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EL 9 NOU

Carme Diaby és una grano-
llerina que ara té 25 anys. 
Quan era una nena, entre 
els 5 i els 12 anys, un home 
que vivia llogat a casa seva 
va abusar sexualment d’ella. 
La seva família confiava en 
aquell home, no sabia abso-
lutament res del martiri 
que sofria la noia. Ara fa un 
any, Diaby va presentar una 
denúncia als jutjats pels fets 
i ha trencat el silenci dels 
que han patit abusos quan 
eren petits explicant el seu 
cas al programa Quatre Gats 
de TV3 i en aquesta edició 
d’EL 9 NOU. Diaby és una 
persona valenta, decidida 

i lluitadora, la supervivent 
d’una situació traumàtica 
que ha dit prou al fet que 
milers d’infants –d’abans, 
d’ara i del futur– hagin de 
suportar el mateix que ella.

La trista experiència de 
Diaby és el cas de molts 
infants a Granollers i, natu-
ralment, arreu del món. Els 
abusos a menors no tenen 
a veure amb la classe social 

ni amb el nivell d’estudis ni 
amb les conviccions políti-
ques o religioses. Són tan 
transversals que es registren 
a barris populars i exclusius, 
entre famílies treballadores 
i benestants. Només és clar 
que, segons les estadístiques, 
els pateixen més les nenes 
que els nens, una altra mos-
tra del masclisme dominant. 
I també és evident que els 

pactes de silenci han servit 
i serveixen per amagar uns 
comportaments que atemp-
ten contra els més elemen-
tals drets dels infants i que, 
de fet, són constitutius de 
delicte al Codi Penal. 

Aquests abusos fan tron-
tollar el pilar de la confiança 
d’institucions que a priori 
semblen les més segures: la 
família, l’escola, els centres 

religiosos, els clubs... Mani-
festar-se en contra de la 
violència sexual surt gratis 
sobre el paper, el que costa 
de debò és plantejar-se since-
rament com ens comportarí-
em si ens toqués de prop un 
cas com el de Carme Diaby. 
Sabríem interpretar els avi-
sos de l’infant? Després de 
l’evidència, l’escoltaríem i 
l’acompanyaríem fins a les 
últimes conseqüències? Un 
de cada cinc menors pot patir 
abusos segons el  Consell 
d’Europa. Es tracta d’una 
xifra esfereïdora perquè, a 
més, la majoria continuen 
sense denunciar-se. Trencar 
el silenci és el primer pas, un 
pas de gegant.

Trencar el silenci  
dels abusos a menors

Som a 9 de maig de 2019. Els Federalistes d’Es-
querres celebrem el resultat de les darreres elec-
cions. Com bona part de la població, hem respirat 
alleujats amb el recompte, per diversos motius. En 
primer lloc, perquè es demostra que l’eix dreta-
esquerra continua vigent, contra el que molts deien 
interessadament. Malgrat tots els intents d’emmas-
carar la realitat social sota les flamarades dels naci-
onalismes, els electors han tingut ben present que 
les conseqüències de la crisi encara es fan sentir 
durament i que cal un període llarg de combat con-
tra les desigualtats i de redistribució de la riquesa. 
El resultat permet un programa de govern progres-
sista que prioritzi la recuperació de l’estat del ben-
estar, lluitant contra la precarietat laboral i l’atur 
i vetllant per la recuperació dels serveis públics. 
Igualment permet un programa reformista orien-
tat a la regeneració i millora de la democràcia i que 
encari amb decisió la transició energètica.

En segon lloc, ens agrada que en l’electorat hagi 
primat la racionalitat, enfront de les opcions més 
basades en els sentiments de pertinença. I que s’ha-
gi imposat la sensatesa i la tranquil·litat, enfront 
de la desqualificació barroera, la cridòria, l’insult 
i la mentida. Els electors, a Catalunya i a Espa-
nya, s’han mostrat més assenyats del que molts es 
pensaven. Així, han bandejat, en bona mesura, les 
opcions que, a banda i banda, oferien benzina per 
apagar el foc i han primat les opcions que pensen 
en l’acord i la col·laboració com a eines per solu-
cionar els problemes. Espanya no és irreformable, 
com s’ha repetit, sinó que vota pels canvis que són 
necessaris. I es confirma que Catalunya és molt plu-
ral. I dins de Catalunya, l’independentisme, amb 
menys del 40% del vot en total, també es mostra 
molt dividit. Mentrestant, tant el 155 permanent 
com la continuació de l’unilateralisme han sortit 
malparats de les urnes

