SOCIETAT

www.malarrassa.cat

MALARRASSA

3

Interseccionalitat i moviments socials,
un camí a recórrer

La FAVT, pont de
col·laboracions entre
entitats ciutadanes

Dolors Lledó

Dolors Lledó
Presidenta de la FAVT

D

es de setembre i fins a finals d’aquest mes, s’e stà
celebrant a Terrassa un
cicle de formació i debat, obert
a la ciutadania, sobre Interseccionalitat a la ciutat. Són cinc
sessions: Interseccionalitat. Què
es i com la podem posar en pràctica? /Interseccionalitat en els
moviments socials: experiències
y reptes/ Ser (o no ser) una illa.
Com fer de la interseccionalitat
una metodologia comunitària/
Perspectiva interseccional per a la
intervenció social/ Debats i reptes en l’aplicació de la interseccionalitat en l’àmbit local.
Cal dir que aquests tallers on
hem participat han rebut una excel·lent acollida entre un públic
heterogeni, hem tingut presència
de representants d’associacions
veïnals, de moviments feministes i treballadores i treballadors
socials, entre d’altres col·lectius.
El gran flux social i reivindicatiu
que té la nostra ciutat, fa que no
trobem ni un dia de la setmana
sense activitats ja siguin reivindicatives ó formatives. Amb aquests
tallers, ens apropem a altres visions a les que fins ara no se’ls hi
havia dedicat prou temps.
També ens han de fer arribar als
punts de reflexió necessaris per a
entendre i aplicar aquesta interseccionalitat en termes de ciutat
i de moviments socials, que és el
punt de què vull parlar.
Per situar-nos en el concepte
d’interseccionalitat, faré ús del

▪ Un dels tallers d’Interseccionalitat.

terme que consta al segon informe de les “radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte
en la salut a Barcelona”, que entén
per interseccionalitat “una eina
d’anàlisi per entendre com el gènere es creua amb altres parcel·les
de desigualtat, creant situacions
d’opressió”.
En aquest informe (2017-2018)
s’aporten dades extretes d’una
base de dades creada per l’Observatori DESC (ODESC), l’agència de Salut Pública de Barcelona

(ASPB) i la PAH Barcelona, entre d’altres entitats; els punts més
significatius d’aquest informe
donen constància dels diferents
aspectes de la feminització de la
pobresa i de què la desigualtat de
gènere continua sent estructural,
condicionant l’accés de les dones
a sectors amb predominança masculina. La bretxa salarial respon a
la visió profundament patriarcal
del mercat laboral que feminitza
certs sectors d’o cupació i masculinitza d’altres (com les feines de
direcció i poder).

Les conclusions que s’extreuen
després de llegir aquesta radiografia de Barcelona (conclusions
que bé es poden traslladar a la
nostra ciutat), recomanen dotar
les polítiques municipals de perspectiva integral de gènere, així
com l’augment del parc d’habitatge social, entre d’altres actuacions
encaminades a posar fre i revertir les desigualtats que es creen.
Només una dada més, estreta
d’aquest informe, que ens diu que
l’any 2015, el 70% de les ajudes
concedides a Barcelona van ser
demanades per dones.
I de la nostra ciutat, què? És la
pregunta que ens podem fer. Potser és el moment de començar a
pensar en què Terrassa tingui el
seu propi informe/radiografia,
en un moment actual que ens
aboca a molts casos de violència
de gènere, col·lectius en risc de
pobresa, famílies que no poden
accedir als subministraments bàsics, discriminacions per raó de
sexe…
Ens cal aquest treball interseccional a nivel de ciutat i molt
important, a nivell de moviments
socials, en una ciutat com la nostra, anomenada ciutat feminista,
la tercera amb nombre d’habitants a Catalunya, pionera en
tantes parcel·les, hem de prendre consciència de què som una
ciutat plural i plena d’idees, de
col·lectius i de pensaments que,
posats en relleu, poden fer de la
nostra, una ciutat millor. Posemnos-hi. Ara és el moment.

El Kalitxet, nou espai okupat
i alliberat per joves de Terrassa
Miquel Gordillo

V

a ser el passat dissabte 20
d’octubre quan, de forma
inesperada, en el marc d’una
concentració per demanar l’accés del
jovent a l’habitatge, vam conèixer la
notícia d’un nou espai okupat i alliberat a la ciutat. Es tracta d’el Kalitxet, un
habitatge ubicat a la plaça de la Creu
Gran, molt proper al Centre Social
Okupat Joan Berney, El Kasalet, amb
una trajectòria de més de 17 anys, i
que actualment es troba en un procés
judicial per ser desallotjat.
Aquest nou espai va ser alliberat fa
dues setmanes per part d’un grup de
joves i amb el suport del col·lectiu Arran Terrassa. Es tracta d’un habitatge
deshabitat des de fa molts anys, i que
segons s’informà pertany a Visolgran
SL, la mateixa empresa propietària de
l’immoble on es troba el Kasalet, ubicat a escasos metres, al carrer Societat
número 4. A la vegada s’assegura que
aquesta empresa no és més que un entramat societari – vinculat a Finques
Vidal Gomà – creat expressament per
«comprar i vendre pisos i esperar a que
passi el temps per què el seu valor pugi”.
Durant una estona de la tarda de dissabte i fins al vespre, les persones congregades que havien participat a l’acte,
van conèixer de primera mà les característiques d’aquest nou espai batejat
com El Kalitxet. L’endemà ja s’havia
convocat una jornada de neteja col·lec-

