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Voleu que Catalunya 
sigui un estat independent 

en forma de república?

Enguany hem tornat a fer el ‘xiringuito’ de la Festa Major. Com és 
habitual, hem comptat amb la col·laboració voluntària de molta gent 
a qui cal agrair sempre la seva bona predisposició i la bona feina que 
fan. Ha estat un èxit i hem pogut servir molts entrepans i begudes a 

la gent que s’ha apropat a nosaltres, a més de conversar amb ells.

Esquerra sempre hi és, també per la Festa Major. Gràcies per la 
confiança!

Com cada any, el «Xiringuito»
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Les JERC Sant Joan Despí el passat mes de 
setembre iniciàvem el curs amb la campanya 
#construïm amb l’objectiu de treballar a fons 
aquells eixos que preocupen els i les joves del 
municipi. 

Presentàvem la campanya el 12 d’octubre 
reivindicant que per nosaltres no era un dia 
festiu i que tenim un futur per a construir. El 
primer trimestre iniciàvem la campanya amb 
#construïmecologisme i coincidint amb la 
setmana de la mobilitat sostenible vam penjar 
una pancarta a la plaça de l’estació on hi deia: 
Jove, construïm un futur sostenible. Tan-
mateix vam publicar al nostre web un article 
d’en Guillem Bracons sobre el sistema de 
Rodalies i la sostenibilitat del transport públic. 
Al novembre, emmarcat en la jornada del Baix 
Avança, acollíem el cinefòrum de “El pati del 

darrere”. El documental, sobre el Baix Llo-
bregat, posa de relleu la tradició agrícola de la 
comarca i la riquesa del seu parc agrari.

Al ple de novembre vam presentar una moció 
amb ERC-MES-AM per la creació d’un pro-
cediment de recollida de càpsules de cafè, 
ja que el reciclatge d’aquestes és complicat 
i molt contaminant. Al desembre, coincidint 
amb les festes nadalenques, vam reivindicar 
unes festes amb consciència ecològica amb 
una campanya específica amb sis imatges 
sobre el consum d’energia, la mobilitat, la 
decoració nadalenca, el menjar i els residus 
que es generen aquells dies. Començàvem 
el 2017 construint feminismes amb un 
article d’opinió de l’Alba Saladie parlant sobre 
violència masclista i lamentant una agressió a 
una veïna de Sant Joan Despí. Al febrer vam 

parlar sobre “Sexe, sexualitat 
i sexisme” amb l’Alba Medrano 
(activista feminista i LGTBI+) i 
Sílvia Valle (educadora se-
xo-afectiva i activista feminista) 
en un acte al centre Antoni 
Gaudí de TV3. 
Coincidint amb carnaval 
publicàvem un article d’opinió 
de l’Otger Vendrell “Per un 
carnaval lliure de sexisme”. El 
8 de març dia Internacional de 
les Dones col·laboràvem amb la 

Diada Dones Despí, assistíem a la manifesta-
ció de Barcelona i vam fer un homenatge a la 
lluita feminista canviant el nom de la “Plaça 
Constitució” per “Plaça 8 de març”. Poste-
riorment el PSC Sant Joan Despí rebutjava la 
nostra moció per la feminització del nomen-
clàtor municipal. Aquest darrer trimestre hem 
construït antifeixisme. Vam publicar un article 
d’opinió de la Mar Besses sobre l’assassinat 
de Guillem Agulló, un jove mort en mans de 
feixistes fa 24 anys. El 24 d’abril parlàvem so-
bre simbologia feixista i extrema dreta amb 
en Jordi Borràs (foto-periodista il·lustrador) i 
la Gemma Millán (membre d’UCFR). 

