goma en el pecho… Esto no podía estar pasando, era un sueño, pero cuando
empezaron las descargas, 30 segundos o 60, ¡como dolía! Daba saltos en la silla.”

“Nos llevaron a todos a comisaría. Él: –tú, si por mi fuera te mataría–. ¿Por qué me odia tanto? –
¡Porque la gente como tú no tiene derecho a la vida!– Pero si yo no he hecho daño a nadie, solo
me siento chica desde que nací. Se acercó y me dio una hostia. – ¡Cállate maricón, hijo de puta!–.

“Empezó a darme puñetazos y a insultarme. ¡No me pegues más, que solo tengo quince años!”
Cuando escuche la puerta me puse a temblar. – ¡Qué, maricón!, ¡con que te gustan las pollas!
Puto maricón, ven y chúpamela–.”

S E X E ,  G È N E R E  I  C L A S S E  S O C I A L
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Aquestes només són unes quantes descripcions que
conformen un relat que supera els del Marquès de
Sade.

Tania, que es va mostrar transsexual des de la
infància i va patir violència per membres de la
família, va haver de dormir als carrers. Va ser
assistida per treballadores sexuals del Raval; de les
que parla molt favorablement. Mitjançant la llei de
perillositat social – que preservava la decència i
dignitat sexual de l'època – va ser violentada amb
empresonaments a tota mena de centres del país.
Va ser bandejada de Barcelona. Sotmesa a teràpies
aversives d'electroxoc per tal de convertir-la en
«normal».

Tania va intentar suïcidar-se en alguna ocasió i la
seva «pastera» per sobreviure va ser la prostitució. I
tot això sent menor d'edat. Lluny de romanticismes
ideològics, el seu relat descriu la veritat, «la
veritat». Els clients eren descrits com a amics de
vegades, salvadors generosos altres, atractius
amants o pocavergonyes despietats. Tot això en
funció del tracte que rebia de cadascun. Al contrari,
en el relat, la impecable moral, la rigidesa legal i les
forces de l’ordre només tenien un rostre: El de la
violència més extrema, aquella que podria haver
posat fi a la seva vida i que si no ho va aconseguir,
va ser per la seva gran determinació, per la seva
resiliència. (Terme adoptat per certs “pijo-
progressistes” que mai no entendran el significat
més social i literal de tal expressió).

No cal dir que, després de complir la majoria d’edat,
després de morir Franco, les persecucions policials i
les violacions pels agents de l’ordre continuarien.

L’any 82, Rogelio Borras va preguntar en seu
parlamentària sobre els empresonaments de
transsexuals, després que diverses preses calessin
foc en matalassos de les seves cel·les amb el
resultat de cremades i alguna mort.

La nostra moderna democràcia, hereva de certa
moral trossejada i de les polítiques abolicionistes
de Francisco Franco (prostitució, homosexualitat,
pornografia, sexe lliure…), va continuar posant en
pràctica la lluita contra els preceptes més
impopulars. (En aquest cas la guerra contra la
prostitució i l'homosexualitat. A les transsexuals
ens consideraven maricons extrems).

Com la batalla contra l'esclat de la democràcia
estava perduda, donant pas a expressions sexuals
lliures capitanejades per grups de gais i lesbianes,
de la pornografia i l'erotisme, del «destape» i d'un
hedonisme sexual desacomplexat, només els
quedava carregar contra el sector més feble: les
putes proletàries.

Així i tot, i malgrat les batudes policials, durant els
80 i 90 la repressió es va relaxar, permetent una
millor supervivència i possibilitats per a
l’empoderament transsexual, entre altres qüestions.
Es van crear grups que van afavorir algunes lleis
modernes, però només va ser el 2007 quan la
població transsexual començava a tenir «carta de
ciutadania» mitjançant l'aprovació de la llei de
gènere.

Tanmateix, la cosa no seria tan fàcil. Un any abans, a
Barcelona, es va crear la normativa municipal per
lluitar contra l’incivisme, una vulgar còpia de la llei
de perillositat social, aquesta vegada aprovada per
un tripartit d'esquerres. Els subjectes penalitzables
(és clar!), prostitutes, captaires, gent que dorm al
carrer, entre altres qüestions no relacionades. La
normativa continua vigent.

