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Divideix i perdràs
La cèlebre frase divide et 
vinces de Juli Cèsar deu estar 
de moda també a la nostra 
època, per tal com es pot 
deduir de la contemplació 
de les pràctiques de molts 
dels nostres congèneres en el 
seu dia a dia. La frase, però, 
originalment està concebuda 
des del terreny militar, i aquí 
s’hauria d’haver quedat. Però 
no. La poca originalitat que 
ens caracteritza ha desplaçat 
aquesta idea castrense a les 
més diverses situacions de 
la nostra civilització actual. 
No és d’estranyar, doncs, que 
molts directi us actuals uti litzin 
en l’àmbit laboral el manual 
militar del mestre Sunzi, pen-
sat i escrit al segle cinquè a.C. 
per a derrotar l’enemic de la 
manera més efi caç possible. 
El bel·licisme que en  èpoques 
pretèrites era el pa de cada dia 
s’ha infi ltrat (si ha deixat mai 
d’estar-hi) en les fi les moder-
nes de ciutadans civils i adoc-
trina els pensaments d’alguns 
d’aquells que ens dirigeixen. 
Encara més, aquelles tàcti-
ques son emprades fi ns i tot 
des del seu desconeixement 
teòric, perquè tan profund de-
uen ser els insti nts primaris de 
protecció i dominació que no 
cal cercar en biblioteques allò 
que portem dins nostre. 

Crec que l’aplicació en 
l’àmbit quoti dià de maneres 
de fer d’altres esferes com a 
la militar no produeix els ma-
teixos efectes que en aquest: 
si a unes persones els hi fas 
creure que viuen emparades 
per drets civils i resguardades 
per garanti es més altes que 
qualsevol autoritat, la qual 
també està sotmesa al famós 
imperi de la llei, no s’entén 
que a la pràctica es duguin 

a terme accions que de cap 
manera comparteixen aquest 
esperit legalista i democràti c. 
Seria com protegir al ramat 
amb un ordre manti ngut per 
la por i l’amenaça i no per la 
llei. No sent això d’aquesta 
manera (oi?), ni el mateix Fèlix 
del Llibre de les Meravelles 
podria explicar quina lògica 
és la que impera als nostres 
dies: es predica una cosa, se’n 
fa una altra. La natura con-
tradictòria de l’ésser humà? 
Segurament, però en aquest 
cas, caldrien menys discursos 
i pantomimes teatralitzades 
i més honestedat per part 
d’aquells que fan el que no 
diuen i diuen el que no fan. 
Predicar amb l’exemple és la 
millor manera de donar-lo, i 
discursos buits acompanyats 
de vies de fet antagòniques 
fan del pateti sme una nova 
categoria sense possible clas-
sifi cació. 

Així, la frase d’en Juli Cèsar 
divideix i venceràs aplicada 
a la societat civil es pot con-
verti r en un divideix i perdràs 
sense cap ti pus de dubte. La 
disciplina és una qualitat molt 
valuosa en tota societat civilit-
zada, però la que es fa servir 
per les tropes no hauria de 
ser la mateixa que es fa servir 
pels civils, ni tan sols hi hauria 
d’estar inspirada. Hi ha moltes 
formes de moti vació i de fer 
pinya per aixecar projectes en 
comú, i la millor de totes seria 
veure l’exemple d’aquell que 
predica i poder comprovar, 
dia a dia, la coherència entre 
allò que es diu i allò que es fa. 
Perquè les paraules soles, no-
més son simples sons emesos 
i transportats per l’aire que ar-
riben a les nostres oïdes, però 
no al nostre convenciment.

www.ivanserra.com

REFLEXIONS CIRCUMSTANCIALS

Un any més, coincidint amb 
el programa d’acti vitats del 
25 de novembre (Dia inter-
nacional contra la violència 
de gènere), que organitza el 
Comissionat de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Rubí (anteriorment, Re-
gidoria de la Dona), amb la 
col·laboració de la Unitat de 
Suport Policial de la Policia 
Local, s’han programat dos 
tallers de defensa personal 
per a dones i joves.

Són tallers gratuïts, par-
ti cipati us i acti us, amb una 
gran acceptació i molt ben 
valorats que enguany, arri-
ben a la seva desena edició 
i que degut a l’èxit, s’han 
vist ampliats per primera 
vegada, amb un segon ta-
ller, adreçat a noies joves, 
que ti ndrà lloc a l’Espai Jove 
Torre Bassas el proper mes 
de desembre.

L’inici d’aquests tallers va 
sorgir durant una conversa, 
entre els professionals dels 
serveis de Dona i Policia, dins 
del marc d’unes jornades 
sobre violència de gènere or-
ganitzades l’any 2004, arran 
de les modifi cacions legals 
que varen sorgir, principal-
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Aunque al fi nal se indicarán 
los prolijos requisitos exigi-
dos para no ser desahucia-
do de la vivienda habitual 
adquirida con un préstamo 
o crédito hipotecario, ahora 
procede una breve explica-
ción para entender la causa 
de tanto esfuerzo para tan 
nimio ratón parido.

La crisis económico-
fi nanciera española, pues 
no por todos los países 
es igual, dura ya más de 
un largo lustro, o sea más 
de cinco años, en que la 
economía española va de 
mal en peor, si se ve desde 
una ópti ca opti mista, pues, 
como todo mal ti empo, es 
suscepti ble de empeorar. Y 
sí, aunque no lo parezca, es 
una visión opti mista, pues 
el pesimismo ya nos lo dan 
los que mandan y los que 
nos gobiernan, que no son 
los mismos, y por aquí hay 
que empezar.

