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  L’ ALTERNATIVA
Phoenix està format per: Thomas Mars (veu), Deck D’Arcy 
(baix), Chris Mazzalai (guitarra) i Laurent Brancowitz (segona 
guitarra).
L’aventura va començar pel 1995 al barri de Versalles, als 
afores de París. Van néixer com una banda de garatge que 
havien anat forjant tocant a la casa del cantant i en aquell 
temps ni tan sols contemplaven la idea de dedicar-s’hi pro-
fessionalment, però la incorporació 
de Brancowitz va fer un gir a la tra-
jectòria d’aquells joves, ja que, des-
prés d’un parell de petits concerts i un 
dur treball de composició, van llançar 
500 còpies del seu primer single mit-
jançant el seu propi segell.

I va ser l’any 2000 quan per fi vam po-
der gaudir del seu debut, “United”, un 
àlbum que conté dues de les cançons 
més enganxoses, i més radiades del 
grup: ‘Too Young’ (que va formar part de la banda sonora de 
la pel.lícula “Lost In Translation”) i ‘If I Ever Feel Better’. Igual 
que aquests dos fantàstics singles, tot l’àlbum està construït 
sobre uns ritmes d’estil punk i funk, amb reminiscències dels 
70, amanits amb riffs del rock alternatiu.
Amb els anteriors èxits assolits, “Alphabetical” (2004) va 
aconseguir una mica més de fama entre el públic, tot i que 
tristament ha estat infravalorat per la crítica, i molts dels seus 
temes romanen en l’ombra. 

Sembla que va ser el seu tercer treball (“It’s Never Been Like 
That”, 2006) el que per fi va aconseguir el respecte de la críti-
ca. Aquest àlbum va ser inclòs en les llistes dels millors de la 
dècada del 2000, i els va portar a creuar l’Atlàntic i comptar 
amb una gira pels EUA, a més de l’europea. És el primer tre-

ball en què es fa més patent l’abandonament del predomini 
dels sons disco-funk dels setanta, tot i que no deixant-los del 
tot de costat, per donar més presència a les guitarres elèctri-
ques i acústiques, i a una potent bateria.

El seu quart àlbum, “Wolfgang Amadeus Phoenix” (2009), és 
un àlbum de gran qualitat. Un conjunt de brillants cançons 

que els va donar per fi la fama mun-
dial, sent premiats amb el Grammy a 
Millor Àlbum de Música Alternativa, a 
més de guanyar-se els aplaudiments 
de públic i crítica. Reivindicant la 
seva estima per la música clàssica i 
l’època romàntica, el single que obre 
aquest treball, té per títol ‘Lisztoma-
nia’, una cançó que es va convertir en 
un èxit immediat. Una barreja entre 
indie rock i electrònica de la qual el 
grup s’han convertit en abanderats, i 

a la qual cada vegada més grups s’han anat sumant després 
de la publicació d’aquest disc. 

El seu últim treball, “Bankrupt!” (2013), no és una decepció, 
ni de bon tros, sinó un còctel de molts dels sons que els han 
caracteritzat al llarg de la seva carrera i, encara que no es-
tigui a l’altura del seu predecessor com a conjunt de temes, 
segueix tenint joies que no cal menysprear i lletres plenes 
de petites ironies, relats de la vida burgesa, l’adolescència, 
l’amor i el desamor, que acompanyen aquest so rialler i festiu 
tan propi de les seves cançons.
Pels qui els vulguin veure en directe, estaran actuant al Fes-
tival Vida de Vilanova i la Geltrú el pròxim mes de juny.
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L LA MODEL NO ES TANCA 

SENSE LA ZONA FRANCA!
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 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

LA MODEL NO ES TANCA SENSE LA ZONA FRANCA!

CINE DE FILS: ¨The Martian¨ (Ridley Scott, 2015)

A principis de gener, el Conseller de 
Justícia va anunciar que es procediria 
a la signatura del conveni, entre l’Ajun-
tament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, per a la reordenació dels 
Centres Penitenciaris a la ciutat de 
Barcelona, la qual cosa possibilitaria el 
tancament definitiu d’alguns Centres, 
entre ells el CP Homes de Barcelona, 
més coneguda com la Model, inaugu-
rada l’any 1904.

El dia 9 de febrer va tenir lloc al Ple del 
Parlament la votació de la moció sobre 
el tancament definitiu d’aquesta presó, 
on gairebé tots els partits polítics han 
aprovat clausurar-la i tancar-la durant 
l’any 2017, sense esperar a tenir cons-
truïts els nous centres a la Zona Franca 
i, malauradament, sense tenir en comp-
te el què comporta aquest tancament i 
assegurant que no comportarà cap pèr-
dua de llocs de treball, sigui personal 
funcionari, interí o laboral. 

Ens podem creure les paraules 
del Senyor Conseller?

No ens enganyem, els dies passen i, a 
finals de febrer, han adoptat una decisió 
definitiva, això sí, unilateralment, sense 
cap garantia sobre l’edificació d’un nou 
Centre de preventius. Així doncs, ens 
trobem en una situació totalment inde-
cent,  inadmissible,  descarada,  des-
honesta... per part dels parlamentaris 

de fer creure als mitjans de comunica-
ció que no suprimiran llocs de treball. 
Tots sabem que si la Model tanca les 
seves portes sense l’obertura d’un nou 
centre, s’hauran de recol·locar uns 400 
treballadors penitenciaris, aproximada-
ment, i això comporta, malauradament, 
una cadena d’esdeveniments, ja que 
un canvi comporta un altre canvi, o dit 
d’una altra manera, quin serà l’efecte 
del seu tancament? L’últim exemple, 
el vam tenir amb la presa de possessió 
de la JU026, si fem memòria, l’anterior 
Govern també va posar de manifest 
que no comportaria cessaments. I va 
ser així? Doncs no, tot el contrari!

