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OPINIÓ

El triomf de la Sílvia –una veïna de Granollers que ha rebut el suport del 

Sindicat de Llogateres i l'assessorament dels advocats del Col·lectiu Ronda– 

contra el seu Goliat –el fons voltor Azora, el tercer més gran de l'Estat– en 

uns tribunals és no només una victòria personal, sinó col·lectiva. Una bona 

notícia en el marc d'un sistema judicial que massa vegades s'ha comprovat 

que protegeix la propietat per sobre de la vida i la dignitat de les persones. En 

aquesta ocasió, un jutge ha sentenciat per primera vegada que les pràctiques 

abusives de molts dels grans tenidors de pisos del país són il·legals i, per tant, 

n'ha decretat la nul·litat. La revolta d'un bloc del carrer Girona de Granollers 

suposarà un precedent en la jurisdicció de tot l'Estat i obre la porta a poder 

parar els peus als augments irracionals de preus de lloguer, així com altres 

pràctiques que cada cop escanyen més la ciutadania que ha optat per viure 

de lloguer –sovint expulsada del mercat de compra per un preu de l'habitatge 

desproporcionat amb els salaris majoritaris i una inestabilitat laboral cada

cop més palesa–. Tothom qui creu en la justícia social, avui pot alçar la copa 

per la Sílvia i perquè cada cop siguin més els davids que plantin cara a Goliat.

DAVID VENÇ GOLIAT
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an acabat les festes de Nadal, 
Cap d'Any i Reis. Ens hem ati-
pat de torrons i polvorons i 
dinars familiars i amb amics 

fins a rebentar. Els cunyats han fet de les 
seves i cada un de nosaltres, com no pot 
ser menys, també. Per això tots tenim clar 
una cosa: hem de fer exercici, aprimar-nos 
i tornar a agafar el ritme de la vida i del 
nostre cos. A Granollers tenim per costum 
suar i lluitar contra la balança gràcies a 
la Mitja Marató del primer diumenge de 
febrer, cada any. En qualsevol cas, és una 
prova de diferents distàncies: podem fer 
5 km, 10 o el 21 i pico. Però d'un sol dia…

Enguany, però, tenim marató extra: les 
eleccions municipals del 28 de maig. Tam-
bé és popular aquesta marató, malgrat 
que menys esportiva i dura bastant més 
que la Mitja. De fet, ens queda poc més 
que quatre mesos i mig per acabar la nova 
cursa que celebrem només cada quatre 
anys. Si fos cada any estic segur que els 
ciutadans ens donaríem de baixa. Quin 
cansament només de pensar-ho.

A Granollers aquestes eleccions munici-
pals no són cap fotesa. Seran les primeres 
sense tenir en Mayo al cartell. Josep Mayo-

Municipals de maig de 2023: 
comença l'espectacle

ral portava dues dècades encapçalant les 
llistes del PSC i tres dècades a les llistes. 
Coneix Granollers com ningú i pràctica-
ment tothom a Granollers el coneix a ell. 
Alba Barnusell, el seu relleu i actual al-
caldessa de la city, un magnífic actiu so-
cialista, s'enfronta a un nou escenari amb 
l'evident interès de tornar a aconseguir 
una majoria absoluta per governar sense 
pressions.

Al davant del PSC, la resta del món po-
lític. Com a mínim 9 formacions polítiques 
intentaran deixar-los sense majoria ab-
soluta i mossegar un tros del pastís. ERC, 
Junts, CUP, Comuns, Primàries, PP, Vox, Ciu-
tadans i Valents estan esmolant les eines i 
les dents. Tots i totes volen ser imprescin-
dibles "per la governabilitat de Granollers", 
una frase que ens fartarem de sentir. El que 
no tinc tan clar és a canvi de què…

És moment de parlar de models de ciu-
tat, d'obres i infraestructures, d'iniciati-
ves econòmiques, d'impostos, de sosteni-
bilitat, de transport, d'ecologia, d'okupes, 
de llocs de treball, de política social, de la 
gent gran. I de barris. I del centre. I del que 
calgui. És el moment de parlar del Grano-
llers real, no del que descriuen els partits 
des de Barcelona o Madrid.

En fi, passin, passin, no s'aturin, si us 
plau. Agafin les crispetes i els refrescos i 
seguin i, sobretot, relaxin-se i gaudeixin: 
Comença l'espectacle!