El grup Genera, acabada d’aprovar la «fabulosa»
ordenança, que feia les delícies de certa classe
burgesa, va alertar mitjançant un comunicat de la
violació de diverses treballadores del sexe, d’origen
romanès, per part d'agents de la guàrdia urbana. No
només això; a la Jonquera, una treballadora
subsahariana va morir atropellada per un camió
mentre fugia de les forces de l’ordre.

Ja sigui perquè la moral i la dignitat puritana
gaudeix de gran prestigi, ja sigui perquè el món
sembla estar en contra de les prostitutes, aquesta
vegada amb l'excusa de salvar-les, els crims,
precarietat, suïcidis i linxaments públics es
repeteixen a conseqüència del noble propòsit de
«dignificar la dona» contra la seva voluntat.

A la impecable Suècia, model de democràcia, segons
ells mateixos, Eva Marree Kullander Smith va ser
denunciada per prostitució. Sense molestar-se a
demostrar aquesta denúncia. (Una cosa que és el
més habitual. Si ets acusada de prostitució no
importa el que fas, sinó el que ets). 
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Les autoritats li van retirar automàticament la
custòdia dels seus fills, concedint-se-la al pare, el
qual acumulava diverses denúncies per violència de
gènere.

Sotmesa a teràpies reconductives de rentada de
cervell (que responen al mateix propòsit que els
electroxocs franquistes), Smith va acabar
assassinada pel seu marit amb trenta-dues
punyalades a les instal·lacions dels serveis socials.

La notícia, parlem de l'any 2013, passaria
desapercebuda com un cas més de violència de
gènere, si no fos perquè algú es va encarregar
d'estirar el fil. Ovidie, al seu documental titulat:
«Allà on no existeixen les putes, caça de bruixes a
Suècia», relata tota l'hostilitat del cas i del mateix
sistema cap a les treballadores sexuals, mitjançant
l'exemple d’Eva Marree. Podeu descarregar-ho a
Internet. És clar, cal preguntar-se: Què va ser de
totes aquelles que es dedicaven a la prostitució
abans que s'imposés l'abolició-prohibició?

Van fugir del país? Van ser víctimes de teràpies
aversives, igual que alguns clients? Per cert, el rei
de Suècia no va patir cap persecució després de
confessar haver practicat orgies amb prostitutes. És
clar que les que es fiquen al llit amb reis, a canvi de
substanciosos guanys, ni són «víctimes de les
màfies», ni són prostitutes; són amants, com tothom
sap. I és que al vaixell dels privilegis, la prostitució
és un estigma que arrosseguem només les que
allitem amb el populatxo.

Hi va haver més prostitutes assassinades a la
idíl·lica Suècia? Alguna es va suïcidar?

Parlant de suïcidis, no estaria malament que també
donéssiu una ullada a un altre documental suec: «La
teoria de l'amor», on la societat sueca és retratada
en els seus aspectes més foscos, mancances
emocionals, visió sexe fòbica de la dona, suïcidis...
Serà que al paradís capitanejat pels que viatgen a
primera, la moralina i el poder maten tant, i les
mateixes persones, que en els «suburbis» de la
humanitat?

Fa uns quatre anys, una transsexual colombiana,
treballadora del sexe al Camp Nou, m'explicava que
estava angoixada per culpa de la normativa
municipal. Com que la normativa considera
sancionable oferir o demanar serveis sexuals, no cal
demostrar cap exercici real de prostitució. I ja que
l’oferta i la demanda tampoc són demostrables, el
que es penalitza és la presència de la suposada

prostituta a l’espai públic. El que demostraria que la
il·legalitat no és en l'activitat que es realitza, sinó
en l'existència de qui es sospita ho fa. La noia devia
la quantitat de 30.000 euros en multes, multes que
havia de pagar precisament amb els diners que
guanyava amb la prostitució. Paradoxa difícil per ser
una activitat prohibida per la mateixa norma.
Davant d’aquesta perspectiva, i davant d’un horitzó
tan ennegrit, per allò que representava per a la seva
subsistència, la pobra noia, estressada, buscava
clients mentre s’amagava de les forces de l’ordre. 

«Has de recórrer les multes!» – Li vaig dir. 

«Ja ho he fet i m’han contestat que no tinc raó!» 

No la vaig tornar a veure. Sempre m’he preguntat
què se n’haurà fet. Se n’haurà anat a un altre país?
S’haurà suïcidat? És potser un disbarat arribar a
aquesta conclusió ara que estem comprovant les
conseqüències de les crisis econòmiques?