Tot i així, hem de continuar lluitant pels 
nostres drets, no ens podem quedar 
sense fer res, si més no, que ens es-
coltin per intentar aturar aquest procés 
iniciat pels parlamentaris unilateral-

ment, sense negociació ni comunicació 
amb els representants sindicals. I el mi-
llor instrument per fer-nos sentir són les 
concentracions i mobilitzacions. Potser 
més d’un pot pensar que no serveixen 
de res, però serveixen per estar vius;  
serveixen perquè el poder sàpiga, ro-
tundament,  que no estem d’acord amb 
la seva manera de fer i desfer sense 
cap tipus de sentit; serveixen per irri-
tar-los; serveixen contra les agressions 
directes sense haver-les merescut; 
serveixen per cridar; serveixen per ser 
coherents i congruents amb la nostra 
dignitat; serveixen per demostrar que 
no ens resignem; serveixen per de-
mostrar que som persones, ciutadans, 
treballadors i no “borregos”; serveixen 
per mantenir l’esperança, encara que 
els resultats no siguin els merescuts 
o desitjats; serveixen per raonar i fer 
raonar;  consegüentment, i en resum, 
les concentracions i les mobilitzacions 
serveixen per reflectir la vella dita que 
la unió fa la força!

Hem de continuar lluitant pels 
nostres drets, no ens podem 

quedar sense fer res

Així doncs, des de la nostra Secció, 
convidem a tots i a totes per fer-nos 
sentir en les diferents concentracions i 
mobilitzacions sobre el futur incert que 
ens espera. Com a treballadors no po-
dem quedar-nos de braços plegats o 
amagant el cap sota l’ala, doncs hem 
de continuar lluitant, dia rere dia, sobre 
els incompliments de qui governen.
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En una nit de divendres tres parelles són 
convidades a participar d’una particular i re-
laxada sessió de teràpia conjunta: un inter-
canvi d’experiències personals, desitjos, 
somnis i frustracions. Aparentment res és 
massa extraordinari, però algú està absent 
en aquest experiment: la sessió aquest cop 
es desenvoluparà sense la tutela de la pro-
fessional i la portaran a terme els mateixos 
pacients.  Un argument que sembla  sen-
zill d’entrada, però que porta una sorpresa 
amagada, una doble cara al final de l’obra.
Aquesta comèdia està dirigida per Daniel 
Veronese i interpretada pels actors Cristi-
na Plazas, Marina Gatell, Meritxell Huertas, 
Miquel Sitjar, Andrés Herrera i Francesc 
Ferrer.

Una comèdia amb un ritme enèrgic i amb 
tocs molt divertits, picades d’ullets cons-
tants a l’espectador i riure assegurat durant 

gairebé tota l’obra. Per a l’espectador és 
molt fàcil empatitzar amb les vides dels per-
sonatges, gràcies a les situacions planteja-
des i al seu llenguatge col·loquial.

La posada  en  escena  és  senzilla,  molt  
realista i amb poca originalitat donant-li 
poca importància a l’escenografia: un sofà 
i una taula per recrear l’ambient d’una sala 
de consulta.

Sota teràpia és una obra veritablement re-
comanable i que fa reflexionar molt sobre 
les relacions de parella.
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SOTA TERÀPIA: Una comèdia brillant que no dóna treva!

Parlem d’una pel•lícula policíaca plena 
de sarcasme, embogiment, diàlegs es-
molats, ràpids i en la majoria d’ocasions 
gamberros, sense perdre de vista la 
manera americana de fer cinema, amb 
lloc per a la sensibleria malgrat trepitjar 
tabús.

Ambientada als 70 aquest thiller pre-
senta la impossible però necessària 
associació d’un detectiu privat inepte, 
alcohòlic i fumador empedreït-el qual 
cuida la seva filla de 10 anys- i un sica-
ri dedicat a donar pallisses per diners. 
Tots els ingredients de les pelis setante-
res en una “buddymovie” que et fa riure 
des del començament amb una ironia 
de vegades cruel.

Rusell Crowe (el sicari amb, no sé, pot-
ser 40 quilos més que a ‘Gladiator’) i 
Ryan Gosling (el detectiu privat molt mi-
llor en comèdia que a l’estúpida ‘Diari 
de Noa’) busquen a una noia desapa-

reguda en una trama que es va compli-
cant barrejant el negoci del porno (en 
aquella època en el seu màxim esplen-
dor) amb una conspiració de les altes 
esferes polítiques. Res atura a aquests 
dos “losers” que sense saber com aca-
ben desentrellant el nus sense que això 
acabi de solucionar res.

És evident que en aquest film, que es 
va presentar al festival de Cannes la 
química d’aquesta inèdita parella és 
definitiva, funciona com DannyGlober 
i Mel Gibson a ‘Arma Letal’ o com ‘El 
Gordo y el Flaco’, quan estan junts a 
la pantalla et posen immediatament a 
l’expectativa. Crowe, menys histriònic 
que el seu company, dóna el perfecte 
contrapunt d’un Gosling que protagonit-
za un festival de patacades, caigudes 
i accidents digne de Jerry Lewis i que 
genera embolic al seu voltant cada ve-
gada que descobreix que hi ha barra 
lliure en una festa.

No cal obviar però el ritme trepidant i 
sense espais morts que imposa el di-
rector Shane Black (va ser el guionista 
d’’Arma Letal’ precisament). Un per-
sonatge inclassificable que tant pot 
aparèixer com a actor a ‘Mejor Imposi-
ble’, com a productor a ‘El Último Gran 
Héroe’ o com a director i guionista de 
‘IronMan 3’.

Òbviament els crítics amb estrenyiment 
que no saben reconèixer el seu cul en-
cara que se’l posin davant, parlaran de 
clixés, tòpics, manca d’imaginació, re-
petició d’esquemes, etc. Però per gus-
tos hi ha colors i el que és evident és 
que funciona, fa riure, molt, i en aquests 
temps de foscor una riallada ben forta 
sempre és un ajut. 

La banda sonora està farcida evident-
ment de coneguts èxits disco dels 70. 
Un altre luxe...

Rafa Wolfman



1) Com veus i valores el nou DAE?

- Crec que és un projecte ambiciós 
adreçat a una franja de la població peni-
tenciària que té altes necessitats d’inter-
venció, amb múltiples fracassos previs, 
en moltes ocasions sense suport extern 
i que ja estan passada la meitat de la 
seva condemna. Dintre de la dificultat 
que això comporta crec que l’Equip ha 
estat a l’altura del repte. És un projecte 
que necessita un plus d’implicació dels 
professionals i en aquest sentit crec que 
l’Equip de tractament i de vigilància es 
mereix una menció especial per aquest 
grau de motivació.

