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Ca n’Anglada, el barri vol un projecte de futur La Favt 
s’autoanalitza

Sant Pere Nord, campanya pel rellançament de l’AVV
Pep Valenzuela

Rellançament, renovar-se, 
van ser aquests els mo-

tius de l’assemblea general de 
l’Associació Veïnal del barri de 
Sant Pere Nord. Una trobada 
convocada amb els mitjans, hom 
podria dir, de sempre, i fins i tot 
alguns que cada dia es fan servir 
menys. O sigui, carta de convoca-
tòria a totes les persones associa-
des, parada a la rambla Francesc 
Macià i cotxe amb altaveu pels ca-
rrers. En alguns àmbits, van pa-
lesar els membres de la junta, la 
bretxa digital és encara molt gran 
i molta de la gent que hauria de 
participar en la reunió no utilitza 
les noves tecnologies.

El canvi de president de 
l’associació, després de 10 anys 
amb la responsabilitat, ha estat 
aprofitat per la junta, informà en 
Jaume Àvalos, per posar en mar-
xa aquesta campanya de rellança-
ment de l’entitat. “La comissió 
d’equipaments ha estat el motor 
de l’activitat durant els darrers 
anys”, afirmà, “pel seu caràcter 
reivindicatiu”, però l’exercici de 
la ciutadania va més enllà d’això.

El president sortint, Emiliano 
Martínez, avui candidat a les mu-

El passat 11 d’abril, la Federa-
ció d’Associacions Veïnals de Te-
rrassa, va celebrar l’assemblea ge-
neral, una trobada marcada per 
la dimissió del president Emilia-
no Martínez, que ha renunciat 
per tal d’anar a una candidatu-
ra a les properes municipals. 
L’assemblea, d’acord amb els es-
tatuts, va ratificar tots els càrrecs 
i donar continuïtat a la junta.

Van aprovar la Memòria i el 
Balanç econòmic del 2014, així 
com el Pla de Treball i Pressu-
post del 2015, tot per unanimi-
tat, el que indicaria bon ambient 
i unitat en relació al diagnòstic 
de la situació i els reptes; com, 
d’altra banda es pot constatar en 
l’activitat que es ve desenvolu-
pant.

Hi ha, però, motius per es-
tar alerta, tal i com afirmen des 
d’alguns barris i posen en evidèn-
cia les dades de l’estudi fet públic 
aquest mateix dia. Sorprèn, com 
a mínim, que en aquests mo-
ments en que la Favt ha esdevin-
gut un protagonista molt actiu en 
la vida local, les xifres de l’estudi 
rerealitzat per David Lérida Orta 
sobre la realitat de les Associa-
cions de Veïns de Terrassa mos-
tren una cara del moviment poc 
animadora.

Un moviment veïnal amb una 
mitjana d’afiliació del 5,2% del 
conjunt de veïnes del barri; enve-
llit (la mitjana d’edat a les juntes 
és de 55 anys) i majoritàriament 
d’homes (no hi ha dades al res-
pecte, però els homes ocupen al 
menys un 90% dels llocs de res-
ponsabilitat). Presidents que por-
ten més de 10 anys en el càrrec, 
en alguns casos fins a 30. Òb-
viament, així és difícil parlar de 
renovació. Al temps, l’economia 
del conjunt d’associacions depèn 
principalment, en alguns casos 
de forma exclusiva, de les subven-
cions rebudes de l’Ajuntament.

Les associacions veïnals ega-
renques tenen, doncs, impor-
tants desafiaments pel davant. 
Per començar, els membres de 
la Junta de la Favt criticaren la 
no aprovació dels reglaments de 
Participació i de Mobilitat, que 
l’actual govern municipal deixa 
en l’aire, malgrat el compromís 
pres amb l’entitat veïnal; des-
prés, d’altra banda, d’una feina 
en la qual la Federació va posar 
molts esforços i que la pobla-
ció de la ciutat necessita molt. 
L’Ajuntament, mentrestant, ana-
va fent la seva “Àgora”.

La Favt ratificà els compromi-
sos amb la proposta de municipa-
lització de l’aigua, el Pacte Social 
de l’aigua a Catalunya, el Mani-
fest per la sobirania energètica i 
la municipalització de la energia. 
Rebutjà també la sentencia del 
Tribunal constitucional contra la 
Llei de consultes no referendàries 
de Catalunya. Queda, però, tal 
i com van fent des de fa temps 
algunes de les associacions, re-
soldre les qüestions relatives al 
nivell de representativitat i con-
nexió amb el teixit social, els ba-
rris i altres moviments socials.

nicipals per la llista de TeC, expli-
cà que s’ha treballat amb les enti-
tats del barri i que l’associació ha 
estat un element important per 
aconseguir que Sant Pere Nord 
sigui avui un barri amb infraes-
tructures, tranquil i amb un ni-
vell alt d’integració entre les per-
sones. “Els objectius de la dècada 
passada estan coberts”, declarà. 

Però, reconegué, com posen 
en evidència les dades recollides 
a l’estudi Organització, neces-
sitats i coneixements de les As-
sociacions de Veïns de Terrassa 
i les de l’enquesta que la pròpia 
entitat està fent al barri, envelli-
ment i poca participació del veï-
natge simplificant-ho molt, “cal 
repensar el paper del moviment 
veïnal”.

En el seu torn, Pepe Sànchez, 
plantejà la qüestió en forma de 
paradoxa, “s’ha fet molta feina, 
però falta participació, més gent 
i més activa”. Una de les pro-
postes de la junta és la de posar 
en marxa comissions de treball. 
Actualment, a part de la junta, 
funcionen tres comissions, la de 
festes, la d’equipaments i la de 
convivència. Totes tres amb una 
experiència de treball gran i in-
teressant. Plantegen la creació 

de, com a mínim, 3 més: cultura, 
mobilitat i reivindicacions urba-
nístiques.

Amb els resultats parcials de 
l’enquesta que l’associació ha co-
mençat a realitzat, informà en 
César, membre també de la junta, 
apareix de forma molt clara que 
hi ha un alt nivell de satisfacció 
amb la situació del barri i també 
es valora molt positivament la 
feina feta per l’entitat veïnal. Cal 

pensar la manera d’incorporar 
noves forces, i això vol dir parlar 
amb els joves. En aquest sentit 
han començat a treballar des de fa 
poc temps amb les xarxes socials, 
creant perfils de l’associació.

També cal dirigir-se específi-
cament a les dones. Així ho afir-
mà l’Isabel, tot anunciant la crea-
ció d’una comissió “que manca fa 
anys”, amb data per la primera 
reunió de la mateixa.

Pep Valenzuela

Són tots problemes que 
vénen de temps enre-
re, parlen de més de 15 

anys d’incompliments per part de 
l’Ajuntament. Per exemple, relata 
en Medina, “l’esponjament de la 
zona nord del barri fa més de 8 
anys que es va plantejar i només 
ara, fa quatre dies, han decidit 
començar les obres”. El presi-
dent de l’associació sospita que 
amb els governs del tripartit a la 
Generalitat, van prioritzar altres 
coses. Però, mentrestant, la gent 
que viu al barri ha vist agreujar-se 
i degradar-se la situació. Recorda 
encara que els ascensors i refor-
mes dels blocs de la Vitasa es de-
manaven des dels anys 80.

Això, en un altre lloc, potser 
seria més fàcil de suportar. Però 
aquest barri ha viscut una trans-
formació molt gran i particular 
durant els darrers 20 anys. Ara 
hi viuen, informa en Medina, 
bàsicament població d’origen 
autòcton molt envellida (amb 
una mitjana d’edat de 64 anys) 
i migrants, en general molt jo-
ves. Un 37% de la població de Ca 
n’Anglada és nouvinguda. En la 

zona nord del barri el percentat-
ge arriba al 80%. S’ha produït, en 
un alt grau, un fenomen de subs-
titució de població.

Aquests moviments de po-
blació no han evitat que el movi-
ment veïnal en aquest barri evités 
la crisi que una mica o molt a tot 
arreu ha patit (amb excepció o 
característiques particulars en el 
cas de Barcelona). “Està molt des-
acreditat, molt tocat”, assegura 
en Medina, jove tècnic de man-
teniment, tot veient alguna de les 
causes en el fet que “durant els 
darrers 30 anys, les associacions 
han viscut en general una relació 
molt clientelar i de dependència 
de les administracions”.

Ha estat per això, garanteix, 
que quan es va produir el can-
vi de junta a l’associació fa tres 
anys, i van arribar a la conclusió 
que no es podia confiar més en 

el govern municipal, decidint 
“fer-nos veure i escoltar, via xar-
xes socials, amb la web, editant 
un nou butlletí en paper i dient 
les coses al carrer, l’Ajuntament 
ha reaccionat intentant aïllar-
nos, posar-nos la gent en contra, 
i buscant altres interlocutors al 
barris”, com la dita Associació 
per la millora del barri o la ma-
teixa plataforma d’afectats per 
l’esponjament.

En Manuel Medina denun-
cia fins i tot que membres dels 
partits del govern municipal van 
intentar boicotejar l’assemblea 
general de l’associació celebrada 
el passat mes de desembre; i con-
vida a qui no s’ho cregui a mirar a 
la web el vídeo de la mateixa que 
hi van col·locar. 

“Després diuen que mirem el 
barri de forma esbiaixada, que 
l’estigmatitzem, quan són ells 
els que no fan res per solucionar 

les coses, només quan vénen les 
eleccions. Durant tres anys no 
hem tingut ni una reunió amb 
l’Ajuntament; ara, en menys 
d’un mes ja n’hem fet tres”. Men-
trestant, van tancar l’única pis-
cina del barri, la línia de bus a 
l’Hospital, que passava per dins 
del barri ja no hi passa, els proble-
mes de segregació escolar a l’únic 
col·legi públic, l’Antoni Ubach, 
continuen igual.

Més enllà de la casuística, 
i afirmant que no deixaran de 
defensar els drets i les millores 
immediates que el barri neces-
sita, l’associació veïnal de Ca 
n’Anglada fa alguns anys que ve 
plantejant la “necessitat de fer un 
projecte de futur pel barri i no po-
sar més pegats, decidir quin ba-
rri volem”, sentencia en Medina. 
Aquesta és l’aposta de futur pel 
barri, per això, garanteix, lluita-
ran sense desmai.

