
 

 



 
 
 
 

 

#VeusEuropees : Introducció 
 
 
Activisme i política institucional sovint comparteixen un mateix camí, fins i tot temps i espai, sovint 
es complementen i sovint es confronten. Són, al cap i a la fi, dos tipus de lideratges. En ocasions, dos 
tipus d’etapes en les trajectòries de lideratges. 
 
“Veus europees” vol ser una aproximació des d’aquests dos camps vers una identitat col·lectiva 
europea. A través de sis converses, des d’una relació de tu a tu, dotze ciutadans europeus (sis 
activistes locals i sis diputats al Parlament Europeu), parlen i s’escolten, reconeixen la feina i esforços 
que fan uns i altres en temes d’especial interès social com ara l’emergència climàtica, refugiats, 
feminismes, representativitat, diversitat i democràcia. 
 
La Carmen Juares, la Tania Adam, la Míriam Hatibi, la Sonia Ros, la Paqui Perona i la Maria Marcet són 
persones reconegudes, especialment de manera sectorial, en la nostra opinió pública. Són les sis 
activistes protagonistes d’aquest projecte, on dialoguen amb diputats al Parlament Europeu 
d’Eslovàquia, Portugal, Itàlia, Bèlgica, Dinamarca i els Països Baixos. La Margrete Auken, la Samira 
Rafaela, l’Assita Kanko, la Marisa Matias, el Peter Pollák o el Pietro Bartolo, són possiblement menys 
coneguts fora de les fronteres dels seus països on van ser escollits eurodiputats. 
 
Habitualment la presència a la nostra esfera pública es veu reduïda als nostres representants, 
expressió reduccionista per a aquells més propers. Les diferències lingüístiques marquen a tota 
Europa la poca presència -de representants polítics, activistes i altres figures públiques- de no 
nacionals als mitjans audiovisuals. Amb tot, els representants que votem cada cinc anys a 
l’Eurocambra, tot i ser escollits a cada Estat membre i d’acord amb criteris nacionals, tenen un 
mandat europeu, és a dir, no només per la població del seu país sinó pels 447 milions de ciutadans 
dels 27 països que conformen la UE. A “Veus Europees” hem convidat els nostres 12 protagonistes a 
parlar en la seva llengua materna o en aquella que per a cadascú és d’ús més freqüent i s’han 
subtitulat els sis diàlegs en castellà.  
 
Aquestes converses emanen llenguatge europeu: voces, hlasy, vozes, voci, stemmen, stemmer... veus 
per aprofundir en com s’aborden a nivell europeu les causes que defensen les activistes i permetre 
als eurodiputats conèixer de primera mà quina és la situació a casa nostra. 
 
 

Barcelona, setembre de 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 

Metodologia 
 
L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona va proposar una sèrie de temes i possibles eurodiputats 
i Espai Societat Oberta va fer la selecció temàtica i d’activistes locals. 
 
La pandèmia de la COVID-19 no ha permès que aquestes “Veus Europees”, enregistrades entre 
octubre de 2020 i març de 2021, s’hagin pogut fer presencialment. Totes les activistes van gravar 
des de l’Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona, i cinc eurodiputats ho van fer des 
dels estudis audiovisuals del Parlament Europeu a Brussel·les mentre que una ho va fer confinada a 
casa. 
 
S’ha convidat a cada diàleg amb les activistes un/a diputat/da al Parlament Europeu de cadascun 
dels sis grups polítics on hi ha representació de partits polítics espanyols. Els sis eurodiputats que hi 
han participat són de diferents nacionalitats i racons d’Europa. 
 
 
Logotip 
 
Representa els colors dels sis grups polítics del Parlament Europeu que compten amb representació 
d’eurodiputats escollits a Espanya. 
 