Segons el meu punt de vista estem en 
una fase de consolidació de la interven-
ció. Tenim una ampla oferta formativa i 
tractamental, els interns estan ocupats 
diàriament i estan participant activa-
ment en aquest esforç de constituir una 
comunitat terapèutica i en el seu propi 
itinerari. En aquest camí hi ha usuaris 
que no ho aconsegueixen i per això hem 
de seguir esforçant-nos donat que, com 
he dit, ens adrecem als més necessitats 
pel que fa a la intervenció.

2) Quines coses creus que es po-
dríen millorar?

- Tot es pot millorar, però estem rebent 
el suport adequat pel que fa a la Direc-
ció i al Servei de Rehabilitació. S’han 
fet esforços per dotar el DAE amb els 
recursos de personal necessaris i patim 

com tothom la manca de recursos mate-
rials que sempre volem que siguin més 
i millors.

Hem de treballar de valent per tal que 
la reinserció sigui efectiva. Els usuaris 
poden fer una bona evolució dintre del 
DAE però enfrontats a la realitat. Tot i 
haver fet un pla de treball consensuat 
que inclou l’apropament al medi, trobem 
que moltes  vegades ells  no creuen 
de debò en les seves possibilitats, en 
aquest sentit hem d’anar, en millorar 
aquesta vinculació a l’exterior, que cre-
guin de veritat en les seves possibilitats.

3) Teniu alguna problemàtica concre-
ta que creguis que tingui prioritat so-
lucionar-la?

- Les problemàtiques a les quals ens en-
frontem en el dia a dia no són diferents 
de les que es troben altres companys a 
qualsevol mòdul o centre penitenciari. 
El treball cap al retorn al medi és feixuc 
i molt dur, això ho sabem tots. 

Des del meu punt de vista hem d’estu-
diar a fons els casos que no s’acaben 
adaptant a la dinàmica del DAE tot i els 
esforços de l’Equip i el mateix pla de 
treball. Malgrat entendre que el DAE és 
una oportunitat gairebé única ens tro-
bem amb casos que no superen el pro-
grama i han de tornar al mòdul ordinari 
perdent una gran oportunitat.

Estem lluitant per provocar un canvi, un 
veritable desistiment delictiu i ens frus-
tra no tenir tot l’èxit que voldríem però 
com ja he comentat partim d’una pobla-
ció complicada que ja acumula un bon 
nombre de fracassos previs. Això no ha 
de servir per excusar-se i hem d’avaluar 
contínuament els procediments de cada 
cas que no ha sortit com voldríem, per 
trobar els motius i millorar la part que 
ens toca com a professionals.

4) Respecte als interns que hi viuen, 
creus que el perfil s’adapta al d’un 
departament tan específic com el 
vostre? 

- Sí, el nou projecte del DAE està pre-
cisament adreçat a un perfil d’interns 
refractari, amb riscos alts de reincidèn-
cia. A més el DAE compta amb inde-
pendència per valorar els ingressos que 
es fan, que val a dir són voluntaris, és 
a dir, requerim una instància de l’usuari 
per valorar la seva petició. No tenim cap 
imposició per assumir casos que no va-
lorem de manera favorable.

5) Per últim, recomana’ns una pel•lí-
cula i una cançó.

- Com a pel·lícula: ‘What we do in the 
shadows’ (Lo que hacemos en las som-
bras). Peli neozelandesa de vampirs 
molt divertida i gamberra. Fresca i di-
vertida.
I cançó: qualsevol blues em val, però 
recomano el darrer CD dels Stones 
“Blue&Lonesome”.

Moltes gràcies pel teu temps, Rafa.
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no es fa responsable de les opinions 

expressades a l’entrevista

Per a conèixer la realitat d’aquest departament hem entrevistat el seu Coordinador. 

 L’ENTREVISTA L’ INDECENT
[...] Com a conseqüència d’això, i basant-se 
estrictament en paràmetres econòmics, la 
Generalitat decideix reduir el pressupost 
del Fons d’Atenció Solidària de Subminis-
traments Bàsics per a l’any 2016 a 3,5 mi-
lions, que curiosament coincideix amb la 
quantitat pendent no atorgada el 2015.

Fent una comparativa ràpida entre els 
guanys de l’energètica més important de 
casa nostra (1.502 milions) i els ajuts ator-
gats en any per a fer front als impagaments 
derivats de la pobresa energètica (1,14 mi-
lions), ens adonem realment del poc impac-
te econòmic que suposaria per a les grans 
companyies energètiques fer front a les si-
tuacions d’extrema necessitat.
No cal que continuem amb el ball de xifres 
per adonar-nos que ja no es tracta només 
d’un tema exclusivament econòmic, sinó de 
voluntat política.

Realment vivim en un país tan pobre com 
per no poder ajudar aquells i aquelles que 
no poden pagar el rebut de la llum o del 
gas (pressupost  de la Generalitat pel 2105, 
més de 32.000 milions d’euros)?

Realment resulta tan complicat fer complir 
la Llei i els protocols d’actuació a tothom, 
en especial a les grans companyies que 

no deixen d’omplir-se les butxaques sen-
se tenir el més mínim mirament envers la 
ciutadania, que per altra banda és d’on es 
nodreix gran part de la seva fortuna?

Realment tenim uns representants polítics 
que estan per servir als i les ciutadanes, o 
només és una careta que amaga el seu joc 
amb els poders fàctics i dels quals se sen-
ten directament o indirectament vassalls 
als quals han de servir si no volen veure 
perillar el seu futur més immediat?

Doncs, realment, no sabria respondre amb 
certesa cap d’aquestes preguntes, perquè 
segurament no gaudeixo del benefici de la 
veritat en tots aquests temes, però si d’una 
cosa puc estar segur és del que no faria 
mai...: tallar el subministrament de llum 
d’una pobra dona octogenària que vivia 
sola i que no disposava de diners suficients 
per pagar-se el rebut de la llum.

La Rosa feia 2 mesos que tenia tallat el 
subministrament d’electricitat de la seva 
llar perquè per desgràcia no disposava de 
diners suficients per pagar-lo. La Rosa que 
vivia en plena època digital, l’any 2016 i 
dintre de l’estat del benestar que proporcio-
nen tots els avenços socials i científics del 
segle XXI, per desgràcia, feia servir espel-

mes per il·luminar casa seva. La Rosa va 
morir el passat 14 de novembre del 2016 
al seu pis al carrer Santa Anna, de Reus, sí 
aquí al costat, a casa nostra. Va morir quan 
una espelma va incendiar el matalàs del llit 
on dormia.