Patricia, una altra trans, va sucumbir a la pressió i
es va apuntar a un d’aquells cursets «dignificadors»
de la dona.

“¡Llevo meses en una mierda de cursillo, para
acabar trabajando en servicios esporádicos de
limpieza que me proporcionan unas ganancias
mensuales de 150 euros! ¿Te lo puedes creer? ¡Por
algo vuelvo a hacer de puta, hija!”.   

Com que la histerització de la sexualitat sembla
més actual que mai: prostitució, pornografia,
menors d’edat agitats en un mateix còctel. Carn per
a l'alarmisme i la histèria burgesa. Convé recordar
que els estereotips sexuals no són els responsables
dels excessos que es produeixen en aquests àmbits,
tal com ens recorda el relat de Tania Navarro. La
vulnerabilitat del feble, davant de la imposició
moral i executiva dels forts, origina els nostres
desastres, els nostres naufragis. Perquè, per
exemple, si fem cas a les estadístiques: el 70% dels
casos de pederàstia es donen a l'entorn familiar, i
un important nombre d’abusos apareixen a
l’organigrama de l'Església catòlica. Dit d'una altra
manera, el si de la moral, la família impecable i el
sexe no remunerat provoca molts més abusos
constatables, respecte al que es denuncia sobre el
comerç sexual. Sobre les dades de violència i
assassinats de dones, el mateix.  Hauríem d’abolir el
sexe gratis perquè els violadors ho fan gratis?
Hauríem d’abolir la família perquè les estadístiques
de pederàstia situen aquesta institució en primer
lloc? 
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Hauríem d’abolir l'església pels escàndols i els
abusos morals, especialment a nens? Hauríem
d'abolir el matrimoni perquè els nostres marits ens
prostitueixen i ens maten? (Matrimoni = sexe,
sentiments, contracte, propietat i economia.
Conceptes inherents al «mercat de la monogàmia»).

Valdria més que ens calméssim amb les nostres
teories i atenguéssim les realitats descrites en
primera persona, lliures de dogmes, lliures de
visions interessades. L’abolicionisme de la
prostitució, de l'homosexualitat, de la
transsexualitat, de l’autodeterminació, juntament
amb el classisme, no només ens desposseeix de la
nostra sexualitat, també de la pastera on viatgem,
sense la qual estem condemnades, i condemnats, a
ofegar-nos al mar de la desigualtat social i
econòmica en què vivim.

Diu un precepte de les sacrosantes abolicionistes
burgeses, continuistes – o potser coautores – de
l’invent moral masclista: «A les dones no se’ns pot
comprar, no tenim preu. Els que paguen exerceixen
el seu poder sobre nosaltres».

I jo els contesto: Homes, dones, i tot humà conegut
té preu. Concretament el que paga per viure des que
neix fins que mor. Aquest concepte és difícil
d’entendre per a aquells l’economia dels quals
gaudeix de superàvit, ni s'adonen del preu que
valen, ja que amb el que guanyen podrien viure
diverses vegades, comprar diverses vides. Per als
que el mercat oficial ha deixat a la cuneta, el preu
que els toca pagar, l'economia dels quals no
perdona, els obliga a sobreviure amb els
mecanismes que bonament poden.  Respecte a la
prostitució i la dignitat «no remunerada», caldria
veure si això existeix, recordar que les nostres vides
sí que tenen un preu. Perquè mentre unes, i uns,
presten el seu cos a canvi de xavalla amb oficis
servils com netejar els culs i, amb perdó, passar
l'escombreta per on altres caguen, les nostres més
capitalitzades senyorones es venen molt més car
per serveis com «bavejar» darrere dels més forts
(m’estic venint a dalt, ho sé) en espera que cedeixin
espai paritari en les seves funcions i privilegis,
àmbits de poder on, des de sempre, s’originen les
desigualtats i les morts que tant presumim
denunciar.

I com que la realitat i la raó és descrita pels
guanyadors, pels més forts, cal denunciar que els
febles, les víctimes, tenim dret a descriure la nostra
realitat. És l’única cosa que ens queda. 

El contrari, ja s'ha vist, suposa deixar-nos sense
pastera al mar del masclisme, la jerarquia,
l’economia i la desigualtat. I sense els nostres
recursos, sense les nostres pasteres, ens ofeguem,
així de senzill. Que els sectors més privilegiats ens
desposseeixin de la nostra capacitat de gestió i
raonament, mentre es postulen com a defensors de
la humanitat, només té una definició: impostura.