  



 

#VeusEuropees_2 : Treball de cures i desigualtat 
amb Carmen Juares i Marisa Matias  

#VeusEuropees_1 : Gitanisme i representativitat 
amb Paqui Perona Cortés i Peter Pollák  

 

#VeusEuropees_3 : Refugiats i Drets Humans 
amb Sonia Ros i Pietro Bartolo  

 



 

#VeusEuropees_5 : Emergència climàtica i democràcia 

amb Maria Marcet i Margrete Auken  

#VeusEuropees_4 : Identitats: lluites i oportunitats 
amb Tania Adam i Assita Kanko  

 

#VeusEuropees_6 : Diversitat i participació 
amb Míriam Hatibi i Samira Rafaela  

 



 
 
 
 

 

#VeusEuropees_1 : Gitanisme i representivitat  
 
La Paqui i el Peter se senten orgullosos de les seves arrels gitanes i treballen pels drets 
d’aquesta comunitat. El Peter ho fa des de Brussel·les com a diputat al Parlament Europeu i la 
Paqui des de Barcelona, a través de l’associació "Veus Gitanes" (Romane Glasura) i en diverses 
fundacions i iniciatives de barri. Conversen sobre la situació actual de la població romaní i 
també sobre els reptes per apoderar aquestes persones i millorar el seu dia a dia i futur 
col·lectiu.  
 
 
Peter Pollák:  
“Vaig néixer a l’est d’Eslovàquia i vaig créixer en un assentament gitano molt pobre. Al Parlament 
Europeu, em dedico als temes que tenen a veure amb l'accés dels gitanos a l'aigua, al sanejament, 
al clavegueram... Un altre tema al qual estic dedicant molt temps és que cada família, fins i tot les 
més pobres, puguin tenir accés a una educació bàsica perquè és clau perquè després puguin accedir 
al món laboral”. 
 
Peter Pollák (Levoča, Eslovàquia. 1973) és diputat al Parlament Europeu des de 2019, membre del 
grup del Partit Popular Europeu (PPE). Pollák és el primer eurodiputat eslovac d'origen romaní i un 
dels tres diputats gitanos en la IX legislatura del Parlament Europeu. Anteriorment, ha estat diputat 
del Parlament Eslovè i ha treballat en acadèmies de lideratge per a joves amb l’objectiu de promoure 
la participació política sobretot entre la població romaní. 
 

 “NOMÉS ESTANT ALS LLOCS MÉS IMPORTANTS SENT D’ORIGEN GITANO ES POT ACONSEGUIR UN 
CANVI REAL” 

 
 
Paqui Perona Cortés: 
“Allò que més em considero és una gitana de base, de barri. Visc al barri de la Mina i vaig néixer al 
Camp de la Bota. Em considero molt orgullosa de les meves arrels i de viure dins de la meva 
comunitat. Sóc una activista que lluita pels drets de la meva comunitat, la comunitat gitana”.  
 
Paqui Perona Cortés (Barcelona, 1969) és la presidenta de l'associació de dones gitanes "Veus 
Gitanes". Des de fa més de 25 anys, treballa dissenyant estratègies d’enfortiment econòmic, social i 
polític. És experta en ocupabilitat i mediadora sociocultural. Perona treballa a la Fundació Surt, on 
dirigeix un projecte amb dones gitanes al barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs. És una de les 
veus més rellevants de la comunitat gitana a Catalunya i una de les figures destacades en la xarxa 
activista veïnal que dinamitza el seu barri amb els objectius d’acabar amb l’estigmatització del 
col·lectiu gitano i construir ponts amb la resta de la societat. 

 
"QUAN ELS PROJECTES ARRIBEN A LES BASES, ALS BARRIS, TENEN MOLT POC DE GITANITAT. ESTAN 

ENFOCATS DES D'UNA PERSPECTIVA EUROCENTRISTA” 

 
 

* Conversa enregistrada el 13 d’octubre de 2020 

  



 
 
 
 

 

#VeusEuropees_2 :  Treball de cures i desigualtat 
 
La Carmen i la Marisa reclamen garantir els drets de les treballadores de cures i millorar la 
seva situació i reconeixement. En aquest diàleg aborden la situació d’un sector on la 
pandèmia de la Covid-19 ha accentuat encara més les desigualtats, ja que compta amb una 
gran presència de dones migrants, sovint, en situació irregular. 
 