Podríem buscar els o les culpables o res-
ponsables que desgràcies humanes com 
aquestes segueixin passant avui en dia. 
Desgràcies totalment evitables i que només 
amb una mica de voluntat i sent estrictes 
en l’aplicació de quatre directrius o normes 
de convivència bàsica, no haurien passat. 
Podríem donar-hi moltes voltes fins a trobar 
aquell o aquella que va decidir deixar sen-
se llum a la Rosa, però res d’això canviaria 
la situació actual de la Rosa i de la seva 
família. El que sí que cal i amb urgència, 
és reflexionar sobre quines són les nostres 
prioritats com a societat, com volem seguir 
construint el futur més immediat i quina so-
cietat volem deixar als i les nostres genera-
cions futures.

Des d’aquí expressar el més sentit condol a 
la família de la Rosa i exigir que desgràcies 
d’aquesta magnitud no tornin a succeir mai 
més...
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DAE

Imatges extretes de la web del Departament de 
Justicia i lla publicació digital entrecancelas 



                         LLUITEM!  L’INDECENT

POBRESA ENERGÈTICALA PIULADA
Des de la nostra Secció ens so-
lidaritzem amb tots els treballa-
dors del CP Homes i del CO2 
de Barcelona. Tots sabem que el 
futur de la Model queda en l’aire. 
Les dues administracions impli-
cades, Ajuntament de Barcelona 
i Generalitat de Catalunya, estan 
decidint sense tenir en compte 
el conveni acordat anteriorment. 
És indecent tancar la Model sen-
se esperar la construcció d’un 
nou centre a la Zona Franca! És 
inadmissible que prenguin deci-
sions sense tenir en compte als 
treballadors i treballadores dels 
centres afectats. Aquesta decisió 
suposarà trasllats forçosos. Des 
de CCOO fem una crida a tots 
els treballadors de les presons 
catalanes per tal de lluitar per la 
nostra decència com a personal 
penitenciari.

Des de CCOO convidem a tot el 
personal penitenciari per a què 
les mobilitzacions sobre el tanca-
ment de la Model siguin massives 
i, així, reivindicar la continuïtat 
del personal del CP Homes i del 
CO2 a la ciutat de Barcelona. “La 
Model no es tanca sense la Zona 
Franca!”

Des de CCOO recordem a l’Ad-
ministració la mala praxis duta 
a terme sobre les negociacions 
en relació a les bases de la fu-
tura convocatòria de psicòlegs 
de l’àmbit d’execució penal. Les 
propostes presentades han de 
ser estudiades, analitzades... i 
no resoldre-les i determinar-les 
imposant el seu poder auto orga-
nitzatiu.
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L’expressió pobresa energètica és d’en-
cunyament relativament recent, no per 
això ens hem de creure que és una pro-
blemàtica que hagi sorgit fa quatre dies 
o sigui una de les conseqüències dels 
temps de crisi econòmica i sobretot, i el 
que resulta més important, no per això 
li hem d’atorgar una importància relati-
va, ans el contrari, se li ha de prestar la 
màxima atenció.

Ara ja fa uns quants anys que les dife-
rents administracions sembla que per fi 
han descobert o detectat aquest greu 
problema que assetja a multitud de ciu-
tadans i ciutadanes que no es veuen 
capaços de fer front als pagaments dels 
rebuts dels subministraments de les se-
ves llars, bàsicament perquè no dispo-
sen de recursos suficients.

La pobresa energètica, malauradament, 
contribueix a agreujar el risc d’exclusió 
residencial que pateixen moltes llars es-
panyoles. Segons l’Índex Europeu so-
bre Exclusió Residencial, publicat l’any 
2016 per la xarxa europea Feantsa i la 
fundació francesa Abbé Pierre, que re-
cull dades sobre la situació del dret a 
l’habitatge als països integrants de la 
Unió Europea, l’Estat Espanyol es troba 
en el 17è lloc dels 28 països analitzats.

Com a resultat de la crisi, que ja no és 
que no s’acabi mai, sinó que directament 
va arribar per instal·lar-se i canviar el 
rol i l’estatus social de moltíssima gent, 
que mai més recuperarà el seu modus 
vivendi anterior a la crisi, han sorgit si-
tuacions i statu quo diferents i nous amb 
els quals ens tocarà, ens agradi o no, 
conviure a partir d’ara.

Amb la pobresa energètica ens trobem 
davant d’un problema de gran magnitud 
i d’una rellevància enorme. Es calcula 
que a Catalunya prop de 320.000 fa-
mílies, aproximadament un 11% de la 
població, pateixen aquest fenomen, se-
gons dades del 2015, unes dades real-
ment alarmants.
Aquest problema social d’arrel bàsica-
ment econòmica, colpeja als/les més 
desfavorits/des directament allà on po-
den ser més vulnerables, i fa que cada 
cop els hi costi més diners poder mante-
nir casa seva en les mínimes condicions 
d’habitabilitat.

Només cal que recordem les pujades 
indiscriminades i injustificades que ha 
sofert el subministrament de llum en els 
darrers 10 anys, segons Facua (organit-
zació de consumidors) des del 2006 el 
rebut mitjà de la llum ha pujat un 69,8%. 
Sí, sí, gairebé un 70%!!! Una xifra que 
hauria de ser motiu de mobilitzacions 
massives de la ciutadania i que hauria 
de fer que ens escandalitzéssim i que 
ens plantéssim davant del Ministeri de 
torn per aturar aquesta bogeria i des-
propòsit.

Per contra la majoria de les grans em-
preses catalanes segueix amb beneficis 
milionaris malgrat la crisi que segueix 
colpejant-nos avui dia. Les 20 empre-
ses catalanes més grans s’han empor-
tat en els últims sis anys de crisi econò-
mica més de 30.000 milions d’euros de 
beneficis. Gas Natural Fenosa, Abertis 
i CaixaBank encapçalen el rànquing de 
les empreses amb guanys més elevats.
Resulta curiós que la principal empresa 
catalana i la que més beneficis reporta 
anualment sigui una empresa energèti-
ca, Gas Natural Fenosa. Només durant 
el 2015 aquesta energètica va aconse-
guir uns guanys nets de 1.502 milions 
d’euros, per a que ens fem una lleuge-
ra idea del que representa aquest xifra, 
equival a gairebé 250.000.000.000 mi-
lions de pessetes. 