Tania Navarro ens presenta en el seu relat una
realitat que les ideologies, les religions i els
dogmes no arriben a descriure: la veritat, la seva
veritat; i de passada… les nostres veritats. Les
veritats de cadascun de nosaltres, allunyades del
clixé i de la conveniència ideològica, política,
religiosa. La veritat de les nostres complexes vides,
mereixedores de respecte només per existir. Mentre
grans santurrons i santurrones es banyen al jacuzzi
de l’opulència, a altres i altres només ens queda
resistir, fer-nos sentir i no permetre que ens
trepitgin amb els seus impecables i criminals
conceptes.

Aquesta és la diferència entre viatjar al transatlàntic
dels privilegis, amb bitllet de primera, o en una
pastera. Com que aquells que diuen que la gent no
tenim preu no dubten a malbaratar a mans plenes,
deixant-nos clar que el poder no consisteix en
l'exercici de pagar, sinó en allò que un guanya per
existir, ergo: grans sumes inacabables o xavalla en
funció del lloc que ocupem. No tenim preu? Per què
no doneu tot el que heu guanyat pels vostres
serveis (sexualitat i gènere inclòs) a aquelles
persones que ens adonem del preu que ens toca
pagar? Perquè és clar que mai estarem en disposició
de «cotitzar-nos» igual que vosaltres mentre ens
obligueu a vendre serveis a canvi de les engrunes
del capital, si és que volem continuar vivint.

Si no us heu adonat, en els darrers temps, amb les
darreres crisis, les nostres vides cada cop ens costen
més cares. I els dogmes de la moral i el mal
repartiment econòmic, com una maledicció bíblica,
semblen ressorgir, tornant-nos, subreptíciament, a
les èpoques del blanc i negre.

Que li preguntin a Tania Navarro com n’és de car i
violent sobreviure al puritanisme i les desigualtats!

B E A  E S P E J O
Fundadora del CTC
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INTRODUCCIÓ AL JOC D’ESCACS (2)

Natàlia Parés Vives

Aquest article és continuació del publicat en el darrer número. Treballem en aquesta ocasió els conceptes d’«escac imat»,
«taules per ofegat», «la coronació», «el peó passat», aprendrem a donar mats bàsics i parlarem de la singular geometria de
l’escaquer on juguem.

M A T  I  O F E G A T

 

Aquests dos fragments d’una posició mostren dues situacions ben diferents. A la de l’esquerra, les negres perden perquè estan
rebent «escac i mat», abreviat: mat. És a dir, el rei negre està rebent un escac i no té cap casella on anar sense ser capturat.
Les blanques, en aquesta situació, han assolit l’objectiu de la partida, guanyant. En canvi en el diagrama de la dreta es
produeixen «taules per ofegat», abreviat: ofegat. El rei negre tampoc té cap casella on anar sense ser capturat, però en canvi
no està rebent escac. Com les negres no reben escac no és «escac i mat», però tampoc tenen cap jugada legal al seu abast. La
partida es declara «taules per ofegat».

És notori, doncs, com malgrat el gran avantatge de material del diagrama de la dreta, la partida ha acabat en taules o empat.
Al bàndol que és defensa en una posició d’inferioritat, on el seu oponent intenta fer-li mat, li queda l’esperança que l’ofeguin i
obtenir taules, salvant mig punt. La victòria obté el punt complet, la derrota cap punt. 

E L  C E N T R E ,  E L  P E T I T  C E N T R E  I  E L  G R A N  C E N T R E

La superfície que proporciona l’escaquer se’ns presenta plana i podríem pensar que no té cap tret a assenyalar, però res més
lluny de la realitat. La presència de peces i la configuració de peons pot determinar que hi ha caselles fortes, caselles febles,
columnes obertes, bloqueigs, etc. Un aspecte fonamental és el de centre. Al diagrama de l’esquerra es mostra el que
s’anomena centre reduït o petit centre (caselles e4,e5,d4 i d5) i el centre ampliat format per les caselles anteriors més
c3,c4,c5,c6,d3,d6,e3,e6,f3,f4,f5,f6. Al diagrama es mostren com dos quadrats centrats.
  