En una sociedad demo-
cráti ca el Gobierno, elegido 
democráticamente, es el 
que gobierna y manda, es 

ment l’entrada en vigor de 
la Llei orgànica de mesures 
de protecció integral contra 
la violència de gènere.

Enguany es celebren 
deu edicions en les quals, 
els diferents departaments 
i el personal municipal ha 
treballat de manera trans-
versal, intensa i il·lusionada, 
amb i per a les dones de 
Rubí, per a poder oferir-los 
un servei pràcti c, efecti u i de 
qualitat. Deu edicions durant 
les que més de 230 dones 
de la ciutat, han fet aquest 
taller i han vist potenciada la 
seva autoesti ma. Dones que 
han volgut aprendre algunes 
tècniques i pautes per senti r-
se més segures en situacions 
de risc, dones sense límit 
d’edat que sempre estan 
disposades a aprendre, do-
nes acti ves.

L’objecti u d’aquest taller 
que ja està consolidat a la 
nostra ciutat és inculcar 
a les dones i joves que hi 
participen, uns hàbits de 
conducta que difi culti n una 
possible agressió, oferir-los 
pautes per guanyar temps 
davant d’una situació de risc 
i conèixer i practi car alguns 

moviments defensius per 
tal de protegir-se davant 
dels agressors que poden 
posar en perill la seva prò-
pia seguretat. L’esmentat 
taller s’estructura amb una 
classe teòrica i tres classes 
pràcti ques, amb la fi nalitat 
de posar en pràcti ca tot allò 
après durant les vuit hores 
de formació i el taller fi na-
litza amb una simulació del 
que podria ser la d’un cas 
real de la vida diària.

El taller d’autoprotecció 
i resposta combati va, com 
l’anomenen els formadors 
perquè consideren que re-
cull millor l’essència del que 
s’hi ensenya, és imparti t pels 
agents de la Policia Local: 
Paco, Gerard, José i Juanma, 
que formen part de la Unitat 
de Suport Policial i tenen co-
neixements en arts marcials. 
En aquest aspecte, a banda 
de la formació específica, 
son uns excel·lents comu-
nicadors i en tot moment, 
saben transmetre els conti n-
guts teòrics de l’autodefensa 
i la protecció associada a la 
pràctica, mitjançant víde-
os i determinats exemples 
escenificats que ajuden a 

entendre de manera visual 
i més efecti va, la prevenció 
i alhora ofereixen segure-
tat addicional a les dones. 
Una manera de visualitzar 
situacions que en la vida ral 
podrien inti midar-les i blo-
quejar-les, i aprendre a reac-
cionar-hi d’una forma ràpida, 
interioritzant unes pautes de 
comportament bàsiques i 
molt fàcils d’assimilar.

Núria Julià Fosas

Y al fi nal la montaña parió un ratón que es al único 
que de su vivienda habitual no se desahució

decir, el que ordena con-
forme a la Ley, y como tal 
la Suprema Ley está la Cons-
ti tución, que si se aplicase 
mejor irían las cosas como 
veremos. Pero hete que 
puede darse el caso, que, 
en cierto país, gobiernan 
los que mandan, y, por ello, 
el “gobierno” hace lo que le 
mandan, por lo que en sus 
justos términos se le podría 
llamar al Gobierno “gesto-
ría”, pues se limita a gesti -
onar, de la mejor manera 
que sabe, lo que le mandan. 
Y sí, ese país es el que Vd. 
piensa, y, en efecto, los 
que mandan y gobiernan, 
aunque lo hagan por boca 
de sus solícitos “gestores 
gobernantes”, solo quieren 
que en sus viviendas, otro-
ra habituales de los que 
les pidieron un préstamo, 
únicamente quede el ratón 
que no han podido cazar o 
engañar, pues sus humanos 
moradores ninguno cumple 
los requisitos que el tan es-
perado, como limitadísimo, 
Real Decreto- Ley 27/2012, 

de 15 de noviembre, de me-
didas urgentes para reforzar 
la protección a los deudo-
res hipotecarios, ha fi jado, 
según puede leerse en el 
Boletín Oficial del Estado 
del pasado viernes, podría 
decirse de Dolores aun-
que estemos en ti empo de 
Adviento. Y los pocos que 
logren no ser desahuciados 
que sepan que si la cosa 
no cambia favorablemente 
pues dentro de dos años, ni 
un segundo más, ya no días, 
a la calle.

Qué ofrecía ya la Cons-
titución, que además no 
requiere desarrollarse por 
Ley alguna, pues la garantí a 
y protección constituci-
onal de la dignidad de la 
persona. Luego iremos, 
antes, decir que, como en 
la célebre película, y aun-
que su sede no sea París, 
“todavía nos queda … el 
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea”. Sí allí se ha 
dicho que los Jueces puede 
declarar nulas, de ofi cio, es 
decir, sin que se les pida, 

las cláusulas que fi jen in-
tereses abusivos, ahora el 
problema será determinar 
cuándo son abusivos, pues 
al 29 %, de interés de demo-
ra, les puede parecer que 
está dentro del mercado, y 
allí, también, se declarará, 
aunque de momento solo 
la Abogada General se haya 
pronunciado, pues falta 
pronunciarse al Tribunal, 
si bien, en el 80% de los 
casos asuma sus postula-
dos, contrario a Derecho el 
procedimiento de ejecución 
hipotecaria, gracias a la 
existencia de este Tribunal 
europeo así será, mal que 
le pese a nuestro Tribunal 
Constitucional que poco 
hace que, con cajas destem-
pladas para el Juez que osó 
interponer una cuestión 
de inconstitucionalidad, 
nuestro garante Tribunal 
Consti tucional (con amigos 
así para qué queremos 
enemigos) lo considerase 
ajustado a la Consti tución. 

José Segura