 
Marisa Matias: 
“Vaig créixer en un poble a prop de Coïmbra, a Portugal. Molt aviat vaig treballar en moviments 
mediambientals i feministes. Ja fa una dècada que vaig treballar en l'estratègia europea de lluita 
contra l'Alzheimer i la demència que reconeixia sens dubte el paper de les cuidadores i els cuidadors, 
que sobretot d'una manera aclaparadora són dones”.  
 
Marisa Matias (Coïmbra, Portugal. 1976) és des de 2009 diputada al Parlament Europeu i actualment 
és vicepresidenta del grup de l’Esquerra (GUE/NGL). Des de 2004 també és investigadora permanent 
del Centre d’Estudis Socials de la Universitat de Coïmbra, on es va llicenciar i doctorar en Sociologia. 
Ha estat candidata a les eleccions presidencials de Portugal de 2016 i en 2021. 

 “LA PANDÈMIA HA IMPACTAT A TOTHOM PERÒ NO DE LA MATEIXA FORMA. LES PERSONES MÉS 
AFECTADES SÓN AQUELLES AMB VINCLES MÉS PRECARIS” 

 
Carmen Juares: 
“Vaig néixer a Hondures i visc a Barcelona des de fa quinze anys. Vaig fugir d'Hondures, quan dic 
‘fugir’ ho dic perquè vaig sortir d'allà fugint de la violència extrema que es viu en aquell país. Vaig 
arribar aquí amb 19 anys. Vaig estar treballant com a cuidadora interna d'una dona gran que patia 
una demència de tipus Alzheimer, durant gairebé sis anys”. 
 
Carmen Juares (Alianza, Hondures. 1986) és una activista i integradora social. Va arribar a Barcelona 
el 2005, on va treballar com a interna a casa d’una persona dependent. Un cop regularitzada la seva 
situació, i encara treballant en feines de cures, ha estudiat Integració i Educació Social. Juares és una 
de les fundadores de l’Associació Mujeres Migrantes Diversas, que treballa per garantir i defensar els 
drets de les treballadores de la llar i de cures, organitzant formacions i oferint assessorament. 
Actualment treballa a Comissions Obreres de Catalunya. L’any 2018 va participar al pregó de les 
festes de la Mercè donant visibilitat a la situació de vulnerabilitat en la qual es troben moltes dones 
migrades, com ella, en arribar a Catalunya.  

 

 “MOLTES TREBALLADORES DOMÈSTIQUES TENIEN POR QUAN SORTIEN: NO DE CONTAGIAR-SE DEL 
VIRUS SINÓ QUE SE’LS DEMANESSIN ELS PAPERS” 

 
 

* Conversa enregistrada el 23 de març de 2021 
 

  



 
 
 
 

 

#VeusEuropees_3: Refugiats i Drets Humans 
 
Les prioritats de la Sonia i el Pietro són l’atenció a les persones migrades que arriben a les 
costes d’Europa i garantir els seus drets més bàsics. La Sonia és una de les portaveus de la 
plataforma Stop Mare Mortum. El Pietro ha estat durant 36 anys metge a Lampedusa i ara és 
diputat al Parlament Europeu. En aquest sincer diàleg comparteixen les seves impressions 
sobre les polítiques migratòries i d’asil a Europa. 
 