Davant d’aquesta situació d’emergèn-
cia social, que remarco no és que sigui 
nova, aquest fenomen de la pobresa 
energètica que es va donant des de fa 
molts anys, les administracions ara fa 
un parell d’anys que sembla que hagin 
volgut expressar la seva solidaritat i al 
2015 la Generalitat de Catalunya va pro-
mulgar i aprovar la Llei 24/2015, de 29 
de juliol, de mesures urgents per afron-
tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica, amb la qual es 
pretenia posar fi a aquest sagnat social, 
almenys sobre el paper, ja que l’esmen-
tada llei regulava el protocol a seguir 
davant de casos d’emergència en els 
quals els ciutadans i les ciutadanes no 
puguin fer front a les seves despeses de 
subministraments de les seves llars.

Remarco que tot això és sobre el paper, 
ja que a la pràctica, segons un estudi 
recentment elaborat per l’ECAS (Enti-
tats Catalanes d’Acció Social) subtitu-
lat “Pobresa energètica a Catalunya, 
una qüestió d’ingressos” ens mostra 
un seguit de dades que posen en relleu 
la manca de voluntat real de les admi-
nistracions per acabar amb aquesta 
xacra social. Sense anar més lluny la 
convocatòria d’ajuts del Fons d’Atenció 
Solidària de Subministraments Bàsics 
per el 2015 es va dotar amb 5 milions 
d’euros dels quals només es van ator-
gar 1.146.654,20 euros, el 22,93% de la 
partida pressupostària disponible, i no 
per manca de necessitats, bàsicament 
per la complexitat a l’hora de tramitar 
aquest ajut, ja que entre altres coses cal 
que les famílies aportin un informe dels 
serveis socials municipals acreditant 
la seva situació amb un seguit de do-
cumentació que la majoria de vegades 
no està a l’abast dels propis interessats/
des. Aquest procediment, molt poc àgil, 
ha fet que no es gastessin els cinc milions 
previstos, malgrat les necessitats existents 
de vulnerabilitat.  

                                   [...]

MANTENIMENT: 
GERMÀ POBRE O GERMÀ GRAN? 

En un centre penitenciari cada treballa-
dor tenim el nostre protagonisme, tant els 
funcionaris d’interior com els funcionaris 
de  tractament, tots treballem conjunta-
ment en la reinserció i reeducació dels in-
terns, però hi ha un altre servei que juga 
un paper molt important i que sembla que 
sigui el “germanet pobre” i molts cops és 
el gran protagonista i passa a ser el “ger-
mà gran”. Aquest servei és el de Mante-
niment.

Perquè tots nosaltres puguem desen-
volupar la nostra tasca en condicions el 
Centre ha de funcionar correctament: 
les portes de les cel•les han de poder 
ser obertes i tancades sense problemes, 
l’aigua calenta a l’hivern i la freda a l’es-
tiu ha de rajar per les dutxes, vàters, els 
accessos no s’han de bloquejar, no han 
de caure els sostres de pladur que ens 
“protegeixen” ni hauríem d’estar pendent 
de les goteres que hi ha als menjadors o 
cabines de seguretat de molts mòduls, no 
haurien de saltar els SAIs (Sistema d’ali-
mentació ininterrompuda), bloquejar-se 
la megafonia...., però tots sabem que la 
realitat és molt diferent i que molts cops 
desenvolupem la nostra feina en unes 

condicions deplorables i fins i tot perillant 
tant la  nostra  seguretat  com la  dels 
interns com la del Centre. 

Vam començar amb una 
sabata i una espardenya...

En el nostre Centre, des de l’apertura al 
juny del 2007, hem vist com han desfi-
lat diverses empreses de manteniment 
(‘Atrian’, ‘Ikusi’, ‘Sogesa’, ‘Atrian’ una al-
tra vegada), i cada cop el servei ha es-
tat més deficient. És un Centre que es 
va obrir en unes condicions deplorables, 
“amb una sabata i una espardenya” i el 
manteniment és molt més complicat del 
que sembla. Conèixer l’entramat en te-
mes de llum, aigua, gas, càmeres de se-
guretat o portes, en un Centre tan gran 
i tan mal confeccionat com Brians 2, pot 
suposar un aprenentatge de més d’un 
any fins que els operaris estan a punt. Per 
tant, podem afirmar que quan comença 
una empresa nova es necessiten de sis 
mesos a un any per a que els operaris 
es fiquin al dia i siguin realment eficients. 
Aquest aprenentatge el patim tots per-
què és fàcil que quan comencin vinguin 
a arreglar un llum i, ... tocant, tocant..., 
t’espatllin sis. Tenen molt bona voluntat, 
però fa falta alguna cosa més que volun-
tat i bona intenció: FORMACIÓ i EXPE-
RIÈNCIA. Dos elements molt complicats 
d’assolir quan cada dos per tres canvies 
d’empresa concessionària de manteni-
ment i cada cop vols pagar menys.

                                                 [...]         



La Estem travessant per un moment 
extraordinari de manipulació irrespon-
sable, que es revela en l’ús d’armes 
de seducció de masses per presentar 
l’elecció de Donald Trump com “busi-
ness as usual”. En alguns casos, els 
mateixos que es burlaven de la seva 
tosquedat i les seves amenaces als ad-
versaris, els seus insults a alguns pe-
riodistes i els seus actes d’assetjament 
sexual, assegurant que tal aberració 
mai arribaria a Washington, s’esforcen 
avui per garantir la domesticació de 
la bèstia, que canviaria enlluernat per 
l’Oficina Oval, els serens assessors i el 
pes dels fets.

Fins al moment, res d’això es confirma. 
Reunió amb Nigel Farage, polític brità-
nic probrèxit (N. del T.), suggerint que 
sigui nomenat 
ambaixador de 
La seva Majes-
tat Britànica als 
Estats Units; 
crida al presi-
dent de Taiwan; 
missatge a Le 
Pen per do-
nar suport  al 
Front Nacional 
a França i al Moviment 5 Estels i la Lli-
ga Nord a Itàlia: tots jocs incendiaris. 
Diran els trumpòlegs que no són més 
que malifetes abans de la seva presa 
de possessió.
Pot ser que sigui així, però la versió 
tranquil•litzadora xoca una vegada 
més amb la realitat. Trump manté els 
seus negocis, creant una cortina de 
fum per ocultar-los. Anuncia que, i tal 
vegada sigui el més revelador al món 
d’aparences en què vivim, compatibilit-
zarà la presidència amb la seva posició 
com a productor executiu d’un progra-
ma de televisió, ‘The New Apprentice’, 
amb sou pagat per MGM (Metro Gold-
win Mayer).