Reunió de la Junta de l’AVV de Ca n’Anglada, Foto: PV

Assemblea AVV de Sant Pere Nord, 25 Abril. Foto: PV

Les majors preocupacions de la 
gent a Ca n’Anglada giren entorn a 
les conseqüències de la segregació 
urbanística i escolar, les retallades 
en serveis i el nivell d’incompliment 
de les ordenances de convivència i 
l’incivisme. D’això va parlant en Ma-
nuel Medina, actual president de 
l’associació veïnal del barri, mentre 
arriben altres membres de la junta 
per assistir a la reunió setmanal.
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Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, també a Terrassa

Manifest d’UCFR de Terrassa i 
Vallès Occidental

Avui estem contentes de 
presentar públicament 
l’Assemblea de UCFR 

Terrassa i veure la resposta dels 
veïns i les veïnes de la ciutat a la 
convocatòria del nostre acte de 
presentació. Tot i així, no volem 
celebrar el que entenem com la 
necessària organització i mobi-
lització popular que és concreta 
en un moviment de resposta da-
vant de la creixent amenaça del 
racisme i el feixisme a Terrassa, 
als Països Catalans i arreu del sud 
d’Europa. Per això ens organit-
zarem i ens mobilitzarem com a 
antifeixistes, perquè el feixisme 
avança si no se’l combat.

L’auge dels nous feixismes 
comença amb el rerefons de la 
crisi capitalista, legitimant la 
desigualtat i la misèria a la que 
ens porta aquest sistema injust i 
inhumà, al plantejar que l’origen 

Detrunkis, joves solidaris cap a Nous Horitzons, Guatemala

Pep Valenzuela

Són membres del movi-
ment escolta egarenc, 

concretament d’Agrupament Es-
colta i Guia Torrent de les Brui-
xes, i integrants d’un truc (grup 
de 17 anys) que es va formar amb 
14 persones cap al setembre de 
2013. D’acord amb la filosofia de 
treball escolta, explica la Júlia 
Abelló, estudiant d’Antropologia 
i cap o monitora, les persones 
que s’incorporen als grups del 
moviment “treballen de forma 
autogestionària i desenvolupen 
projectes a partir de la pròpia ex-

periència”. El paper de les caps és 
d’acompanyament, assegura, i els 
grups han d’aprendre a caminar 
solets.

Així, doncs, el truc en qüestió, 
una vegada constituït va decidir 
en assemblea el seu projecte. I 
allò que els interessava més i vo-
lien fer era “conèixer el capitalis-
me i veure alternatives”, explica la 
Clara Martínez, membre del grup 
i estudiant d’Educació Social a la 
UAB. Des de llavors han treballat 
formació i coneixement entorn 
de quatre eixos: l’Estat i eines de 
control, la lluita social, els valors 

i el funcionament de l’economia. 
Amb lectura i comentari de textos 
a partir de la pròpia experiència; 
amb pel·lícules i cinefòrums i 
també xerrades organitzades per 
altres entitats.

Aquest coneixement més de 
caràcter teòric va ser complemen-
tat amb visites i coneixement di-
recte d’experiències reals, sobre 
el terreny. Primer, amb una visita 
al poble navarrès de Lakabe, una 
comunitat autoorganitzada i au-
togestionària que es desenvolupa 
des de fa més de 30 anys. “Allà”, 
afirma la Clara, “tot és compartit 

i tot es fa amb treball comunitari 
i col·lectiu.

Van anar també a conèixer 
una altra experiència més nova, 
tot i que filla en certa forma de 
Lakabe i de fet també a Navarra. 
És una comunitat anomenada 
Gardalain, en procés de construc-
ció des de 2010 amb gent que va 
sortir de la primera.

En aquest punt del projecte, 
un nivell de formació i de conei-
xement de casos, van voler mirar 
una mica més enllà, en altres la-
tituds. Aquí sorgí la proposta de 
Nous Horitzons, una proposta de 
la Júlia, que algun temps abans 
havia tingut oportunitat de visi-
tar la comunitat guatemalenca. 
D’altra banda, aquestes coses 
mai no passen totalment per ca-
sualitat, alguns familiars, amics i 
col·laboradors són gent que ha fet 
experiències de solidaritat inter-
nacional a Centramèrica. Tenien 
contacte amb gent que havia for-
mat part d’una organització que 
es va dir Frijol Rebelde. El proper 
dia 22 de maig, sense anar més 
lluny, preparen una trobada amb 
un company d’aquesta entitat 
que ha estat vivint una tempora-
da a Nous Horitzons i ha tornat 
fa molt poc.

En aquestes alçades, el projec-

Lluitar contra el feixisme i el racisme és 
l’objectiu del moviment Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR), que dissabte 

18 d’abril es presentà a Terrassa, en un acte realit-
zat a la plaça de Ca n’Anglada, amb una participa-
ció de prop d’un centenar de persones. 

“Ens preocupa l’augment de les idees racistes i de 
l’extrema dreta a Europa, a l’Estat espanyol i a Ca-
talunya”, afirma el manifest fundacional d’aquest 
moviment que en Dani, membre d’un nucli d’UCFR 
a Barcelona, presentà tot definint-lo com assem-
bleari i obert, “per parar els feixistes, tant al carrer 
com a les institucions”. La lluita al carrer és la prin-
cipal i “ha de ser pedagògica, en defensa dels drets 
humans, que són universals”. I cridà l’atenció, es-
pecialment ara que, “amb el rerefons de la crisi, els 
grups feixistes aprofiten la desesperació de la gent 
per vendre falses “solucions”, basades en la xenofò-
bia, islamofòbia i en la por”. 

determina els drets de les perso-
nes .Volen confondre les causes 
reals de la crisi sistèmica que vi-
vim, fent dels migrants un ene-
mic exterior i fomentant la por, 
la xenofòbia i l’odi cap a l’altre. 
Nosaltres, davant del racisme i el 
feixisme, construïm la solidaritat 
de classe i entre els pobles, per-
què d’aquí o de fora som classe 
treballadora.

Ens preocupa l’augment 
d’aquestes idees feixistes, però 
ens preocupa especialment com 
aquestes es concreten en els nos-
tres barris i ciutat, al carrer i a les 
institucions.

A l’espai públic, les agressions 
racistes i feixistes són presents 
al dia a dia de la nostra societat. 
No oblidem Guillem Agulló, Sò-
nia Rescalvo, Carlos Palomino 
o Josep M Isanta, assassinats en 
mans del feixisme en les darre-
res dècades.No oblidem tampoc 
totes les cares desconegudes que 
han patit totes les formes de vio-

lència racista i feixista, generada 
per grups organitzats a casa nos-
tra com AN, MSR o espais com 
el Casal Tramuntana que actuen 
amb total impunitat.

Altres nous feixismes, eviten 
deixar-se veure amb uniformes i 
en marxes militars. Prefereixen 
anar amb tratge i dir que són 
demòcrates respectables, però les 
seves accions i declaracions dei-
xen clar que són organitzacions 
feixistes.A l’Estat espanyol i als 
Països Catalans, l’extrema dreta 
pren diferents formes, des de les 
restes del franquisme fins a nous 
grups inspirats en els nazis. Però 
també la dreta conservadora com 
el PP o C’s contribueixen al dis-
curs de la por i l’odi, fent dema-
gògia amb el terrorisme, o crimi-
nalitzant els migrants titllant-los 
de “persones il·legals” i proposant 
la seva expulsió.

A Catalunya “Plataforma per 
Catalunya” (PxC) i altres grups 
organitzats Volen convertir les 
institucions en altaveus de l’odi i 
la por, i el carrer en el seu espai 
d’impunitat i violència racista.

Aquests partits i tota 
l’estructura política de l’Estat Es-
panyol també són responsables 
de diverses formes de discrimi-
nació i racisme en la seva expres-
sió institucional: Els CIE’s en són 
l’exemple més clar, on centenars 
d’immigrants són empresonats 
per la seva única condició de mi-
grants. I ho són també les reda-
des policials, la devolució en ca-
lent regulada per la Llei Mordaça, 
i les dificultats per accedir a la 
sanitat pública.

L’exemple que ens dona Grè-
cia amb el cas de la feixista Alba 
Daurada,ens demostra que no 
ens podem prendre aquest as-
sumpte amb desinterès ni frivo-

litat. El feixisme i el racisme re-
presenten una amenaça real a la 
nostre societat que no passarem 
per alt. No deixarem avançar cap 
expressió feixista ni racista als 
nostres barris i ciutats.

Per frenar l’avenç del feixis-
me, proposem la construcció 
d’un moviment contra el racisme 
i l’extrema dreta. Avui necessi-
tem compromís per impulsar un 
moviment popular, capaç de con-
nectar amb el moviment veïnal i 
sindical, amb el teixit associatiu 
i els moviments socials d’arreu, 
per convocar àmplies protestes i 
actes populars. Prenem el relleu 
i la memòria dels nostres avis i 
avies en la defensa dels drets i 
les llibertats i en la lluita que van 
abanderar al 1936 per aturar el 
feixisme.

Totes les persones som iguals 
en quant a drets i llibertats, per 
això apostem sense por, per una 
societat de tolerància i solidari-
tat, on sigui possible la convivèn-
cia en la diversitat com una for-
ma d’enriquiment comunitari. 
Defensem la plena ciutadania, 
que l’entenem com l’emancipació 
de totes les persones en tant que 
subjectes polítics, socials i cultu-
rals.

Cap espai públic per a la Pla-
taforma per Catalunya ni per a 
cap grup feixista!

No deixem que fomentin el 
seu odi pels nostres carrers i els 
nostres barris!

No deixem que aprofitin les 
eleccions per impulsar la xenofò-
bia! Unim-nos contra el feixisme 
i el racisme! Mai més enlloc conta 
ningú. No passaran!