 
Pietro Bartolo:  
“Des de 1983 fins el 2019 era metge a la meva illa. Em vaig fer metge gràcies a la mar. La meva família 
era una família de pescadors, i jo mateix era pescador. Voldria que aquesta mar, i l'Atlàntic, i l'Egeu, 
tornessin a ser una mar de vida. El 1991 va arribar el fenomen de la migració i des d'aquest moment 
no vaig deixar mai d'ocupar-me d'aquestes persones, i vaig intentar fer tot el que era necessari, 
respectant els Drets Humans, tot i que moltes vegades m'acusen de ser un buenista”. 
 
Pietro Bartolo (Lampedusa, Itàlia. 1956) és conegut com “El metge de Lampedusa”, la petita illa 
siciliana de només 20 km2 coneguda com la porta d’Europa. Durant més de trenta anys va acollir en 
primera instància els migrants que arribaven a l’illa. Centenars de milers de persones. Relata la seva 
història al llibre Llàgrimes de sal amb la periodista Lidia Tilotta, així com al documental Fuocoammare, 
de Gianfranco Rosi, guanyador de l’Ós d’Or al Festival Internacional de Cinema de Berlín el 2016. Des 
de 2019 és diputat al Parlament Europeu i vicepresident de la comissió de Llibertats Civils, Justícia i 
Afers d’Interior, com a membre del grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D). 

 
 “SALVAR LES PERSONES NO POT SER UN DELICTE, SALVAR LES PERSONES ÉS UNA OBLIGACIÓ, NO UNA 

FACULTAT” 

 
 
Sonia Ros: 
“Sóc membre de Stop Mare Mortum, treballem per evitar les morts al Mediterrani i per defensar els 
Drets Humans de les persones migrants i refugiades, tractant d'establir vies legals i segures perquè 
no arrisquin la seva vida a la mar”. 
 
Sonia Ros (Sabadell, 1975) és una de les portaveus de la plataforma ciutadana Stop Mare Mortum, 
productora audiovisual i creadora de continguts centrada especialment en afers socials i Drets 
Humans. Stop Mare Mortum va néixer després del naufragi a la Mediterrània del 19 d’abril de 2015, 
quan un pesquer amb centenars de persones procedents d’Egipte va bolcar en aigües del canal de 
Sicília causant centenars de morts. Stop Mare Mortum promou polítiques d’acollida i protecció a les 
persones que marxen dels seus països, sense distingir entre migrants i refugiats. 
  

“LA GENT ES LLANÇA AL MAR, UTILITZA MÀFIES, ENTRA EN XARXES D’EXPLOTACIÓ SEXUAL, SE SEPARA 
DE LES SEVES FAMÍLIES... PERQUÈ NO TÉ ALTERNATIVA” 

 
 

* Conversa enregistrada el 24 de març de 2021 

  



 
 
 
 

 

#VeusEuropees_4: Identitats: lluites i oportunitats  
 
L’Assita i la Tania van arribar de joves a Europa provinents de Burkina Faso i de Moçambic, 
respectivament. En aquest espai intercanvien punts de vista sobre la multiculturalitat, el 
racisme, i l’apoderament de les dones en la política i en la societat. 
 
 
Assita Kanko: 
“Sóc de Burkina Faso i quan vaig venir a viure aquí no em sentia a casa, però a poc a poc sí. Vaig anar 
aprenent l'idioma i mitjançant l'idioma m'hi he integrat, he començat a treballar i he anat aprenent 
els costums del meu barri, i sí, m'hi he sentit a casa. Sóc eurodiputada i també escriptora. Em centro 
a tractar temes com els drets de les dones, la seguretat i l'emancipació dels éssers humans.” 
 
Assita Kanko (Godyr, Burkina Faso. 1980) és una periodista belga, eurodiputada des del 2019 i 
vicepresidenta del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR). Kanko treballa pels drets 
de les dones, particularment contra la mutilació genital femenina -que ella mateixa va patir de nena- 
però també contra els matrimonis forçats i altres abusos dels Drets Humans. Kanko és impulsora de 
l’organització Polin - Political Incubator, dedicada a promoure la igualtat d’oportunitats i una major 
implicació de les dones en la política, així com l’emancipació i apoderament femenins. 
 