I, si es necessita més, els noms per al 
nou govern són la prova de foc: tenim 
a un home de Goldman Sachs i tauró 
dels fons de risc per dirigir el Tresor, 
tenim a un home que vol destruir el Mi-
nisteri de Medi Ambient al seu front i a 
un magnat del petroli i amic de Putin 
com a número dos del govern i cap de 
la diplomàcia. No podria ser pitjor. Mai 
hi ha hagut tants diners a la Casa Blan-
ca i aquest tipus de milionari es pre-
senta amb un programa: desmantellar 
la tímida regulació del sistema financer 
que es va imposar després de la crisi 
de les hipoteques subprime, o sigui, fer 
del neoliberalisme un fanatisme.

Els efectes d’aquest canvi són pro-
funds i per això els discursos apaiva-
gadors són tan irresponsables. Punt 1: 

la política actual 
està canviant 
i la llibertat de 
la premsa és la 
seva primera 
víctima. Trump 
no amaga les 
seves ame-
naces contra 
els mitjans de 
comun icac ió , 

inclosos els atacs contra periodistes, 
l’assetjament i els seus discursos so-
bre conspiracions. La CNN, la revista 
Newsweek o el Washington Post, es-
tan atemorits.

Però, la importància de la postpolítica 
de la postveritat és més general que la 
mà dura contra els periodistes: la vic-
tòria de Trump representa el triomf de 
la no-informació contra la democràcia. 
En aquest admirable nou món, el debat 
se substitueix per la gestió de signifi-
cants triats gràcies a la gestió de big-
data, les xarxes socials són meves i 
no plataformes públiques, les paraules 
serveixen per crear por i no per comu-
nicar, els candidats són kamikazes, la 

violència es mesura pels seus ritmes. 
Això, produeix una generació d’agents 
de la por, que crido afectuosament 
trumpitos, escriptors que destaquen 
per la fabricació, la hipèrbole, el gro-
tesc, la controvèrsia persecutòria, 
l’apartheid ideològic, seguit per un nú-
vol de pseudònims i de fanàtics robotit-
zats d’Internet.

La pregunta és per què la meitat de la 
població nord-americana creu en fan-
tasies com la participació de Hillary 
Clinton en rituals satànics? Bé, la res-
posta és simple, el temps vertiginós de 
la mentida és imbatible i això és el que 
valoren els trumpitos, com més extra-
vagant, millor.

Miri al seu al voltant, a 
Portugal, i veurà com estan 
tan enlluernats amb Trump, 
que creuen que ha arribat

 la seva hora.

Article publicat a Sin Permiso 
Autor: Francisco Louça 

(catedràtic d’economia de la 
Universitat de Lisboa, 

exparlamentari i membre del Bloco de 
Esquerda; actualment és Conseller 

d’Estat)

 LLUITEML’ ACTUALITAT
[...]Com funciona aquest servei?

El Centre disposa d’un Manteniment 
intern, format per personal laboral de 
la Generalitat de Catalunya que dispo-
sen de 4 efectius al matí i dos a la tar-
da. En aquest servei també s’inclou la 
brigada de manteniment d’interns del 
Centre que acompanyen i col•laboren, 
molts cops, al manteniment intern. Per 
altra banda, hi ha un Manteniment ex-
tern que en els centres de nova crea-
ció (Lledoners, Puig de les Basses i 
Mas d’Enric)  és responsabilitat de la 
mateixa empresa que construeix el 
Centre i va inclòs en el lloguer mensual 
que paga la Generalitat. 

És a dir, l’empresa constructora s’en-
carrega, tant de l’execució de les obres 
com del manteniment del Centre, per 
tot el temps que dura el contracte de llo-
guer signat amb la Generalitat. (Recor-
dem que la Generalitat no ha finançat 
els centres penitenciaris sinó que ho 
ha fet la pròpia empresa constructora 
adjudicatària).  Però a Brians 2 no fun-
cionem així, ja que va ésser el primer 
centre penitenciari de nova creació i 
vàrem pagar la “novatada”, doncs no es 
va concertar el servei de manteniment 
prèviament i per tant, l’ha de pagar la 
Generalitat de lloguer (quan parlem del 

fet que la Generalitat ha de pagar... ja 
sabem que alguna cosa trontollarà hi 
probablement i haurà problemes per-
què la Generalitat no té mai diners ni 
pressupost per res...) Sembla que la 
contractació actual del servei vol donar 
una mica d’estabilitat, ja que s’ha fet 
per quatre anys i dos de pròrroga, tot 
i així, amb l’Administració Pública això 
mai se sap.

Les nits ens fan por

Volem assenyalar que malgrat que el 
manteniment extern tingui les seves 
mancances, el pitjor arriba en els ser-
veis de nit i cap de setmana. I suposo 
que ja sabeu per què, oi? Simplement 
perquè NO HI HA MANTENIMENT. 
Sembla inversemblant, però és així. 
Un centre penitenciari on passen la nit 
més de 1000 persones i que en cap de 
setmana poden haver-hi més de 1500 
persones entre interns i treballadors no 
disposa d’un servei de manteniment 
propi. Quan dic propi, vull dir d’opera-
ris treballadors del Centre. Sí que és 
veritat que ‘Atrian’ ofereix un servei de 
manteniment d’urgències per totes les 
empreses que té contractades en la co-
marca, però és una brigada de dos tre-
balladors que ha de cobrir uns 50 kms. 
Per tant, si tenim una urgència i estan 
a Quatre Camins, no vindran fins que 
acabin allí, i a més a més quan arribin 
és probable que no sàpiguen per on 
han d’entrar perquè mai hagin estat en 
el Centre. 

Des de CCOO volem denunciar aques-
tes mancances perquè creiem que a 
un Centre com Brians 2 no podem es-
tar sense servei de manteniment tots 
els caps de setmana ni les nits. Sem-
pre surten coses i més a l’hivern amb 
el tema de la calefacció que quan no li 
falla a un mòdul li falla a l’altre. 