Presentació d’UCFR a la plaça de Ca n’Anglada, 18 abril. Foto: UCFR

te ja té nom i perfil a les xarxes, es 
diu Detrunkis cap a Nous Horit-
zons (http://goo.gl/XkF4kz). Per 
tenir ja tenen fins i tot els bitllets. 
I sobretot idees i il·lusions. Volen 
fer formació amb la comunitat i, 
mentrestant, conviure i ajudar 
amb tot allò que calgui, com tre-
ballar al camp. Visitaran altres 
comunitats properes que estan 
menys estructurades.

La iniciativa de les joves escol-
tes, cal dir, no és totalment nova. 
Acumulen ja una bona experièn-
cia. Abans d’aquest Detrunkis 
cap a Amèrica Central altres dos 
ja van viatjar a Palestina i el Sàha-
ra. No sembla agosarat conclou-
re que corre una vena d’interès 
i sensibilitat político-social amb 
molta força per aquests grups de 
joves. Tant pel que fa als objectius 
com a les formes de fer.

Els diners del viatge els estan 
recollint des de fa temps, amb al-
guna ajuda familiar també, però 
que tornaran encara de tornada. 
Perquè el viatge és una etapa més 
del projecte, molt important, 
però etapa. Volen continuar fent 
treball després. De moment, afir-
men totes dues, “per crear cons-
ciència crítica i esperit crític”. Les 
alternatives, sobre aquesta base, 
aniran sorgint.

Venda de llibres i roses per St. Jordi del truc escolta

Nou joves de Terrassa, en-
torn dels 18 anys totes, viatja-
ran el proper estiu a Guatema-
la. L’objectiu més important 
és arribar a Nous Horitzons, 
literalment i metafòricament. 
Aquest és el nom d’una aldea 
camperola, de poc més de 200 
habitants, al nord del país, a 
la regió del Peten. Una expe-
riència de vida en comunitat i 
cooperativa que volen conèixer 
i a la qual volen portar la seva 
solidaritat i suport. Ho volen 
fer perquè creuen que aquesta 
és una experiència de vida al-
ternativa al sistema capitalista, 
basada en altres valors i orga-
nitzada econòmicament i so-
cialment d’altra manera.
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Laura Castillo

Hi ha paraules que, amb el 
temps, han adquirit connotacions 
molt més enllà de la seva definició 
del diccionari. Galeria d’art és una 
d’elles. Fins fa relativament poc 
podríem associar-la a un temple 
per iniciats, un espai reservat per 
a entesos, unes parets blanques 
protegides per un timbre i la mi-
rada, inquisitorial, del galerista. 

Ha calgut una crisi profunda 
i prolongada en el sector perquè 
aquests tòpics (amb tot el que te-
nen de “no realitat”) comencin a 
caure de la mà d’artistes, comis-
saris, galeristes i espectadors que 
han apostat per espais d’art hí-
brids, multidisciplinaris, de crea-
ció i exhibició, d’aprenentatge i 
intercanvi.  Espais nous per a un 
temps nou. 

Vivim en un país on la for-
mació artística no s’ha prioritzat 
mai, on manquen estructures 
públiques de suport a la creació 
i tradició de col·leccionisme. Però 
instal·lar-se en la queixa mai no 
ha posat remei a res. 

Volem  un circuit d’art con-
temporani vibrant i viu, i és im-
possible que l’aconseguim si les 
arts visuals continuen sent un 
desconegut per a la majoria de la 
població.  Si per a entrar a una ga-
leria hem de trucar un timbre, si 
no gosem posar-hi un peu perquè 
no tenim una llicenciatura en arts, 
si preferim una làmina d’Ikea a un 
gravat d’un artista emergent, si no 
gosem opinar perquè creiem que 
no hi entenem... estem perpe-

tuant l’hermetisme que ha acom-
panyat el món de l’art durant tant 
de temps. 

És aquí on creiem que tenim 
el nostre camp de batalla. Per una 
banda creant espais oberts per 
a públics que fins ara no sabien 
que ho eren. És a dir, esdevenint 
lloc de descoberta, de sorpresa i 
estimulació.  Espais on aprendre i 
opinar sense por, espais d’emoció 
(perquè al cap i a la fi l’art és co-
municació i emoció). I en segon 
lloc, creant oportunitats perquè 
els artistes puguin expressar-se 
de forma lliure, altaveus des del 
territori que ajudin als nous crea-
dors a professionalitzar-se.

Per sort no estem sols. No 
només a Barcelona o Madrid 
han aparegut altres espais com 
el nostre, sinó que també al Va-
llès tenim bons exemples. Espais 
més necessaris que mai, que han 
d’esdevenir paraigües i sostenidor 
per al desenvolupament de les 
pràctiques artístiques emergents.  
Reducte per a propostes, discur-
sos i pràctiques que tenen difi-
cultats per a penetrar en l’esfera 
tradicional de l’art contemporani. 

El repte ara és com articular 
aquesta xarxa d’espais de creació. 
Buscar sinergies amb altres actors 
socials i culturals. 

L’art ens estimula, ens qües-
tiona, ens permet reflexionar so-
bre la nostra contemporaneïtat... 
Depèn de tots nosaltres que no 
ens robin també aquesta eina 
d’expressió i crítica, aquest reduc-
te de llibertat. 

Estudi Tigomigo

Miquel Mallafré

Només li calia a la desballes-
tada escola pública un fet com 
aquest per acabar d’arrodonir el 
despropòsit. Trenta-vuit anys a 
l’ensenyament i la docència, crec 
que em donen l’autoritat sufi-
cient com per emetre una opinió 
sobre el cas del nen assassí de 13 
anys a l’Institut Joan Fuster de 
Barcelona.

En primer lloc, quan passa un 
fet tan desolador com aquest, em 
sorprèn la quantitat de persones 
que surten com a bolets que sa-
ben el què s’hauria de fer. El fa-
mós: això ho arreglava jo en cinc 
minuts i, tot seguit l’estupidesa.

En segon lloc, als nois se’ls edu-
ca des de fa massa anys per a ser 
soldats del sistema, programats 
per ser competitius, des dels es-
ports fins els seus ideals. Ara, 
a més, amb una TV infecta que 
veuen des que van començar 
a caminar, que a més traspua 
testosterona per arreu; uns mò-
bils que els permeten accedir a 
qualsevol cosa per informar-se al 
moment i oblidar-ho a l’instant, 
fa adonar-nos-en que és ben bé 

igual que un fet tan lamentable 
com aquest hagi passat a un ins-
titut de Barcelona, un d’alemany 
o un de japonès: la globalització 
i el mimetisme és extrapolable 
a qualsevol lloc del món. A una 
gran part de l’alumnat se l’educa 
per ser útils, no per ser feliços.

En tercer lloc, començant per les 
famílies i passant per les autori-
tats educatives, des de directors/
es fins a la inspecció i més amunt, 
tothom s’inhibeix, per norma ge-
neral, quan es detecta en un cen-
tre la presència d’alumnes amb 
alguna malaltia mental o una psi-
copatia. No volen problemes, que 
la cosa no transcendeixi. A més, 
com per llei te’ls has de “menjar” 
malgrat tinguin una discapaci-
tat greu, el problema està servit. 
Si afegim que la disciplina està 
molt mal vista pels pedagogs i 
els psicòlegs, i es remata amb un 
paternalisme mal entès, el pro-
blema encara s’agreuja més. Els 
alumnes mal educats, energumè-
nics, agressius o psicòpates -a 
aquestes edats ja n’hi ha un bon 
grapat-, malgrat són una minoria, 
són capaços de rebentar un grup 
o classe pel sol fet de rebentar o 
donar la nota amb un acte enca-
ra més espectacular com ha estat 

aquest. I el més greu, com que no 
hi ha cap mena de mecanisme de 
defensa, tenim un gran problema, 
no hi ha més. Això que ha passat 
és un cas extrem, d’acord, però 
amenaces i agressions diverses 
es vénen produint des de fa bas-
tants, excessius anys. Les famílies 
han d’ocupar-se dels seus fills 
quan estan a casa: què estudien, 
què llegeixen -si és que llegeixen 
alguna cosa-, a què juguen, a on 
van amb els amics, amb qui van, 
què prenen, parlar, parlar i parlar 
amb ells i elles, la vella escola. Per 
educar ha de participar tota la tri-
bu, si es delega tot en “els centres 
educatius” és quan apareix el te-
mut: “si us plau, feu alguna cosa 
amb el meu fill/a jo/nosaltres no 
podem més”. El que hauria de ser 
una excepció esdevé una norma, 
una desgràcia constant. Passar 
temps amb els fills i filles vol dir 
també que empreses i gover-
nants no imposin unes condicions 
laborals asfixiants que impedeixin 
als pares (els que tenen la sort de 
treballar) fer de pares.
El cas d’aquest pobre noi desa-
fiarà qualsevol tipus de legisla-
ció..

Joan Tamayo

Estem a les portes d’unes 
eleccions municipals que han 
obert excessives expectatives 
(Ara és l’hora!, Per fi podem can-
viar l’Ajuntament!). Però la veritat 
i per evitar, una vegada més, no-
ves frustracions, caldria intentar 
analitzar les coses fredament.

Primer, cal tenir clar que se-
guim estant regits per un sistema 
caduc i reaccionari, amb les seves 
institucions i les seves lleis injus-
tes (l’electoral entre d’altres) i a 
més poc o gens democràtiques. 
En aquest context, es presen-
ten unes eleccions municipals 
on apareixen més candidatures, 
amb més possibilitats d’entrar 
que altres vegades. Des de la 
dreta (unionista), dreta (sobira-
nista), el socialisme neoliberal, 
la socialdemocràcia sobiranista, 
l’experiment  de laboratori d’unes 
forces i moviments d’esquerra 
massa diferents  entre si, i una 
il·lusionada candidatura popu-
lar amb contingut neo-marxista. 