Tenir una peça situada al centre li dona un gran poder perquè li atorga el màxim de mobilitat, li permet adreçar-se amb
rapidesa a qualsevol lloc de la posició; en resum, li permet dominar l’escaquer. Dominar el centre és un dels objectius de la
partida. El diagrama de la dreta intenta mostrar l’escaquer amb relleu. Les caselles centrals estarien amunt a la muntanya i
estaríem cada cop més avall a la muntanya, a mesura que ens apropem a les bandes.

Espero que aquesta representació ajudi a significar la importància del centre. De fet el domini del centre es cabdal en una
partida d’escacs i explica les jugades que els mestres fan a l’obertura amb aquesta finalitat.
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TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

El bàndol que es defensa vol mantenir-se al centre i aquí les blanques volen arraconar al rei negre a la banda, qualsevol, per
poder fer mat. Ben fet i en qualsevol posició, difícil com la del diagrama, aquest mat es fa sempre amb menys de 9 jugades,
jugant de forma òptima. No és tan important fer-ho bé com saber fer-ho. Un mat s’ha de fer en menys de 50 jugades, sinó la
partida és declarada taules per la «regla de les 50 jugades». Amb dama és senzill. Anoto una solució:

M A T  A M B  R E I  I  D A M A  C O N T R A  R E I

La primera tasca és allunyar el rei del centre. Necessitem la col·laboració del rei i la dama blanca. Prendre nota que la dama
aprofita l’acció vertical, horitzontal i també diagonal per encerclar el rei contrari .

Ja tenim el rei a la banda i ara només cal evitar ofegar-lo i donar l’«escac i mat»

Citem una línia il·lustrativa i deixem per exercici practicar altres posicions similars o diferents. Quan comencem a jugar ens
costa bastant més de 9 jugades fer mat, no passa res. Es tracta de millorar l'eficàcia dels moviments de la dama, actuant com
torre i alfil, no només com una torre, i assegurar que en qualsevol cas sabem fer mat.

M A T  A M B  R E I  I  T O R R E  C O N T R A  R E I  ( P R O B L E M A  R E V I S T A  4 )

En aquest mat també cal tenir al rei contrari a la banda

En l’exercici ja hi és i només calia jugar fi per fer el mat en el menor nombre possible de jugades, cinc.

Primer objectiu: no permetre que el rei surti del racó. L’única jugada és 1.Rd6 Si féssim 1.Th7 o 1.Ta7 el rei negre es
desplaçaria per la fila 8 allunyant-se del nostre rei i del mat. Prendre nota: la torre està treballant verticalment i
horitzontalment de forma combinada.
1... Rc8

Segon objectiu: cercar l’oposició de reis. 2.Rc6! Una configuració tradicional d’aquest mat es produeix amb els reis enfrontats,
oposició, i la torre fent «escac i mat» (Rc6, Te8 – Rc8)
2. ...Rb8

L’única variació aquí pel negre és 2...Rd8 amenaçant la torre, però llavors 3.Te1! (o a qualsevol altre lloc de la columna ‘e’)
3...Rc8 4.Te8++ I les negres han rebut mat una jugada abans de l’objectiu de l’exercici. El mat es representa per «++» o «#»

Tercer objectiu: calcular el mat. Aquí el tema és una repetició, si bè amb l’escaquer girat del mat que hem vist abans.  

 

1. Rb2 Re5 2. Df7 Re4

3. Df6 Rd5 4. Rc3 Re4 5. Dg5 Rf3 6. Rd3 Rf2 7. Dg4 Kf1

8.Ke3 Ke1 9. Qe2#  0-1
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Saber donar els mats bàsics: RD-R i RT-R, és fonamental per comprendre tant el moviment de les peces implicades com per
dotar d’un objectiu a la partida. Si sabem donar mat amb una dama de més, la partida podria consistir a obtenir aquesta dama
d’avantatge, simplificar, eliminant la resta de peces de l’escaquer i llavors fer el mat que mostrem a continuació. Això és
important perquè molta gent que juga no té cap objectiu ni estratègia. Només «mou fusta» i no sap realment cap on anar.'



TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

ECom pot veure’s, l’exercici no era gaire complicat si disposem d’alguna clau estratègica que orienti la selecció de jugades
possibles, vull dir si sabem el que pretenem. Fixeu-vos que per a un jugador d’escacs entrenat es tractava d’un exercici trivial,
essent coneixedor del tema mat de TR-R i representar una línia de càlcul amb una única ramificació. A la pràctica un mestre
pot calcular moltes jugades, seves i del contrari, amb antelació. Quan l’arbre de possibilitats no té ramificacions això facilita
poder estendre’s moltes jugades. 