A més a més, quan plou sabem que 
el nostre Centre es veu sempre molt 
afectat i algun cop hi ha hagut proble-

mes que han afectat directament a la 
seguretat dels interns i treballadors.

Per tot això volem demanar a la nova 
Direcció que prengui decisions en 
aquest sentit i que pesi més en la ba-
lança la nostra seguretat que els di-
ners. En aquest tema no creiem que es 
pugui escatimar ni recursos econòmics 
ni humans. Demanem que hi hagi un 
servei d’urgències fixe en cap de set-
mana en horari diürn de personal del 
Centre i de guàrdia en horari nocturn 
que puguin venir ràpidament quan hi 
hagi un problema important que afecti 
la seguretat del nostre Centre. 

      
     
Secció Sindical CCOO - Brians 2

TRUMP I ELS TRUMPITOS



L’església catòlica ha fet santa a una 
reaccionària militant ultra catòlica que 
està molt lluny de ser la persona que 
ens han fet creure. L’escriptor Martin 
Caparrós ens ho explica des de Calcu-
ta, on aquesta monja va ser coneguda 
per deixar morir els pobres i moribunds. 
Els seus seguidors ho continuen fent... 
amb molt caliu cristià.

(...) Vaig arribar allà on es morien els 
que arribaven a la mare Teresa de Cal-
cuta, a Calcuta, sense majors prejudi-
cis, disposat a veure com era això, però 
alguna cosa em va molestar. Primer va 
ser, suposo, un cartell que deia “Avui 
em vaig al cel” i, al costat, en una pissa-
rra, les xifres del dia: “Pacients: homes 
49, dones 41, ingressats 4, morts  2”. 
A la pissarra no es feia referència als 
que “sortien”. En aquest lloc de la mare 
Teresa, allà on va començar, la base de 
tot el seu desenvolupament posterior, 
no hi ha espai per a curacions.

La senyoreta Agnès Gonxha Bojaxhiu, 
coneguda com Mare Teresa de Calcu-
ta, va aconseguir en els seus últims 25 
anys una fama i un suport internacional 
extraordinaris. Li van ploure medalles, 
donacions, premis, subvencions, tot ti-
pus de diners perquè ajudés als pobres 
del món. La senyoreta Bojaxhiu mai 
va fer públics els comptes de la seva 
ordre però se sap que va fundar, amb 
aquests diners, al voltant de cinc-cents 
convents en cent països. Però no va 
fundar cap clínica a Calcuta.

Hi ha un parell d’idees fortes darrere 
d’això. Sobretot, la idea que la vida —
ells dirien “aquesta vida”, com si hi ha-
gués moltes— és un camí cap a una 
altra millor, més a prop del Senyor: si 
no fos així, a ningú se li ocorreria de-
dicar-se al fet que aquesta gent morís 
millor i, potser, en canvi, pensarien a 
millorar les seves vides. I la idea que 
el sofriment dels pobres és un do de 

Déu: “Hi ha alguna cosa molt bella a 
veure els pobres acceptar la seva sort, 
sofrir-la com la passió de Jesucrist —
va dir la mare Teresa—. El món guanya 
amb el seu sofriment”.

Per això, potser, la religiosa els dema-
nava als afectats pel famós desastre 
ecològic de la fàbrica Union Carbide, 
en el Bhopal indi, que “oblidessin i per-
donessin” en comptes de reclamar in-
demnitzacions. Per això, potser, la re-
ligiosa va ser a Haití el 1981 per rebre 
la Legió d’Honor de mans de Baby Doc 
Duvalier  (dèspota haitià. N del T)—que 
li va donar bastants diners— i explicar 
que el tirà “estimava els pobres i era 
adorat per ells”.

Però, potser no va ser per això que va 
sortir a defensar a Charles Keating. 
Aquest era un bon amic dels Reagan 
—que va rebre a la religiosa més d’una 
vegada— i un dels més grans estafa-
dors de la història financera nord-ame-
ricana: el tipus que va robar, mitjançant 
una sèrie de maniobres bancàries, 
252 milions de dòlars de petits inver-
sors. Keating li havia donat a la religio-
sa 1.250.000 dòlars i li acostumava a 
deixar el seu avió privat. Quan el van 
jutjar, la religiosa va enviar una carta 
demanant la clemència del tribunal per 
a “un home que ha fet molt pels po-
bres”. Va ser molt emotiu. Però quan el 
fiscal li va demanar que retornés els di-
ners que Keating l’hi havia donat —ro-
bats als petits inversors—, la religiosa 
no es va dignar ni a contestar.

(...) Aquest espai de la mare Teresa 
que està al costat del temple de Khali ( 
deessa hindú de la mort. N del T) ser-
veix per morir-se més tranquil, dins del 
que cap. La mare Teresa el va fundar 
el 1951 (...) Des de llavors, els volun-
taris recullen al carrer moribunds i els 
porten als catres, els netegen i els dis-
posen per a una mort arreglada. Uns 
moribunds estan disposats en tarimes 
alçades i altres a sota, a nivell de terra.
—Els de les tarimes estan una mica mi-
llor i pot ser que algun se salvi. 
Em diu el Mike, un anglès de 30 amb 
cueta, tipus bastant freakie, que s’obs-
tina a parlar-me en mal francès (...)
—Els de baix són els que no duraran 
gaire; com més prop de la porta, pit-
jor estan. Aquest està molt malament. 
Va entrar ahir, el vàrem dur a l’hospital 
però no el van acceptar.
—Per què?
—Per diners.
—Els hospitals no són públics?
—Als hospitals públics et donen llit per 
dintre de quatre mesos. No serveix 
per res. Nosaltres tenim una quota de 
llits en un hospital privat cristià, però 
ara les tenim totes ocupades, així que 
quan hi vàrem anar  ens van dir que no. 
Aquí no estem a Amèrica; aquí hi ha 
gent que es mor perquè no hi ha com 
atendre-la (...)
—No podem guarir-los. No som met-
ges. Tenim un metge que ve dues ve-
gades per setmana, però tampoc tenim 
equips ni certs remeis. El que fem és 
confortar-los, cuidar-los, donar-los 
afecte, oferir-los que es morin digna-
ment (...)
 —O sigui que no hi ha cap possibilitat 
que l’ atengui un metge.
—No.
-I llavors?
—I llavors es morirà avui o demà. 