Sobre l’assassinat d’un profe

Aire fresc al món de 
l’art contemporani

Sense deixar de banda els peri-
llosos grups “populistes” i sense 
entrar a parlar d’un procés “sobi-
ranista” que actua com a “cortina 
de fum”,

És veritat que calen canvis i 
molts a la institució municipal 
després de 36 anys patint a la ma-
teixa gent, als mateixos interes-
sos, als mateixos errors i els ma-
teixos vicis, i sense obrir portes, 
ni finestres ni res de res, perquè 
es ventilin les estances. Realment 
és un problema democràtic i de 
llibertat molt greu i molt urgent 
de solucionar per part dels ciuta-
dans de Terrassa. 

Però un cop més centrem 
l’objectiu polític de canvi, amb 
l’obsessiva i perillosa idea 
d’ocupar el poder i repartir-se’l 
(que per cert això no s’explica) 
però el més important és saber 
com es repartirà aquest “poder” 
el 25 de maig.

El canvi que necessita la ciutat 
de Terrassa no es pot deslligar del 
moment social, econòmic i polític 
que està vivint el món i la nos-

tra societat. El neo-liberalisme, 
aquest sistema bàrbar que mi-
tjançant l’engany del deu “mer-
cat” està expulsant a tanta gent 
a l’exclusió social negant els seus 
drets més fonamentals, i rient-se 
de la seva dignitat, també està 
present i molt a les nostres ciu-
tats i pobles, i a Terrassa molt (on 
tenim les seus d’institucions i em-
preses que són baluards i estàn-
dards  d’aquest sistema cruel: la  
Mútua, la Cecot, Cambra, Mina, 
etc.).

Cal un canvi de concepte 
d’allò que entenem per políti-
ca (enterrat definitivament per 
l’engany de la “transició”). Tornar 
la política a la base de la gent, 
perquè aquesta creï,transformi, 
construeixi amb llibertat. 

I per tant, la gestió democràti-
ca a les institucions no es pot con-
fondre amb la política.

Cal una gestió (que no es més 
que una administració de recur-
sos) diferent, més democràtica, 
més transparent, de més quali-
tat, des d’unes institucions noves, 

però això sí, sempre al servei de 
la gent  (que les persones siguin 
les veritables protagonistes) res 
de poders institucionals, econò-
mic, o socials, rancis!

En tot cas, i fins que a la so-
cietat, al país, no hi hagi canvis 
estructurals importants, l’únic 
poder que pot existir és el con-
trapoder de la gent (la resistèn-
cia), dels ciutadans i ciutadanes 
exercint horitzontalment els seus 
deures dins d’una democràcia ho-
ritzontal i realment participativa.

Cal doncs la cohabitació ne-
cessària entre gestió i política a la 
societat. Que funcionin les xarxes 
de veritat, amb ajuda i solidari-
tat mútua entre tots els fronts 
oberts. Intercanviant experièn-
cies, recursos i estratègies. Apo-
derament total de la societat.

La gestió administrativa a la 
institució municipal ha d’anar 
sempre a remolc d’aquestes dinà-
miques al carrer.

Si es volen canviar a fons i de 
veritat  les estructures rovellades i 
ineficaces de l’actual Ajuntament, 

lligat totalment a les forces de 
poder i interessos especuladors i 
aliens  del sistema actual,  caldrà 
obrir un procés, que no serà sen-
zill ni tampoc serà ràpid, on haurà 
de participar-hi tota la societat 
terrassenca, amb la màxima par-
ticipació i igualtat d’accés (això és 
ni més ni menys que el que diu  el 
nou municipalisme democràtic 
que s’anuncia en algunes guies 
dels nous moviments d’esquerra). 
La qual cosa tampoc és un desco-
briment d’ara.

La societat no canvia per una 
simple presa del “poder” (ni en 
la Revolució Francesa va ser així), 
sinó mitjançant un procés. Llarg i 
revolucionari.

Amb tot això i per acabar, per 
avui, em temo molt que hem en-
trat en un procés massa conegut, 
lamentablement, on simplement 
compta la carrera del poder pel 
poder. I això em preocupa i molt! 
En tot cas reflexionem-hi!

Advocat  
Activista pels DDHH i Socials

Eleccions a Terrassa  per a què?
VEUS

Envia la teva opinió, informacions i suggeriments:

info@malarrassa.cat
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Hom diu que les eleccions 
d’aquest mes seran les 
del canvi. Un es pregunta, 

però, si les eleccions canvien quel-
com o si, per contra, no són més que 
el reflex de l’estat d’opinió general en 
determinat moment, de l’equilibri 
de forces socials i polítiques en llui-
ta. La segona opció sembla més pro-
pera a la realitat, al menys d’aquella 
realitat que coneixem.

Clar que ningú no pot garantir per 
avançat els resultats. Menys encara 
en moments d’importants i greus 
trasbalsaments econòmics i socials, 
com els que hem viscut i encara. Són 
temps d’equilibris inestables. A Ca-
talunya, cal afegir encara un altre 
factor de força, el que gira a l’entorn 
de la necessitat i significat de la so-
birania popular i la relació d’aquesta 
amb l’eventual construcció d’un nou 
Estat i societat.

O sigui, de sorpreses no hi haurà 
massa. Perquè, si bé és veritat que 
tot està obert, no ho és menys que 
tot està també condicionat, per for-
ces poderoses, i les eleccions són no-
més un moment en aquest procés. El 
vot tot sol serveix de ben poc. Menys 
encara si hom té en compte que els 
sistemes electorals, segons els tipus 
i mides de les circumscripcions, els 
llindars d’entrada, la proporcionali-
tat i altres característiques aconse-
gueixen realitzar autèntics jocs de 
màgia.

Primer de tot, no es pot tenir pres-
sa. Parlem d’un moment, d’una pro-
va. Les eleccions haurien de plan-
tejar-se, com ara hom fa amb les 
dietes o plans de salut, tot conside-
rant-les només un dels ingredients 
per treballar i lluitar per a una millor 
salut política, econòmica i social. El 
futur del país, com la reducció del 
colesterol no pot dependre només 
de menjar o deixar de menjar tal o 
qual greix, tampoc pot esperar que 
unes eleccions ens deixin com nous. 

D’això els poders fàctics en saben 

molt. Cal tenir una diagnosi ben 
feta de la situació, captar quines són 
les tendències i potencialitats de la 
societat, treballar i decidir entorn a 
un projecte comú o, al menys, sufi-
cientment compartit, que sigui el de 
la majoria i hegemònic. En aquesta 
alçada del segle hom sap prou bé que 
els suposats interessos de classe, en 
la mida en què existeixen o pogues-
sin existir, segur que no es transfor-
men automàticament ni en vot ni 
en projecte popular. Cal conèixer bé 
les forces en camp i la capacitat de 
cadascuna, la pròpia també. És obvi 
que en funció d’aquesta es poden o 
no fer tal o qual coses, plantejar-se 
unes o altres tasques.

No hi ha dreceres. En aquest àm-
bit no funciona la loteria. I no és cap 
joc. Ben al contrari. No cal anar molt 
lluny per veure i constatar el veritable 
caràcter de la lluita i conflicte social 
i de classes, o el significat real d’allò 
que en diuen el bé comú segons qui-
na sigui la boca que parla. Per citar 
quelcom d’allò més proper aquests 
dies, les contractes, subcontractes i 
falsos autònoms que treballen com 
a esclaus per a Telefònica (una de les 
més grans i exitoses empreses de la 
famosa marca Espanya) i que estan 
en una duríssima vaga indefinida; o 
els desnonaments que a diari vénen 
deixant milers de famílies al carrer, 
i el creixement constant del nombre 
de persones que necessiten anar a 
buscar menjar als rebosts solidaris, 
fins i tot treballant amb contracte.

Els que hi són al darrere d’aquestes 
empreses, bancs i fons d’inversió es-
peculadors, per citar només alguns, 
saben molt bé a qui voten. I saben 
molt bé que tot no depèn del vot, i 
fins i tot que això del vot pot esde-
venir un mirall encantador. Treba-
llen diàriament en el seu projecte, 
sabent molt bé que la diferència en-
tre política, societat i economia és 
només analítica, que això tot plegat 
són cares de la mateixa realitat.
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Opinió

15 organitzacions locals signen 
el Pacte Social de l’Aigua

El compromís signat aposta per una gestió pública, sostenible, trans-
parent i participativa a Terrassa, on la gestió privada per part de 

Mina d’Aigües de Terrassa (AgBar) s’acaba a finals de 2016.
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Concentració per Carmen davant Mútua

Sobre la privatització de la sanitat

Oriol Vicente @ovicente

El passat 28 d’abril, la 
Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública de 

Terrassa va dur a terme un altre 
jornada de lluita contra els re-
tards que pateixen els usuaris de 
la Mútua. En aquesta ocasió, va 
ser una concentració de solidari-
tat amb la Carmen Martínez, que 
pateix fortíssims dolors deguts 
a un patiment del maluc i que 
Mútua fa més de sis mesos que la 
té en llista d’espera.

Aquest és un altre cas més 
fruit de les retallades que en ma-
tèria pressupostària porta a ter-
me el Govern de la Generalitat 
amb la complicitat d’aquells par-
tits que van donar suport a uns 
pressupostos antisocials i contra-
ris a la majoria de la població.

En el decurs de la concentra-
ció, Marxes per la Dignitat de 
Terrassa, va fer entrega a la Pla-
taforma d’un romanent de diners 
de les activitats del passat mes 
de març, fent més visible si cal 
el lema de Solidaritat a Terrassa 
s’escriu amb LL de lluita.

“Des de la Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública de Te-
rrassa, volen denunciar la manca 
d’atenció de l’Hospital Mútua de 
Terrassa a la Sra. Carmen Mar-
tínez Ortiz, que està patint un 
dolor insuportable al maluc D, 
per una necrosi del cap de fè-
mur demostrada per ressonància 
magnètica. El grau de dolor és de 

gran intensitat i no està controlat 
degut a la intolerància als anal-
gèsics potents com el Durogesic. 
Aquesta situació li comporta una 
pèrdua funcional amb incapaci-
tat per a caminar i dependència 
completa per les activitats bàsi-
ques quotidianes. 

La seva qualitat de vida actual 
és ínfima i el dolor desesperant 
li està afectant la seva estabilitat 
emocional. 