El «criteri», saber l’objectiu que pretenem, és fonamental en escacs. Un gran mestre com Rubinstein (1880-1961), potser el
millor jugador del món de principis del segle XX, deia que no solia calcular res, ja que en tenia prou amb el criteri per escollir
la millor jugada. És una exageració, el càlcul és fonamental i imprescindible, però no es pot calcular ni jugar sense tenir
criteri. En l’argot escaquístic s’anomena en anglès «woodpusher» al jugador que remena fusta sense cap objectiu clar.

Nosaltres, de forma encara molt limitada, ja tenim una estratègia. Sabríem guanyar amb dama de més, potser amb torre de
més. L'estratègia doncs només pot consistir en tenir aquest avantatge, liquidar totes les peces restants i fer el mat que havíem
vist. És molt poc, però estem només al començament, encara que ara sí que juguem als escacs ja que tenim un objectiu.

L A  C O R O N A C I Ó  I  E L  P E Ó  P A S S A T

Qui va inventar els escacs, probablement una tasca acumulativa de molts anys, era un geni. La transformació d’un peó, la peça
més modesta, el proletari, que en arribar a la vuitena fila pot transformar-se en qualsevol peça (dama, torre, alfil o cavall)
atorga una riquesa al joc extraordinària. Pot coronar-se en qualsevol peça amb independència de les que estan en joc.
Teòricament, per exemple podria haver-hi doncs 9 dames blanques a l’escaquer, coronant els 8 peons més la dama d’inici.

Llavors, per la nostra estratègia de guanyar en tindríem prou en tenir un peó que coronés i demanés Dama. També sabríem
guanyar!

En aquest diagrama on juguen blanques, sembla que la igualtat és absoluta amb tres peons per banda. Malgrat això, el blanc
pot coronar creant un peó passat (peó que no té cap peó contrari que el pugui frenar o capturar en el seu avenç a la 8na fila).

!, significa bona jugada, !!, jugada boníssima, +- avantatge decisiu del blanc.

El rei negre no pot aturar al peó en el seu camí a la coronació. Per exemple: 3...Rf5 4.d7 Re6 5.d8=D Aquesta és l’anotació per
la coronació. S’indica la casella de coronació i la peça que s’escull. 

Amb dama de més, les blanques podrien, per exemple, capturar tot el material del negre que roman a l’escaquer i després fer
«escac i mat». Probablement es podria fer mat més fàcil sense necessitat de capturar els peons del negre, però el resultat no
variaria i, de fet, mantenim una cohesió amb el que sabem. Tenim un objectiu i uns mètodes per fer-ho.

Estem explicant el joc d’escacs aparentment a l’inrevés, des del final, el mat. En propers articles parlarem de l’obertura que és
el que es presenta al jugador en començar el joc. Ho hem fet així perquè era fonamental explicar la mecànica del moviment
de les peces, mostrant-les individualment i reforçar aquest aprenentatge descrivint les habilitats que calen per saber donar
mat. 

Fins la propera entrega! 

3.Te8+ Ra7 4.Th8! Ra6 5.Ta8++

1.c6! dxc6! 2.b6!! cxb6 3.d6 +-
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ENTRETENIMENTS

Natàlia Parés Vives

T R E N C A C L O S Q U E S  D ’ E S C A C S

En aquesta ocasió oferim una combinació típica que
fa les delícies de tots els aficionats. Malgrat que la
dama blanca està amenaçada i que les coses potser
no li pinten gaire be perquè les negres estan molt
amenaçadores al flanc de dama, atacant al monarca
blanc, el primer jugador troba un remat senzill i
elegant que fa mat al contrari.

Juguen blanques i fan mat en quatre jugades

L’explicació del mat del número anterior es pot trobar
en l’article d’escacs en aquesta mateixa revista. En el
proper número de la revista publicarem la resposta al
present exercici. També al web
https://transbaixpower.cat.

S O P A  D E  L L E T R E S
T R O B A  L E S  1 1  P A R A U L E S  A L  V O L T A N T  D E L

T E M A  D E L  F E M I N I S M E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S O L U C I Ó   A  L A  S O P A  D E  L L E T R E S  D E L  D A R R E R
N Ú M E R O  ( P O B R E S A  E N E R G È T I C A )
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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.

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.

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

Telf. 684 29 37 60

CIF_G67105726.

www.santboienpositiu.wixsite.com
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