“HE VISCUT DE TOT COM A NENA, COM A PERSONA, COM A ÉSSER HUMÀ, PERÒ MAI M’HE RENDIT, MAI 
M’HE VIST COM A VÍCTIMA”  

 
 
Tania Adam: 
“Estic especialitzada en les societats africanes i en la seva diàspora, allò que anomeno les ‘cultures 
de l'Atlàntic negre’, i sobretot en els vessants més culturals com la música, la fotografia, les arts 
visuals...” 
 
Tania Adam (Maputo, Moçambic, 1979) és una periodista, productora cultural i fundadora de Ràdio 
Àfrica Magazine. Treballa com a editora del programa ‘Ràdio Àfrica’, a Betevé, i ha col·laborat en 
diversos mitjans de comunicació. També ha presentat a la mateixa cadena municipal el programa 
d’entrevistes ‘Terrícoles’ i a Ràdio Primavera Sound ‘African Bubblegum Music’. Ha comissariat 
programes públics com ara ‘Microhistòries de la diàspora. Experiències encarnades de la dispersió 
femenina’ (La Virreina Centre de la Imatge, 2018-2019) i ha participat en el programa de debats a 
centres cívics sobre l’exposició ‘Making Africa - A Continent of Contemporary Design’ (CCCB, 
2016). 
 

“EUROPA CADA VEGADA ÉS MÉS DIVERSA, MÉS PLURAL I TÉ UN PROBLEMA DEMOGRÀFIC I NECESSITA 
POBLACIÓ MIGRANT, PERÒ ALHORA LA REBUTJA” 

 
 
 

* Conversa enregistrada el 25 de març de 2021 
 
 

  



 
 
 
 

 

#VeusEuropees_5:  Emergència climàtica i democràcia  
 
Amb una diferència generacional de més de 50 anys, la Margrete i la Maria comparteixen 
preocupacions i passions pel futur del planeta i l’ecologisme. En aquest diàleg parlen de 
transformació econòmica, social i política, i coincideixen a dir que, més enllà de mesures com 
la legislació per reduir l’ús del plàstic, també caldria repensar tot el sistema per actuar i 
consumir de manera més sostenible. 
 
 
Margrete Auken: 
“Sóc activista política des de principis dels 70. Sóc teòloga de formació, he estat pastora des de 1972 
fins al 2015. L’any 2004 vaig començar com a eurodiputada i va ser una gran satisfacció. Vaig entrar 
en política a causa de la lluita contra l'energia nuclear, per impulsar l'energia sostenible i protegir la 
natura.” 
 
Margrete Auken (Aarhus, Dinamarca. 1945) és membre del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea 
(Verds/ALE). Auken va ser ponent de la directiva europea per reduir el consum de bosses de plàstic, 
aprovada el 2015, i ponent a l’ombra per part del seu grup de la directiva per a la reducció de 
productes de plàstic d’un sol ús, com són plats coberts, canyetes o bastonets per a les orelles, que 
va entrar en vigor el 3 de juliol de 2021. Aquesta és la seva quarta legislatura al Parlament Europeu i 
també ha estat anteriorment membre del Folketinget (Parlament de Dinamarca), així com membre 
d’organitzacions per a la defensa de la natura i dels animals.  
 

 “EUROPA UTILITZA ELS RECURSOS EQUIVALENTS A 2,8 PLANETES CADA ANY. HEM DE REDUIR EL 
CONSUM DRÀSTICAMENT” 

 
 
Maria Marcet: 
“Sóc activista de Fridays for Future Barcelona i en altres espais. Estic estudiant Política i Sociologia, 
alhora que intento també trobar el coneixement en altres espais menys acadèmics o menys 
institucionals. Intento combinar tota aquesta part de participació política amb una altra artística 
perquè crec que des de l'art es poden transformar moltíssimes coses”. 
 