Porta sis mesos d’espera i ja 
ha fet algunes reclamacions al 
CatSalut, el qual no ha demostrat 
cap tipus de sensibilitat, mante-
nint que la llista d’espera està per 
sobre de la situació extrema en 
què es troba la malalta. 

El sentiment d’abandonament 
i desemparament és manifest en 
no trobar una resposta adequada 
a la gravetat de la malaltia. Igno-
rar el patiment d’aquesta senyora 
demostra una clara incompetèn-
cia dels responsables i una inca-
pacitat del sistema sanitari, per 
la qual cosa no ens queda altra 
alternativa que la mobilització i 
la denúncia, per deixar de forma 
clara la indefensió en la que es 
troba la pacient. 

Agraïm el suport del seu met-
ge de família que és el primer en 
reconèixer la situació doncs ha 
posat tots els recursos que esta-
ven a les seves mans i ja no pot 
aportar més solucions.

També volem posar de ma-
nifest que a totes les demandes 
d’ajuda que hem fet: les respostes 
han estat sempre per escrit, en 

cap moment cap responsable del 
CatSalut ha fet cap aproximació 
personal per constatar la difícil 
realitat de la Carmen.

Per tant ens trobem davant 
d’una assistència ineficaç, ina-
dequada i inhumana que ara està 
afectant a la Carmen, però que 
estem convençuts que afecta a 
moltes i molts pacients. Volem 
fer públic que no existeix cap con-
sideració en valorar els elements 

Oriol Vicente @ovicente

Encara recordo aquells 
moments no tan llun-
yans en què la sanitat 

púlica era font d’elogis, temps en 
què professionals i usuaris deiem 
amb orgull que teníem una de les 
millors sanitats cadel món.

Quant a l’operació del cor, ho 
vaig tindre clar, La Vall d’Hebron, 
Quan el meu pare va haver de ser 
atès pel càncer, Bellvitge era refe-
rent, qualsevol intervenció d’una 
certa rellevància era recomanada 
i traslladada inmediatament cap 
a un centre públic. Avui aquesta 
percepció està canviant a passos 
de gegant. Comença a calar el 
sentiment de que la sanitat priva-
da es quelcom més eficaç i això és 
incorrecte, és una falàcia que els 
poders económics i els governs 
de torn ens volen fer creure.

La confusió és evident, els de-
predadors es volen quedar amb 
una part important de les nostres 
vides, es volen apropiar de la nos-
tra salut, volen fer de la nostra sa-
lut els seus beneficis.

Sovint la politica ha concertat 
la sanitat pública amb els centres 
privats. Això provoca que final-
ment, no sapiguem on comença 
una i acaba l’altra. Les interven-
cions quirurgiques es fan utilit-
zant els mateixos recursos hu-
mans i tècnics, els professionals 
sanitaris comencen operant vuit 

intervencions publiques i sense 
canviar operant deu de privats 
amb els mateixos mitjans, en els 
mateixos quiròfans, utilitzant el 
mateix material... és el mateix! 
No canvia res, tant sols els pa-
cients i els beneficis.

La sanitat privada no és més 
eficaç, és la mateixa, tan sols, 
de moment, és més rapida, allò 
que pot trigar mesos i anys en la 
pública, la privada ho fa en tan 
sols dies, setmanes. L’única di-
ferència és el benefici per uns i 
l’empobriment per altres.

Al final, el que ens trobem 
són: urgències col·lapsades, llis-
tes d’espera interminables per 
a que et visiti un especialista, 
perquè et facin una prova i per-
què t’intervinguin, amb la con-
seqüent acumulació de demora. 

Qui s’ho pot permetre, acaba pas-
sant per caixa i paga l’assistència 
privada, en el nostre cas Mútua 
de Terrassa.

Menstrestant,hem d’aguantar 
com el conseller boi (amb minus-
cules ) vagi dient que la sanitat 
pública a casa nostra funciona 
perfectament i retalla el 16% en 
els presupostos de la Generalitat. 
Com l’actual alcalde de Terrassa i 
candidat a continuar parla de sa-
nitat i mai l’ha  situat com un dels 
principals eixos de l’actuació del 
govern municipal, excepte per 
afovirir a l’activitat privada de  
Mútua en contra dels interessos 
de la majoria de la població.

Fora bo recordar en moments 
electorals com l’actual equip de 
govern i el ple municipal van ha-
ver de recular en l’otorgament 

de permissos i llicències per a 
la construcció de la passera en 
el pont de Vallparadís, davant 
l’allau de critiques, lluites i posi-
cionaments en contra d’una bona 
part de la població i de les entitats 
i organitzacions terrassenques 
de tots tipus.

I ara tenim en l’horitzó, una 
volta més a la torca, les visites 
als centres d’atenció primària 
CAPs comencen perillosament a 
espaiar-se. El que abans eren dos 
o tres dies, ara són ja setmanes o 
quinzenes. Els professionals sa-
nitaris més propers als usuaris, 

comencen a patir una sobrecà-
rrega de feina que vol impos-
sibilitar una assistència més 
personalitzada, un tracte més 
proper i humà. En definitiva,  
volen robotitzar l’assistència.

Hem de tenir molta cura i 
estar prou atents. Aquest estiu 
poden tornar a pretendre a tan-
car serveis. Poden voler tancar 
CAPs. Hem de preparar les nos-
tres armes per front a aques-
ta nova volta de rosca. Hem 
d’afilar encara més la unitat i la 
solidaritat com autèntiques ei-
nes de lluita.

diferencials entre un pacient i 
un altre, i per tant la resposta no 
és individualitzada atenent a les 
circumstàncies específiques de 
cada cas, sinó que el tracte és del 
tot robotitzat com si els humans 
fóssim màquines que fem cua per 
anar al taller.”

Bé, al cap de poques hores, el 
Rogelio, company de la Platafor-
ma i marit de la Carmen, rebia 
una trucada de la Mútua en què 

se la citava per a l’endemà, el dia 5 
d’abril. Ara la Carmen té cita amb 
l’anestesista per fer la intervenció 
del maluc.

Un cop més es demostra que 
la lluita i la unitat fan possible 
allò que la burocràcia, les retalla-
des i la ineficiència dels gestors 
de Mútua neguen a una bona part 
de la població terrassenca, fent 
realitat allós de que el seu benefi-
ci es la nostre salut.

Concentració en suport de Carmen, davant Mútua. Foto: PDSP
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Plantant llavors a Torre-sana per la Marxa de les Dones

Concentració contra la violència masclista

Oriol Vicente

Informàvem en la passada 
edició, que el 8 de març va co-
mençar al Kurdistan del Nord la 
5ª Marxa Mundial de les Dones. 
A la ciutat, el Col·lectiu Femi-
nista de Terrassa – Casal de la 
Dona ja va iniciar tot un seguit 
d’activitats a desenvolupar fins el 
mes d’octubre, quan la Marxa re-
calarà a Coimbra, Portugal.

En un emotiu i participatiu 
acte, el passat dissabte dia 18 el 
Casal de la Dona va celebrar la 
primera de les activitats previs-
tes. Per aquesta ocasió, les dones 
terrassenques van comptar amb 
la complicitat dels Horts Urbans 
de Torre-sana i la participació de 
Ca la Dona barcelonina. A les 12 
hores del matí van començar a 
arribar els primers grups enar-
borant banderes i realitzant una 
exposició gràfica, enmig de faves, 
carxofes i el primer verdor de les 
patates acabades de plantar.

Posteriorment, s’oferí una 
aproximació de la realitat agroe-
còlogica dels horts dels Joves de 
Can n’Anglada i l’Hort Comuni-
tari de Torre-sana; i un relat de 
perquè la Marxa acull com a eixos 
principals i motors de la lluita fe-
minista enguany les sobiranies 
dels pobles i l’alimentària.

Una jove romanesa va ex-
plicar l’inici de la Marxa a prop 
de Kobane, com les famílies del 
Kurdistan se saludaven en la dis-
tància, separades per una guerra 
cruel i sagnant, en la qual les milí-
cies del poble kurd eren plenes de 
dones antimilitaristes, però abo-
cades a una lluita d’autodefensa, 
ben lluny dels seus desitjos de 
pau i fraternitat. 

Seguidament, es va efec-
tuar una plantada de mongetes 
del ganxet, amb l’objectiu de 
recol·lectar posteriorment les lla-
vors per lliurar-les a la Marxa al 
seu pas per Catalunya, previst pel 
25/26 de setembre i que es pretén 

Com cada mes, el 27 d’abril es 
realitzà la concentració convoca-
da per la Comissió 8 de març con-
tra la violència envers les dones i 
per la seva total eradicació. Coin-
cidint amb aquesta mobilització, 
l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart 
i la regidora de Polítiques de Gè-
nere, Almudena Almagro, amb 
representants dels Grups Mu-
nicipals, van lliurar el passat 27 
d’abril el primer Premi Terrassa 
per la Igualtat de Gènere a la Se-
cretaria de la Dona de la Unió In-
tercomarcal de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central. 

Ha estat una iniciativa de la 
regidoria de Polítiques de Gène-
re, emmarcada dins de la cam-
panya del 8 de març “Els temps de 
les dones. Dia Internacional de 
les dones”, amb l’objectiu de re-
conèixer públicament l’actuació 
d’aquelles entitats o persones que 
s’han distingit per la seva tasca en 
l’àmbit de la igualtat de gènere.

Des de la Comissió 8 de març, 
en el comunicat llegit al Raval, 
van saludar el fet que a Terrassa 
s’aconseguís tenir la primera re-
gidoria de promoció de les dones 
de tot l’Estat espanyol, actual-

ment de “Polítiques de Gènere”, 
així com el primer protocol con-
tra la violència contra les dones, 
“un gran triomf per a totes nosal-
tres i la societat en general”.

Recordaren, però, que no es 
pot oblidar que continuem vivint 
en una “societat encara patriar-
cal i sexista, on la violència n’és 
un tret fonamental i on les do-
nes patim molts tipus de violèn-
cia: l’econòmica, la de classe, la 
bèl•lica”, entre d’altres. I encara 
un tipus de violència “específica 
contra les dones”, que s’utilitza 
per mantenir la discriminació, la 
desigualtat i les relacions jeràr-
quiques i el “poder dels homes 
sobre les dones”, és la “violència 
de gènere, la violència masclista”.