Al ple municipal d’abril vam reclamar a l’ajun-
tament que eliminés la simbologia feixista 
dels carrers del poble, la seva resposta va 
ser que a Sant Joan Despí “gràcies a ells” no 
n’hi havia. Al ple següent els hi entregàvem 
una placa del Instituto Nacional de la Vivien-
da. El 10 de juny organitzàvem, conjuntament 
amb ERC Sant Joan Despí, una ruta històrica 
amb en Miquel Ruiz, historiador local, que 
ens va descobrir els vestigis de la Guerra Civil 
al nostre municipi. L’acte acabava homenat-
jant una fossa comuna als afores del cemen-
tiri municipal. Les accions han culminat amb 
l’aprovació d’una moció demanant a l’ajunta-
ment de Sant Joan Despí que col·labori amb 
la Generalitat de Catalunya per dignificar la 
fossa comuna.

La ciutadania de Catalunya té a les mans la 
possibilitat de triar el seu futur aquest 1 d’octu-
bre. Les urnes ens interpel·len a tots i totes i cal 
que el ‘Sí’ guanyi per a fer un pas més cap a la 
llibertat del nostre poble i donar un futur millor 
a les nostres filles i fills. Molta gent intenta 
desvirtuar la convocatòria amb arguments tan 
pobres com ‘la constitució espanyola no ho 
permet’ (fals!) o assegurant que el referèndum 
no té garanties. La garantia som els ciutadans 
i ciutadanes que omplirem les urnes de pa-
peretes. De paperetes del ‘Sí’ i de paperetes del 
‘No’. Perquè volem que el referèndum sigui un 
exercici de maduresa col·lectiva com a societat, 
en què puguem abraçar-nos tots, els del ‘Sí’ i 
els del ‘No’, i que tothom accepti el resultat. És 
un exercici de democràcia, i democràcia també 
és reconèixer la victòria o la derrota i acceptar 
aquell que no pensa com nosaltres. Som un 
sol poble, ho hem demostrat en innombrables 
ocasions. 

Tothom suma. És igual si parla en català o en 
castellà, només demanem que es respectin 

El futur a les nostres mans

Balanç de la feina feta

En primer lloc una mica de presentació, què 
vol dir Marhaba? 
Som l’Associació de Dones Marhaba. Marhaba 
vol dir benvingut/da en àrab. 

Quan i com va néixer la vostra entitat? 
L’Associació va néixer el maig del 2016 quan 
un grup de dones van decidir de donar a 
conèixer la seva cultura, la seva religió, per tal 
d’unificar la cultura àrab i l’espanyola-catalana. 

Quins objectius teniu com a associació? 
Els principals objectius de l’Associació s’enfo-
quen generalment en la dona i alguns tallers 

pels nens/es i joves. Aquests són l’alfabetitza-
ció de la dona analfabeta, fer classes d’àrab per 
nens i joves, organitzar classes per a ajudar 
a les dones migrades a superar l’examen per 
obtenir la nacionalitat i fer tallers interculturals 
per a intercanviar experiències entre diferents 
cultures.

Teniu contacte amb altres entitats de Ca-
talunya semblants a la vostra, o bé formeu 
part de federacions o grups d’entitats? 
No, no tenim contacte amb altres entitats 
semblants a la nostra, ni formem part de cap 
federació o grup d’entitats. 

L’any passat, en el marc dels actes del Dia 
de la Dona, des d’ERC vam organitzar un 
acte titulat “Coneguem les nostre veïnes 
musulmanes”, amb la presència de la Najat 
Drioueich. Considereu important que des 
dels partits i d’altres col·lectius es facin 
aquestes xerrades? 
Sí, per nosaltres és molt important que tant 
partits com altres entitats ens donin suport per 
a aconseguir el nostre objectiu, que és eliminar 
totes les barreres i murs que ens separen 
com a persones, i aprendre que la religió, 
cultura o forma de vestir no és inconvenient 
per estimar-nos; sinó que justament aquestes 
diferències ens enriqueixen i ens ajuden a tirar 
endavant tots units.

Finalment, voleu afegir alguna cosa, algun 
comentari? 
Estem molt il·lusionades i amb moltes ganes 
de tirar endavant a aquesta associació, perquè 
creiem que avui dia és molt important fer-se 
escoltar per evitar malentesos i xocs culturals. 
I desitgem el suport de totes i de tothom, per 
ser no només una societat, sinó una família.