Mare Teresa de Calcuta mai es va pri-
var de donar les seves opinions. A  [...]

PER QUÈ DETESTO A LA MARE TERESA DE CALCUTA ?

 L’ ACTUALITAT  L’ ACTUALITAT
 [...] Irlanda, per exemple el 1995, en 
un referèndum sobre el divorci ence-
nia passions. Irlanda era l’últim país 
d’Europa sense divorci, i els marges 
s’anunciaven estrets. Llavors la reli-
giosa —que no tenia res a veure amb 
Irlanda— va participar a la campanya 
demanant el vot en contra. Els partida-
ris del divorci van guanyar amb el 50,3 
per cent. Pocs mesos després, la seva 
nova amiga, Lady Diana Spencer, es va 
divorciar, i una periodista li va pregun-
tar que opinava. La senyoreta no va te-
nir cap problema: “Està bé que aquest 
matrimoni s’hagi acabat, perquè ningú 
era realment feliç”, va dir.

La senyoreta sabia aprofitar l’halo de 
santedat que l’envoltava: els sants po-
den dir el que vulguin, on i quan vul-
guin. Tot està justificat per l’halo. I ella 
feia servir aquesta butlla per portar en-
davant la seva campanya més gran: 
la lluita contra l’avortament i la contra-
cepció. Ho va dir molt clar a Estocolm, 
1979, mentre rebia el Premi Nobel de la 
Pau: “L’avortament és la principal ame-
naça per a la pau mundial”. I, per no 
deixar dubtes: “La contracepció i l’avor-
tament són moralment equivalents”.

Al setembre de 1996, el Congrés 
nord-americà li va donar el títol de ciu-
tadana honorària. Era la cinquena per-
sona en la història que l’aconseguia. 
Dos anys abans havia organitzat, en 
aquest mateix recinte, una “pregària 
nacional” davant Clinton, Gore i com-
panyia. Aquest dia, el seu discurs va 
ser bel•licós: “Els pobres poden no tenir 
res per menjar, poden no tenir una casa 
on viure, però igual poden ser grans 
persones quan són espiritualment rics. 
I l’avortament, que segueix moltes ve-
gades a la contracepció, porta a la gent 
a ser espiritualment pobra, i aquesta 
és la pitjor pobresa, la més difícil de 
vèncer”, deia la religiosa, i centenars 
de congressistes, molts dels quals no 
estaven en contra de la contracepció 
i l’avortament, l’aplaudien embadalits. 
A la seva Calcuta, a l’Índia, i a molts 

altres països, la superpoblació és la 
causa principal de la gana i la misèria, i 
les seves autoritats prenen tot tipus de 
mesures per limitar-la. 

“Jo crec que el més gran destructor 
de la pau avui en dia és l’avortament, 
perquè és una guerra contra el nen, 
un assassinat del nen innocent. I si ac-
ceptem que una mare pot assassinar 
al seu propi fill, 
com podem dir a 
altres gents que 
no es matin entre 
ells? Nosaltres no 
podem resoldre 
tots els problemes 
del món, però no 
li portem el pitjor 
problema de tots, 
que és destruir 
l’amor. I això és el que passa quan li 
diem a la gent que practiqui la contra-
cepció i l’avortament”. 

Les jerarquies catòliques ho diuen 
sempre, però dit per ella és molt més 
eficaç. Aquella tarda, el cardenal Ja-
mes Hickley, arquebisbe de Washing-
ton, ho va explicar molt clar: “El seu crit 
d’amor i la seva defensa de la vida dels 
nadons no són frases buides, perquè 
ella serveix als quals sofreixen, als fa-
molencs i els assedegats...”. Per  això, 
entre altres coses, servia la religiosa i 
el seu procés de beatificació vaticana 
va ser el més ràpid de la història d’una 
institució que no sol apressar-se —que 
pot trigar, per exemple, quatre segles 
a demanar perdó per a Galileu Galilei 
o per assassinar a Giordano Bruno i 
molts  altres.
Així que ara la senyoreta Agnès Gonx-
ha Bojaxhiu —el que quedi d’ella— ha 
d’estar en el paradís dels beats, una 
mica més a baix del paradís dels sants. 
La senyoreta va ser una militant molt 
eficaç d’una causa molt antiga: la del 
conservadorisme catòlic. I va ser, en el 
millor dels casos, una versió mediàtica i 
actual del vell model de la dama de ca-
ritat: aquella que es dedica a moderar 

els mals causats per un ordre que mai 
qüestiona o que, en realitat, reforça. 
Gràcies a aquests mitjans, a l’aparell 
de difusió de Roma, la senyoreta va 
quedar instituïda com a gran encar-
nació actual del vell mite de la bondat 
absoluta.

Tots —els països, els grups d’amics, els 
equips de voleibol— necessitem tenir 

un Bo: un model, 
un ser impol•lut, 
algú que els mos-
tri que no tot està 
perdut encara. Hi 
ha Bons de moltes 
classes: pot ser un 
capellà compas-
siu, un salvador de 
balenes, un ancià, 
un gos, un metge 

abnegat,..: en alguna cosa cal creure. 
El Bé és indispensable, una condició 
de l’existència. I el món se les arregla 
per anar buscant Bons, entronitzar-los, 
esprémer-los tot el possible. Així que, 
malgrat que alguns intentem explicar 
una mica de la seva història, ningú ho 
escolta: és millor i més còmode se-
guir pensant que la senyoreta era més 
bona que Lassie. La senyoreta Agnès 
Gonxha Bojaxhiu, també anomenada 
Teresa de Calcuta, va aconseguir ser 
la Bona Universal. I va aconseguir, fins 
i tot, el més difícil que pot aconseguir 
una persona, un personatge: entrar en 
el llenguatge com a síntesi o símbol 
d’alguna cosa. Diem un Quixot quan 
volem parlar d’un heroi atrotinadament 
franc; diem un Craso quan tractem de 
definir a algú molt ric;  i des de fa uns 
anys comencem a dir: una mare Tere-
sa quan volem significar que algú és 
realment bo. I així ha quedat registrada 
en la nostra cultura la senyoreta també 
anomenada mare, amiga de tirans i es-
tafadors, militant d’allò més reacciona-
ri, facilitadora de la mort.  

Martin Caparrós (versió reduïda de 
l’article publicat a SOHO)