El comunicat cita dades del 
Consell d’Europa, com ara que a 
la democràtica i avançada Unió 
Europea entre el 20% i el 50% de 
les dones són víctimes a mans de 
la seva parella, sense distinció de 
classe social o grup d’edat.

Altra forma de violència, com-
plementària, és la invisibilització 
del treball que les dones realit-
zen, històricament, un treball 
“d’aportar i sostenir l’equilibri de 

la humanitat en la tasca quotidia-
na de civilització i de reconstruc-
ció de tot allò que la violència el 
patriarcat volen destruir. El nos-
tre compromís en la cura i soste-
niment de la vida”.

Però és aquest, asseguren, un 
compromís que “no s’aturarà i se-
guirem treballant per aconseguir 
una societat més justa, lliure i 
sense violències”. Això passà, per 
la “desmilitarització de la socie-
tat”, però també “per la llibertat 
amb justícia i la reparació de les 
violències”, tot reclamant la “fi 
de les violències patriarcals, per 
una pau que sigui la nostra, la 
de les dones com a constructores 
de vida enfront dels seus des-
tructors”. Més concretament, la 
Comissió 8 de març defensa una 
“educació per a la llibertat, públi-
ca, laica i coeducadora”.

Avui, ara, això passa pel re-
buig de la darrera reforma de la 
llei de Salut Sexual i Reproducti-
va que ha tirat endavant el govern 
central del PP, tot anul•lant la 
capacitat de decidir de les dones 
menors, col·locant-les en una “si-
tuació de risc i màxima vulnera-
bilitat”. Perquè, a més, aquesta és 

una altra de les formes de violèn-
cia, la que s’exerceix mitjançant 
el “control del cos i els drets se-
xuals i reproductius”.

Al comunicat, la Comissió va 
fer una crida a donar suport a la 
Marxa Mundial de les Dones i 
les seves reivindicacions, aquest 
any amb el tema central de la so-
birani a alimentària. “El capital 
es fa senyor del sector alimenta-
ri, que queda “en mans de grans 
companyies, posant en risc la su-
pervivència del sector agrícola i 
ramader del país”. Denuncia que 
el tractat de lliure comerç que ne-
gocien els Estats Units i la Unió 
Europea actualment, dit TTIP 
(per les sigles en anglès), de con-

cloure “hipotecarà la sobirania 
alimentària”.

Finalment, exigeix “el dret a 
decidir sobre la nostra vida i so-
bre el país en el qual volem viure”. 

En alertar que “les dones que 
vivim a Catalunya volem deci-
dir lliurement el nostre futur 
col·lectiu com a país”. Però també 
que això no és només cosa de vo-
tar, el que es planteja “només serà 
possible si s’incorporen les pràc-
tiques i els sabers feministes”. I 
adverteix, “cap canvi polític serà 
veritablement transformador 
sense els feminismes”. Dones 
lliures en països lliures! Per la to-
tal eradicació de la violència, dret 
al propi cos, fora el patriarcat!

que també tingui presència a la 
nostra ciutat.

Un dinar on la gent de 
l’Associació de Veïns de Torre-
sana va fer unes mongetes se-
ques va cloure una jornada ple-
na de tendresa i solidaritat amb 
aquelles que pateixen la violència 
d’un sistema injust i indigne que 
exclou a les més dèbils. Jornada 
que no tindrà final fins que, com 
diu el lema de la Marxa, “… totes 
siguem lliures”.

Ara, després fer una Primave-
ra Lèsbica per Belgrad, la Marxa 
segueix cap a Bòsnia-Herzegovi-
na on donaran suport a les llui-
tes obreres de la ciutat de Tuzla 
i seguir cap a Grècia. Com a re-
refons, una jornada farcida de 
felicitat i solidaritat, però amb el 
regust amarg dels records cap a 
les companyes mortes per la vio-
lència masclista i l’absurda gue-
rra de les religions. Ara més que 
mai, pren tot el seu sentit allò de 
que “la religió és l’opi del poble”.

La Marxa Mundial de les Do-
nes continua el seu peregrinar 
per terres europees i des de Ma-
larrassa volem anar informant de 
les seves accions i activitats. En 
el seu pas per Turquia i l’escala 
a la localitat de Mersin, les do-
nes van denunciar l’assetjament 
i discriminació que pateixen per 
part de les autoritats turques els 
col·lectius gays, lesbianes i trans-
sexuals.

Especialment emotiva va ser 
la visita al cementiri de Mersin 
on es van visitar les tombes de 
Leyla Soylemez, assassinada a 
Paris juntament amb dues com-
panyes en una atemptat contra 
l’Asociación Movimiento por la 
Paz, i la d’Ozcan Alsan,  una jove 
universitària brutalment as-

sassinada a finals de febrer pel 
conductor de l’autobús en què 
tornava a casa, després d’intentar 
violar-la.

“A Turquía moren tres dones 
al dia víctimes de violència de gè-
nere, assassinada pels seus ma-
rits, pels ex-marits, pels familiars 
en casos de crímens d’honra o, 
simplement. per ser dones”.

Més tard, la Marxa ha passat 
per Tessalònica, Pirot i Belgrat. 
Arreu les activistes han estat re-
budes amb importants mostres 
de suport i s’han desenvolupat tot 
un seguit d’activitats.

El mes de maig, Itàlia, França 
i Bèlgica acolliran el pas de la ca-
ravana on a bon segur seran aco-
llides amb el mateix entusiasme i 
suport com fins ara.

La ruta feminista avança per Europa

Dinar solidari amb la Marxa Mundial a Torre-sana

Al seu pas per Belgrad, la marxa cridà l’atenció del Vaticà. Foto: MMD

Concentració al Raval contra la violència de gènere, el 27 d’abril. Foto: PV
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Davant les eleccions municipals amb més incògnites

Govern municipal, final de trajecte accidentat i car

Miquel Gordillo

Ja ha començat oficialment 
la campanya electoral de les elec-
cions municipals. El proper 24 de 
maig les terrassenques estan con-
vocades a les urnes per escollir els 
representants a l’Ajuntament, és 
a dir, els 27 regidors que tindrà el 
ple municipal els propers quatre 
anys. 

Són aquests dies en què pro-
liferen els debats més o menys 
encarcarats entre els candidats 
al voltant de diversos temes, les 
paradetes al carrer i sobretot els 
cartells amb rostres i lemes; tot i 
així, malgrat ser les municipals 
les eleccions més properes al ciu-
tadà, amb prou feines la major 
part de l’electorat coneix les di-
ferents opcions que pot escollir, i 
encara menys el nom dels princi-
pals candidats. 

11 candidatures
En aquests comicis, final-

ment, es presenten un total 
d’onze candidatures (sis menys 
que el 2011). Es preveu que la 
participació augmenti lleuge-
rament respecte les anteriors 
convocatòries, tenint en compte 
que aquesta no sol passar mai del 
50%.

Els resultats s’albiren de mo-
ment força oberts i amb incògni-
tes. Suposaran, però, l’entrada de 
noves forces en la política local. 
Podrien arribar fins a set. 

Tot indica que el PSC, al go-
vern els darrers 36 anys, veurà 
minvat el seu suport. Tot i així as-
pira a aguantar el tipus de la mà 
de Jordi Ballart, actual alcalde, 

que mira d’oferir un perfil propi 
i allunyat dels sotracs que el seu 
partit ha protagonitzat darre-
rament, com si amb ell no anés 
la cosa. S’haurà de veure, però, 
l’efecte de les desercions, la més 
sonada la de l’ex-regidora Carme 
Labòria no fa ni tres mesos, que 
ha passat a integrar-se a la llista 
d’ERC i el Moviment d’Esquerres 
(MES).

CiU va també a la baixa i molt 
difícilment podrà mantenir els 
nou regidors que tenia fins ara. A 
més ha de superar la marxa d’un 
carismàtic Josep Rull, actualment 
en altres contrades polítiques. En 
el seu lloc ha optat per incorporar 
una cara desconeguda, Miquel 
Sàmper, presentat com a pròcer 
local i amb una certa actitud dia-
logant i pactista. Saben que no 
podrà ser d’una altra manera en 
els temps que corren.

Novetats a esquerra i dreta
Els socis de govern, ICV i 

EUiA, han optat per integrar-se 
en la candidatura de Terrassa en 
Comú, amb Podemos. Aquesta és 
fruit de l’anomenada “confluèn-
cia ciutadana”, que va aparèixer 
amb força arreu, de fet ager-
manada de Barcelona en Comú 
(amb la figura d’Ada Colau). 
El seu discurs és el de guanyar 
l’Ajuntament, amb la proposta 
d’un canvi de model en la gestió 
municipal i una esmena a la to-
talitat als partits que consideren 
tradicionals. El seu candidat Xavi 
Matilla vol representar aques-
ta entrada d’aire nou al consis-
tori, però sense deslligar-se de 
l’experiència de més d’una dèca-

da de responsabilitat en aquest 
govern.

Diferent és el cas d’ERC, 
col·ligat amb el MES, que des-
prés d’estar quatre anys fora de 
l’Ajuntament, i esperonats pel 
procés sobiranista a Catalun-
ya, tornarà a entrar amb força. 
L’Isaac Albert, que ja va estar 
present en el govern tripartit 
l’anterior legislatura, i la Carme 
Labòria com a número dos (des-
prés d’abandonar l’equip de Go-
vern i la militància del PSC), són 
els ariets de la coalició.

Per la seva part la Candida-
tura d’Unitat Popular ()CUP, 
després de presentar-se a ante-
riors eleccions sense gaire èxit, 
compta amb moltes possibilitats 
d’assolir per primer cop repre-
sentació al consistori, sobretot 
arrel de la seva presència al Par-
lament, i amb un discurs ruptu-
rista on apel·la a la sobirania de 
la gent i a una altra manera de 
fer política, fent entrar el carrer 
a la institució i viceversa. La Ma-
ria Sirvent, l’única dona entre els 

alcaldables, és la seva cap de llis-
ta, en una formació que pel seu 
tarannà assembleari vol defugir 
dels noms propis.