Entrevista a l’Associació de Dones Marhaba

El més senzill seria explicar-vos les moci-
ons, preguntes i actuacions que hem fet al 
llarg d’aquests darrers dos anys. Però volem 
parlar-vos de sensacions, d’allò que sovint 
no es veu ni es quantifica: mirades, actituds, 
comentaris...

Ja des de l’inici de la legislatura, perplexitat 
d’en Jordi: «A l’hora de negociar un pacte o 
no, el més normal és fer-ho des de la seu 
dels partits, o a la sala de Plens, oi?» Doncs 
no. La primera trobada amb el partit gua-
nyador de les eleccions té lloc a un despatx 
del Gabinet d’Alcaldia. És casa seva. L’alcalde 
actual, nosaltres dos... Ningú més. Reunió de 
cortesia, quedem a l’oposició.

Mirades, sí... Del bon rotllo, del «com bé diu 
el portaveu d’ERC» a la distància i fredor, fins 
i tot animadversió, del «miri senyor Fabrés». 
Mirades de ràbia, a vegades. Sovint també 
de perplexitat, en comprovar des del Govern 
que no ho fas tan bé, i que l’oposició a ve-
gades descobreix coses que demostren fins 
a quin punt allò que dèiem al principi... que 
l’Ajuntament és seu, i que han tingut durant 
molts anys la llibertat de fer el que més els 
ha convingut sense donar explicacions. Han 
aconseguit que Sant Joan Sí Que Es Pot, 
ERC-MES-AM, C’s i el PP ens posem d’acord 
en fer una moció conjunta. «No es oro todo 
lo que reluce».

Somriures i complicitat... que també n’hi ha 
hagut. Per què si cal dir que es fan bé les 
coses, es diu, i si cal riure de les ‘animalades’ 
(amb perdó!) de la tropa unionista també 
riem... tot i que ara que ho pensem, el PSC o 
PSOE també és unionista, no?

Satisfacció per la feina ben feta i decepció 
pels erros comesos. Perquè també hem 
errat, no responent amb celeritat a un veí, no 
havent recollit tota la informació necessària 
abans d’emetre el nostre vot.

I amb la resta de partits? Excel·lent relació 
amb els companys de SJSQEP, treball con-
junt (menys del que voldríem nosaltres, val a 
dir...). I amb PP i C’s, relació correcta, com ha 
de ser. I amb ICV-EUiA i CiU, socis de Govern 
del PSC, xino-xano.

Continuem. Queden dos anys de feina. No 
donarem copets a l’esquena si no estem 
d’acord amb el que se’ns proposa, sigui veí 
o entitat. Preferim ser clars des d’un principi 
a modificar el nostre discurs per no haver 
acomplert el promès. Lluitarem contra la 
demagògia de «si el meu partit gestiona 
són bons, si ho fa un altre partit és dolent». 
Ja sigui a l’Ajuntament, a la Generalitat o a 
l’Estat.

Sempre hi som. Ho sabeu.

Sensacions Grup municipal

Construir 
una nova
república

síno

i s’estimin les dues llengües del 
nostre país. Igual que tots els 
idiomes de la gent que arriba i 
que fa un esforç per a adaptar-se. 
Catalunya és un país d’acollida, 
una terra fronterera. Ibers, fenicis, 
cartaginesos, romans, visigots, 
àrabs, cristians... molts pobles han 
ocupat aquesta terra. Som fruit de 
la nostra història. No som millors ni 
pitjors que cap altra societat. Però 
som prou madurs per a decidir el 
nostre futur. 

El pròxim 1 d’octubre, aneu a 
votar. Sí o No. Democràticament. 
Participeu d’un dia que esperem 
que passarà a la història del nostre 
país. I si l’estat espanyol reprimeix 
les urnes, defensem-les als carrers i 
a les places del país. Només volem 
votar i decidir. La mobilització 
popular serà la clau de volta de la 
nostra llibertat.
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