tiva de l’espai.
Aquesta presentació va tenir lloc en
el marc d’una convocatòria per exigir la
despenalització de l’okupació, així com
per demanar que el jovent pugui accedir a habitatges i a espais d’autogestió.
Tal com resa el comunicat que va ser
llegit en l’acte previ al Vapor Ventalló,
el passat mes abril el Kasalet va rebre
la sentència condemnatòria, dictada
pel jutjat de 1ª instància número 2 de
Terrassa, en què s’ordenava que s’abandonés l’espai o aquest seria desallotjat.
El recurs interposat posteriorment, i
la campanya de suport i agitació, tot
mantenint l’activitat del Kasalet, han
fet no hi hagi novetats
«La millor manera de defensar el
Kasalet és seguint omplint-lo de
vida», afirmen des del col·lectiu en defensa de l’espai okupat, i es convida a
«practicar l’autogestió i la solidaritat»
al voltant d’aquest espai.
També des del Casal Popular Atzur, i en motiu dels 22 anys de l’Assemblea d’Okupes de Terrassa, es
denuncià l’especulació que es fa amb
un dret bàsic com és l’habitatge, a la
vegada que existeixen milers de pisos
i espais buits a la nostra ciutat», i com
es reprimeix a qui recupera i habilita
aquests espais. A la vegada, es denuncià que la ciutat sigui una de les que
més desnonaments hagi patit en els
darrers anys, i que l’Ajuntament es posicioni «al costat d’especuladors, bancs
i grans empreses».
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▪ El nou espai alliberat El Kalitxet es troba a la plaça de la Creu Gran,
i està en funcionament des del mes d’octubre.

Ja fa uns anys que des de la federació estem potenciant la participació en espais comuns socials, tant a
escala de col·lectius diversos (Prou
Barreres, Casal de la Dona) com
amb col·laboracions en taules municipals.
Un d’aquests espais municipals de
treball és el Pacte DASIG (pacte
per a la diversitat afectiva, sexual i
d’identitat de gènere), aprovat el 18
de novembre de 2014. Com llegim
en la nostra pàgina web (https://
favterrassa.org), aquest Pacte es va
crear per fomentar el respecte a la
diversitat sexual i d’identitat de gènere com a valor a defensar des de
les entitats o institucions, amb la
idea de respectar la diversitat i reaccionar davant actes d’homofòbia,
lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que es puguin produir
a la nostra ciutat.

La proposta pretén
apropar la realitat
trans als barri.
Dissabte 10 de
novembre, en un
taller de 4 hores,
es posarà llum a
aquesta realitat per
aclarir conceptes.
Hem de ser conscients de la responsabilitat que tenim com a federació, òrgan d’agrupament de gran
nombre d’associacions veïnals, associacions diverses i complexes dins la
seva exclusivitat i del paper de referents per a moltes i moltes veïnes i
veïns que viuen el seu gènere de forma diversa. Hem de donar exemple
i afavorir la interrelació entre els diferents col·lectius ciutadans.
Fruit d’aquestes reunions anuals
en la taula de totes les entitats que
formen part del Pacte (sindicats,
partits polítics, escoles, associacions…) aquest any es van proposar una sèrie d’accions a realitzar
a nivell de ciutat i per augmentar
la implicació dels diferents agents.
Una d’aquestes accions, va ser proposada per l’entitat LGTB Terrassa
i enfocada a les associacions veïnals,
amb la nostra federació com a pont
i nexe d’unió. Aquesta proposta
pretén apropar la realitat trans als
barris de Terrassa, i en una primera
aproximació, el dissabte dia 10 novembre, l’Entitat LGTB Terrassa
realitzarà un taller de 4 hores, al
Centre Cívic President Macià, per
començar a posar llum a aquesta
realitat, aclarir conceptes i dialogar
entre totes i tots. L’horari serà de 10
a 14 hores.
Des de la Federació d’Associacions veïnals fem una crida a la participació veïnal, perquè la ciutat i les
entitats creixin des de la diversitat i
el treball en comú, sense barreres, i
hem de fer un pas endavant cap a
la plena col·laboració entre els diferents col·lectius que comparteixen
el dia a dia a la nostra ciutat.