Mentrestant, el PP acusarà els 
efectes del seu partit, enfangat de 
casos de corrupció. Es troba en 
hores baixes arreu i encara més a 
Catalunya, per la qual cosa ja els 
hi faria bo mantenir una mínima 
representació. Encaren les elec-
cions amb una fórmula tradicio-
nal, amb els tres regidors sortints 
de la recent legislatura repetint 
com a caps de llista, i amb Gabriel 
Turmo al capdavant: vint anys 
fent oposició. 

En detriment del PP, Ciuta-
dans aprofitarà l’embranzida de 
què gosa actualment a tot l’estat 
per entrar a l’Ajuntament. Javier 
González, el seu cap de llista i lí-
der, ja fa temps que es fogueja 
enmig de la política local.

Així mateix, trobarem a les 
taules altres paperetes, aquestes 
sense opció d’arribar al llíndar 
mínim del 5% per obtenir repre-
sentació. És el cas d’Unió de Cen-

tre per Terrassa, amb una opció 
purament personalista i populis-
ta, abocats a passar desaperce-
buts. O el Partit Família i Vida, de 
tall clerical i reaccionari (també 
tiren de tradició per presentar-se 
sovint a les municipals), obtenint 
sempre uns resultats residuals. 
També Unión Progreso y Demo-
cracia (UPyD), sense cap mena de 
presència ni feina feta a la ciutat, 
només amb la intenció de mos-
trar-se a totes les places grans de 
l’estat, potser per allò d’obtenir 
un grapat de vots i els possibles 
guanys -sí, de vegades les elec-
cions van d’això . 

Tant o més important que els 
resultats que es donin el dia 24, 
seran els pactes post-electorals 
que hauran de determinar l’equip 
de govern per als propers quatre 
anys. Així doncs, tot està per veu-
re en les properes setmanes. Bé 
no del tot, estem en ple any elec-
toral i sabem que a la tornada de 
l’estiu, partits i electors els tocarà 
encarar noves campanyes i nous 
comicis.

Debat sobre mobilitat amb set dels candidats el passat 18 d’abril

No ha estat aquest un final 
de legislatura plàcid per 

a l’equip de govern. El pitjor és 
que això impliqui que les arques 
municipals, la dels ciutadans de 
Terrassa, surtin greument mal-
meses. Així ha estat en el cas de 
la concessió d’autobusos, que ha 
suposat molts retrets per part de 
sindicats, partits i altres organis-
mes, titllant l’actuació del govern 
del PSC d’improvisació i descon-
trol.

L’Ajuntament va convocar 
fa quasi un any un concurs per 
a la gestió dels autobusos, amb 
la intenció de concedir-la en-
terament a una empresa priva-
da. L’empresa actual, TMESA, 
és una societat mixta en la qual 
l’Ajuntament és propietària del 
20%; el 80% restant pertany a 
l’empresa privada Avanza; i ges-
tiona el servei des de fa 25 anys. 
La intenció no era una altra que 
concedir-la a una oferta de preu 

inferior a l’actual, i així estalviar-
se uns calers que, donat el deute 
municipal (sobrepassa de llarg 
els 200 milions d’euros) suposés 
un alleujament. Doncs aquest 
concurs ha acabat definitivament 
suspès, després d’haver-se adju-
dicat a una empresa guanyado-
ra, per les diverses irregularitats 
de tipus tècnic que havien estat 
indicades –en dues ocasions- pel 
Tribunal Català de Contractes.

Així doncs, en el darrer ple 
celebrat l’abril, el de comiat de la 
legislatura, s’ha hagut d’aprovar 
una partida no contemplada als 
pressupostos d’1,1 milió d’euros, 
per mantenir el servei amb 
l’actual empresa concessionària. 
El concurs s’haurà de tornar a 
convocar (sempre amb un mínim 
d’un any d’antelació i amb les 
despeses resultants). El proper 
govern que surti després de les 
eleccions tindrà una altra proble-
màtica que afrontar.

També podem afegir l’afer 
de fa uns mesos, quan es va des-
vetllar que l’Ajuntament havia 
d’indemnitzar una empresa im-
mobiliària per una expropiació 
de l’any que es va considerar poc 
recompensada: en total, uns 8,8 
milions d’euros, afegits els inte-
ressos, a pagar els propers cinc 
anys. 

Un altre sotrac recent, ha es-
tat la destinació d’ajuts per la ven-
tada del passat desembre. Des-
prés d’haver rebut una quantitat 
molt inferior respecte a d’altres 
poblacions, es va comprovar que 
l’Ajuntament havia demanat per 
error ajuts només pels danys pro-
vocats en els boscos, i no pas per 
a l’espai urbà.

Es tracta de temes de natura-
lesa diferent, es pot dir, però que 
totes acumulades en el darrer any 
demostren que, efectivament, es 
traspua certa desorganització 
interna, deixadesa de funcions 

i, sobretot, molt poc sentit de 
l’autocrítica. Particularment in-
justificable quan tot això ho aca-
ba pagant el ciutadà, encara que 
no arribi a assabentar-se dels 

fets. També es pot al·legar en de-
fensa pròpia que qui no porta 36 
anys ininterromputs manant no 
es pot equivocar. Això sí ho poden 
dir amb tota la raó.

Tot apunta que les eleccions d’enguany por-
taran nous partits a l’Ajuntament, que tin-
drà una composició més diversa. Amb això, 

inquieta sobretot la incògnita sobre quin serà el 
pròxim govern local, quin equilibri de forces i quins 
pactes el faran possible.

Façana de l’ajuntament. Foto: MG
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Continua la vaga d’autònoms i subcontractes de Telefònica

A Sabadell, dues mobilitzacions per l’1 de Maig

Pep Valenzuela

Els sindicats majoritaris 
CCOO i UGT han signat 
un acord amb les patro-

nals de les empreses que fan els 
serveis de Telefònica-Movistar. 
La majoriade treballadores, però, 
estan fent la vaga indefinida, i de 
moment no se senten represen-
tants per aquells.

Tant així que, de fet, això no 
té molta incidència en el procés 
de vaga. Aquesta va començar 
l’última setmana d’abril a Madrid, 
convocada primer pels treballa-
dors autònoms (els dits “falsos” 
autònoms, a la pràctica treballa-
dors fixos sense cap compromís 
per a l’empresa). Van comptar 
amb el suport de CGT, COBAS i 
altres sindicats.  

De seguida, es van afegir les 
plantilles de les empreses con-
tractades i subcontractades per 
Telefònica (la multinacional de 
les telecomunicacions ha creat 
una xarxa que permet explotar 
“legalment” les treballadores en 
condicions de saldo). I a la setma-
na s’afegí a la vaga la gent de Bar-
celona i altres llocs de l’Estat, fent 
que la mateixa impliqués totes les 
tècniques a l’Estat. 

Per entendre millor, l’Albert, 
un autònom de Terrassa, expli-
ca que fa 10 anys que treballa al 
sector. La primera empresa el 
va acomiadar sense més, però es 
va trobar que una altra subcon-
tracta l’agafava tot seguit. Això 
sí, cobrant 800 euros menys. En 
faltar un dissabte a la feina va ser 
acomiadat de nou. Ha buscat fei-

na en altres sectors, però ha ha-
gut de tornar, ara com autònom, 
a treballar per Telefònica, però 
ara facturant per COBRA. Treball 
6 dies a la setmana, 12 hores per 
dia i al final del mes li queden 
nets 600 euros. Parlem de més 
de 15.000 persones en aquesta o 
similars situacións en el conjunt 
de l’Estat.

Avui, dimecres 6 de maig, un 
grup de tres treballadors estan 
plantats com a piquet informatiu 
i recollint solidaritat per a la caixa 
de resistència davant de la central 
de Telefònica al carrer Bartomeu 
Amat, 69. Com ells, centenars de 
piquets fan difusió de la lluita i 
demanen la solidaritat arreu. A 
Terrassa i el Vallès Occidental, 
l’empresa que fa la feina per Te-
lefònica és COBRA, on treballen 
entorn a 400 persones, de les 
quals només 90 en plantilla. La 
resta són falsos autònoms.

Molta participació

El percentatge de seguiment 
de la mobilització obrera és molt 
alt a tot l’Estat. Ningú s’esperava, 
de fet, aquest nivell de participa-
ció i decisió en la lluita. Més aviat, 
ningú s’esperava que en una si-
tuació precària i insegura fos 
possible organitzar res com això.

Als 15 dies de vaga, explica en 
Carlos López, de la plantilla de 
COBRA, en notar les conseqüèn-
cies de la vaga, les empreses van 
començar a oferir millors preus 
i extres als treballadores. Alguns 
van tornar a treballar. Pocs, asse-
gura en Carlos. Però, molt aviat, 

van reprendre la vaga en com-
provar que tot eren només que 
paraules.

Avui, dimecres 6 de maig, a 
Montjuïc es farà una gran as-
semblea. La lluita està sent molt 
dura, l’Albert creu que encara 
s’allargarà, “l’empresa sap que 
tenim famílies i moltes neces-
sitats”, però tot i el boicot infor-
matiu (els grans mitjans quasi no 
diuen res de la que és una de les 
vagues més important en els da-
rrers anys, en una de les majors 
empreses transnacionals espan-
yoles), hi ha la convicció ferma de 
que no es pot permetre per més 
temps la situació en la que es tro-
baven. A més, el que ja s’ha fet mos-

tra que es pot fer més encara; que 
no pagaria la pena retirar-se ara.

Solidaritat

Les caixes de resistència mos-
tren, al temps, que molta gent 
dóna suport als vaguistes. A més 
de la caixa de resistència, moltes 
persones i entitats donen suport 
oferint locals i mitjans per fer 
activitats. Els bancs d’aliments, 
expliquen en Carlos i l’Albert, els 
estan garantint menjar.