H

RAMÓN MORA
Candidat de Valents 

a Granollers

es que el 2019 Sal-CUP va en-
trar a l'Ajuntament vam dema-
nar amb insistència un protocol 
propi per abordar les violències 

masclistes. La resposta, invariablement, 
era que hi estaven treballant, però sense 
cap concreció sobre com avançava la fei-
na. La realitat és que no s'hi va començar 
a treballar fins que es va obtenir una sub-
venció de la Diputació (a final del 2021) 
per tenir un suport extern. Podríem enten-
dre que no es pogués avançar gaire perquè 
l'àrea de feminisme té pocs recursos, però 
no que s'ocultés que no s'avançava.

El protocol per a l'abordatge de les vi-
olències masclistes i LGTBIfòbiques es va 
aprovar per decret de la regidora de Femi-
nisme el 12 de desembre passat. Dos dies 
després, regidora i tècnica el presentaven 
als grups de l'oposició i ens convidaven a 
fer-hi aportacions. Sempre hem estat dispo-
sades a participar en qualsevol taula de tre-
ball i a aportar la nostra visió, però no tro-
bem sentit a fer aportacions a un document 
ja aprovat, i menys quan hi veiem deficièn-
cies notables que recomanen replantejar-lo.

La primera és que no han participat en 
el grup de treball àrees com Infància i Jo-
ventut, Gent Gran, Cultura, Esports o el 
SAC, fonamentals en tant que àrees d'aten-
ció directa a les persones. Tampoc no hi ha 
participat Pagesia, tot i que una moció del 
PSC aprovada el 2020 incloïa l'acord de re-
forçar l'atenció a les dones del món rural. 
Cap d'aquestes àrees no s'inclou tampoc en 
el circuit de detecció definit.

La segona és que el protocol preveu 
un circuit diferent per a les violències 
masclistes i per a les violències LGTBI-
fòbiques. Totes les violències haurien de 
ser denunciades, tractades i acompanya-

Un govern malavingut genera 
polítiques incoherents i ineficaces

des de la mateixa manera, però amb els 
matisos necessaris per atendre cada cas 
concret. Altrament, continuem posant el 
focus sobre la víctima, sobre la seva dife-
rència i manera de ser, quan el problema 
és l'agressor, el mateix patró per a tots els 
casos. Tampoc no entenem que es faci un 
protocol diferent per a les agressions en 
espais d'oci, que si bé tenen unes especifi-
citats concretes, els circuits d'atenció a la 
víctima haurien de ser els mateixos.

Finalment, també considerem deficièn-
cies del document el fet que s'hi parla de 
prevenció, amb un conjunt d'accions que 
no es defineixen; s'hi parla de detecció per 
mitjà d'instruments que no es detallen, o 
s'hi preveu una comissió de seguiment 
que tampoc no es defineix. A més, enlloc 
no es parla de com es donarà a conèixer 
aquest protocol als treballadors públics, 
a les entitats o a la població en general, 
un coneixement imprescindible perquè el 
protocol es pugui aplicar i ser efectiu.

D'altra banda, ens crida l'atenció que les 
àrees que hi trobem a faltar siguin justa-
ment encapçalades per l'altre soci de go-
vern i que en la presentació d'aquest proto-
col, de l'àrea de Feminisme, que encapçala 
el PSC, no hi hagués ni la portaveu ni cap re-
presentant de l'altre partit del govern. Com 
és que el document es va presentar només 
als regidors de l'oposició? S'havia presen-
tat prèviament als integrants del govern?

Al feminisme d'aparador i malbarata-
ment de recursos habitual s'hi afegeix 
ara incompetència, partidisme i un temps 
preciós perdut en perjudici de les matei-
xes víctimes de sempre.

D

MARIA FORNS I 
EVA NAVARRETE

Sal-CUP les FranquesesSal-CUP les Franqueses

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Feliç 2023! Dies d'espera de mitjana
a l'Hospital General de #Granollers 
per una ecocardiografia: 218 dies. 
Per una ergometria: 408 dies. O per 
una colonoscòpia: 216 dies (dades ICS). 
#RetallarMata #DefensemlaSanitatPublica

@Viatge_Orient @BernatVivancos

Acabada de compondre la 'Missa per
la PAU', per a doble cor/8 veus blanques, 
orgue i perc. 75 minuts de música,
en 268 pàg. Encàrrec de @EscolaniaMont
@VEUScorinfantil. Estrena al maig
al @palaumusicacat i Granollers.

Totes les violències –masclistes i 

LGTBIfòbiques– haurien de ser

denunciades, acompanyades i

tractades de la mateixa manera 