Els electors han primat, a Catalunya i a Espa-
nya, les opcions que s’han presentat amb un espe-
rit constructiu i de concòrdia, i ofereixen així una 
oportunitat preciosa. Però és una oportunitat que 
cal aprofitar, aprenent dels errors passats. Podem 
dubtar de la sinceritat de les propostes, sobretot 
dels que han hagut de girar la seva oferta com un 
mitjó, però aviat tindran ocasió de demostrar-la. Els 
pressupostos que es van presentar a les Corts, amb 
evidents beneficis per a la gran majoria de la pobla-

ció i per a les autonomies, van ser tombats, abans 
de discutir-los i negociar-los, per la dreta espanyola 
i per l’independentisme. Uns i altres van preferir 
eleccions i ja les han tingudes. Però els pressupos-
tos tornaran i tindrem una nova oportunitat i cal-
drà definir-se. I també tornarà l’intent de diàleg a 
Catalunya, amb més dificultats, per les desconfi-
ances acumulades. Caldrà també aprofitar l’opor-
tunitat i no malmetre-la, sobretot ara que la dreta 
espanyola estarà una bona temporada entretinguda 
en la seva clarificació i recomposició.

Aquest cicle electoral es clourà, de moment, el 
proper dia 26, amb les eleccions municipals i euro-
pees. Els federalistes estem també molt interessats 
pels seus resultats. En el cas dels municipis, per-
què aquests són cada dia més una peça fonamental 
del futur de cooperació des de baix que defensem 
i de la democràcia multinivell que el món necessi-
ta. Desitgem el triomf de les opcions que es mos-
trin més obertes a impulsar i participar en xarxes a 
nivell català, espanyol i europeu –i fins i tot mundi-
al, quan escaigui– que permeten avançar en temes 
com el repte climàtic, la immigració, l’educació, la 
pau, etc. Per això, el gener passat vam organitzar 
a Granollers una jornada catalana sobre aquests 
temes, molt concorreguda, com va informar aquest 
periòdic.

I Europa és l’obra, a mig fer, dels federalistes, i 
peça fonamental en l’avenç de les nostres propos-
tes. Justament, el ressorgiment de les pulsions 
nacionalistes –de tan tràgic record a Europa– ha 
posat en perill l’avenç de la Unió Europea, com s’ha 
manifestat amb el creixement de grups antieuro-
peus populistes i d’extrema dreta i amb el procés, 
de moment fallit, del Brèxit. Paradoxalment, el rep-
te plantejat pel Regne Unit ha reforçat la cohesió 
dels 27 estats restants i ha enfortit la Unió, que 
també ha millorat en la percepció dels ciutadans. 
De manera que els grups antieuropeus, vistos els 
problemes de tot tipus que s’han evidenciat, ja no 
es plantegen la liquidació de la UE, sinó el seu con-
trol i manipulació, cosa que probablement no està 
al seu abast, per fortuna. 

Per tot això, des del mes d’octubre passat hem 
organitzat també un seguit de conferències (EL 
Cicle +Europa) que han permès un millor conei-
xement del que representa Europa i la seva unió 
i de la imperiosa necessitat d’afrontar en comú 
els grans problemes que tenim plantejats, que no 
tenen fronteres: immigració, canvi climàtic, des-
igualtats, evasió fiscal, seguretat... En aquestes 
eleccions desitgem un vot per reforçar la UE i per 
avançar en drets, polítiques socials comunes i pres-
supostos suficients. Volem un vot per frenar les 
opcions que només volen afeblir o instrumentalit-
zar Europa i a favor d’una Europa millor i mes uni-
da, d’una Europa que vagi endavant i no endarrere. 
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Eleccions: canvi de perspectiva

Els electors han primat les 
opcions que s’han presentat 
amb un esperit constructiu  

i de concòrdia, i ofereixen així 
una oportunitat preciosa
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