Maria Marcet (Barcelona, 1999) és una de les portaveus del moviment Fridays for Future (F4F) a 
Barcelona. És activista per la justícia climàtica i fa anys que no agafa un avió per evitar contaminar. 
Ha format part de diverses iniciatives socials amb l’objectiu de situar l’emergència climàtica en una 
posició destacada de l’agenda social. Fridays for Future Barcelona recull el testimoni de la causa 
iniciada per l’activista ambiental sueca Greta Thunberg i en aquest temps ha organitzat 
manifestacions i jornades de vaga pel canvi climàtic. 
 

“NO PODEM PERDRE LES GANES I L'ENERGIA PER CANVIAR LES COSES. ÉS MOLT IMPORTANT EL 
COMPONENT DE L'ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA” 

 
 
 

* Conversa enregistrada el 26 de març de 2021 

  



 
 
 
 

 

#VeusEuropees_6: Diversitat i participació  
 
La Samira i la Míriam són dones joves musulmanes implicades en promoure una major 
diversitat en la política i en els mitjans de comunicació, així com lluitar contra els prejudicis, 
el racisme i la discriminació. Conversen sobre la seva identitat multicultural i sobre el repte de 
fer més visible en tots els camps l’heterogeneïtat de la societat europea. 
 
 
Samira Rafaela: 
“He nascut a Europa, i sé molt bé el que és el racisme i la discriminació, també quin és l'impacte i el 
mal que pot fer. I precisament ara que sóc política i que puc tractar els temes de legislació, puc 
utilitzar les meves experiències personals transformant-les per buscar-ne una solució institucional i 
política”.  
 
Samira Rafaela (Zoetermeer, Països Baixos. 1989) és una política neerlandesa filla d’una dona jueva 
originària de Curaçao i d’un home musulmà d’arrels de Ghana i Nigèria. Va créixer en un poble a 
prop d’Amsterdam en un ambient multicultural i des de 2019 és diputada al Parlament Europeu, 
membre del grup parlamentari Renew Europe (RE).  
 

“TENIM UNA NOVA GENERACIÓ DE DONES QUE S’ATREVEIXEN A SER ACTIVISTES I QUE ESTAN 
CONNECTADES AMB LES SEVES ARRELS”  

 
  
Míriam Hatibi: 
“Sóc consultora de comunicació a Barcelona. Sóc nascuda a Bellpuig, un poble prop de Lleida, però 
ara visc a Barcelona. Sóc filla de migrants, però no tinc accent àrab quan parlo en català, no tinc 
accent àrab quan parlo en castellà, tinc estudis universitaris, si truco per telèfon ningú sap si sóc filla 
de migrants o no, si presento el meu DNI sense la foto tampoc. Em dic Míriam, que és un nom que 
passa desapercebut”.  
 
Míriam Hatibi (Bellpuig, 1993) és una activista catalana, filla de pares marroquins. Ha estat portaveu 
de la Fundació Ibn Battuta, entitat sense ànim de lucre, destinada a la divulgació cultural i social 
entre els països àrabs i Europa. Hatibi va guanyar notorietat com a portaveu de la comunitat 
musulmana a les manifestacions després dels atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i 
Cambrils. Col·labora habitualment en mitjans de comunicació i ha escrit el llibre ‘Mira’m als ulls’, 
centrat en el racisme i els prejudicis des de la seva pròpia experiència. 
 

“HI HA PERSONES A QUI EL RACISME NO ELS PERMET TENIR PAPERS, ACCÉS A UNA FEINA O A UN PIS DE 
LLOGUER” 

 
 
 

* Conversa enregistrada el 29 de març de 2021 
  



 
 
 
 

 

#VeusEuropees : Vídeos i transcripcions  
 
Pot veure els vídeos i descarregar les transcripcions dels subtitulat amb els següents codis QR: 
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