“Allò més difícil”, afirmen des 
del comitè de vaga a Barcelona, 
“ha estat arribar en aquest punt, 
arrancar i mantenir-se contra tot 
pronòstic”. Cal, per això mateix, 

Ha mort l’Àngel Fer-
nàndez Rojas, delegat 

d’UGT de l’empresa del trans-
port urbà TMESA. Recentment 
l’entrevistàvem en aquestes pà-
gines per informar del conflicte 
que l’Ajuntament havia creat en 
pretendre cedir la gestió del ser-
vei a una altra empresa que ho 
feia molt més barat 

Com a responsable de la 
secció sindical del sindicat de-
fensava que no podia haver cap 
acord que no garantís els drets 
i garanties salarials i laborals de 
tota la plantilla, sense diferències 
entre nous i veterans. 

La seva sobtada mort, només 
amb 54 anys, ha commocionat 
companys i companyes i tothom 
que el coneixia.  

Des de Malarrassa volem fer 
arribar les condolències a famí-
lia, companues i amics. El millor 
homenatge, continuar la lluita.

Sabadell ha estat, enguany, 
escenari de les dues mobi-

litzacions comarcals amb motiu 
del 1r de Maig. La primera, una 
concentració la tarda del dia 29 
d’abril, convocada per CCOO i 
UGT. Mentrestant, el sindica-
lisme alternatiu, CGT i diversos 
col·lectius de l’esquerra agrupats 
sota el lema “Vallès anticapitalis-
ta”, convocaren una manifestació 
el propi divendres 1 de Maig que 
va recórrer els carrers del centre 
de la ciutat.

UGT i CCOO plategen que la 
manifestació de l’1 de maig ha de 
servir per donar el tret de sorti-
da al canvi de cicle polític, social 
i econòmic que la classe treba-

lladora necessita per superar 
l’actual context econòmic i com-
batre la precarietat laboral, tot 
exigint salaris dignes. 

Tant per Josep Santcritòfol 
com per Enrique Rodríguez, se-
cretaris comarcals d’UGT i CCOO 
respectivament, la conjuntura 
actual ofereix la possibilitat de 
fer un canvi de cicle econòmic i 
polític. Per tots dos, les eleccions 
del proper 24 de maig poden ser 
un moment clau en aquest sentit. 
D’altra banda, els dos sindicats 
continuen fent feina per arribar a 
acords entre els diferents interlo-
cutors econòmics de la comarca i 
molt recentment, el 24 d’abril, van 
signar junt amb ajuntaments, la 

patronal vallesana CECOT i altres 
un “compromís de tothom” per 
una “segona reindustrialització” 
del Vallès Occidental.

A la manifestació de diven-
dres matí poca, sinó cap espe-
rança en els cicles electorals. Un 
públic predominantment jove 
cridava en favor d’un 1r de Maig 
que esdevingui “dia per caminar 
plegades reconeixent-nos en la 
resistència a les múltiples opres-
sions que patim però, sobretot, 
un dia per agafar forces i fer un 
pas decidit i endavant per recu-
perar les sobiranies que són im-
prescindibles per viure amb dig-
nita”.

Manifestació nticapitalista davant l’Ajuntament. Foto: Marta Balaguer

Concentració de CCOO i UGT, el 29 d’abril. Foto: CCOO

 En record   
d’Àngel F. Rojas

Va participà també un bloc 
de la Vaga de Totes, “les dones 
movem el món. Ara l’aturarem!”, 
que convoca i prepara una “vaga 
social i feminista”.

La CGT, per la seva part, coin-
cidia també en la necessitat de 
sortir al carrer per “manifestar 
la nostra indignació, la protesta 
i la determinació i voluntat de 
capgirar el model de societat”. 
Amb o sense processos electorals, 
recordava, cal “unificar lluites, 
practicar la solidaritat i el suport 
mutu”. Cal derogar les reformes 
laborals, la llei mordassa, recu-
perar serveis i drets, i aconseguir 
una renda bàsica per a tothom.

asseguren, mantenir i fer aug-
mentar el suport ciutadà. Pel 15 
de maig, aniversari de les ocupa-
cions de les places per la indigna-
ció, es preparen mobilitzacions 
i activitats de tota mena a tot el 
país. “Tindrem gent i mitjans de 
comunicació amatents, donades 
les circumstàncies”.

 Així, doncs, no para la que 
ja es coneix com a “marea blava” 
o “revoltes de l’escales” (les que 
carreguen sempre les treballado-
res pel manteniment i altes de 
línies). Si més no, tal i com resa 
la dita, “qui sembra misèria recull 
la ràbia”; amb el suport i solida-
ritat suficients aquesta ràbia pot 
esdevenir treball i vida dignes per 
a tothom.

Assemblea de contractes i atuònoms a Barcelona. Foto: TeleAfonica
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Cap a la democràcia econòmica municipal, 12 mesures

La Xarxa d’Economia 
Solidària ha redactat 
una proposta de llei 

sobre l’economia social i soli-
dària, que es va presentar el 8 
de maig al local del grup Ecos 
(Casp, 43, Barcelona). L’article 
que segueix és una versió de la 
proposta i una molt bona eina 
per al debat de les properes 
eleccions.

Cap a la democràcia econòmica 
municipal. Impulsar l’economia 
social i solidària a nivell local

Volem recuperar i transfor-
mar els nostres barris, pobles i 
ciutats, per tal que tots i totes hi 
visquem dignament. Aquest és 
l’anhel que recorre el país, veïnat 
a veïnat, comarca a comarca. És 
el ritme de fons, sorgit d’arreu i 
de baix, d’un canvi , econòmic i 
polític que ja està en marxa en el 
procés constituent que haurà de 
definir el model social i territorial 
del nostre país.

Des de la Xarxa d’Economia 
Solidària empenyem aquesta vo-
luntat de transformació, posant 
en marxa una altra economia per 
tal que el canvi sigui substancial. 
Una economia que situï en el 
centre de la seva activitat la reso-
lució equitativa de les necessitats 
humanes. Una economia social-
ment justa, políticament eman-
cipadora, arrelada al territori, 
integradora de la diversitat, res-

1.L’impuls d’una nova matriu 
econòmica necessita de les ener-
gies de tots els agents socioe-
conòmics del canvi. Proposem, 
per tant, la creació a cada munici-
pi del Consell Local de l’Economia 
Social i Solidària, integrat per 
els diferents departaments de 
l’administració local, el conjunt 
de les iniciatives de l’ESS locals 
o sectorials, així com les entitats 
veïnals, culturals o educatives. 
Aquest serà l’òrgan responsable 
de promoure polítiques socials i 
econòmiques a nivell local des del 
paradigma de la concertació pú-
blico-cooperativa-comunitària. 
S’encarregarà de a) realitzar un 
diagnòstic de l’ESS a nivell lo-
cal; b) dissenyar un Pla Director 
de l’ESS, de caràcter integral i 
d’àmbit municipal, amb dota-
ció pressupostària, mecanismes 
d’avaluació i seguiment, c) elabo-
rar una memòria anual i d) crear 
un servei comunitari de mediació 
pels conflictes que puguin sorgir 
de formació mixte, amb agents 
públic-cooperatiu-comunitari .

2.Per a impulsar la transfor-
mació socioeconòmica a nivell 
local, calen dispositius que la fa-
cin possible. Proposem, doncs, 
la creació d’una Agència de Des-
envolupament Local orientada 
a l’ESS a tots els municipis on 
sigui possible. L’agència haurà 
d’implementar el Pla Director i 
els seus programes, promoure la 
participació ciutadana, obrir un 
registre d’iniciatives socioeconò-
miques locals i coordinar-se amb 
les altres agències d’àmbit local i 
comarcal.

3.La dimensió espaial de la 
promoció econòmica ve garantit 
per la seva proximitat amb la ciu-
tadania. L’agència, en la mesura 
que es pugui, haurà d’habilitar un 
equipament públic on establir-hi 
la seu, oferir l’atenció al públic, 
desenvolupar els seus programes 

pectuosa amb el medi ambient. 
Una economia social i solidària. 
Arreu del país, múltiples inicia-
tives ja desenvolupen democràti-
cament processos de producció, 
d’intercanvi, de gestió, de dis-
tribució d’excedent, de moneda, 
de consum o de finançament de 
bens i serveis. Busquen satisfer 
necessitats a través de relacions 
de cooperació, solidaritat, reci-
procitat i autogestió, defensen 

els bens comuns naturals i cultu-
rals i la transformació igualitària 
de l’economia i la societat. Arreu 
neixen iniciatives socioeconòmi-
ques autoorganitzades que tenen 
com a finalitat el bon viure, la 
reproducció i sostenibilitat de la 
vida del conjunt de la població.

Les iniciatives de l’economia 
solidària són laboratoris d’expe-
rimentació social, on les perso-

nes aprenem a reapropiar-nos 
de l’economia, a ser protago-
nistes del canvi socioeconòmic 
des de l’experiència personal i 
col·lectiva. Conscients dels límits 
de l’actuació local i mantenint la 
nostra vocació internacional, no 
per això volem deixar de fer peti-
tes grans passes per a la transfor-
mació del conjunt de les relacions 
econòmiques.

Assaigs que tenen l’ambició 
de democratitzar globalment 
l’economia, de cooperativitzar la 
societat, d’avançar cap a models 
socioeconòmics postcapitalistes.

Des de la XES entenem que 
aquestes experiències quotidia-
nes s’han de consolidar, estendre 
i socialitzar. I és des d’aquesta 
consideració, que de cara a les 
properes eleccions municipals 
del 24 de maig del 2015 llancem 
la proposta de 12 mesures per tal 
que les candidatures i les admi-
nistracions locals acompanyin 
aquest procés i impulsin un nou 
desenvolupament local co-partí-
cep de la democratització econò-
mica en marxa.

formatius i condicionar-hi espais 
com a vivers de projectes coope-
ratius. Aquestes centres de pro-
moció socioeconòmica podran 
tenir, en funció de les caracterís-
tiques demogràfiques dels muni-
cipis, caràcter de barri, districte, 
local o comarcal.

4.L’obertura del patrimoni 
públic a les iniciatives de l’ESS 
pot significar també la cessió 
d’infraestructures públiques per 
a l’ús de l’ESS local: terres, sòl 
urbà, locals, polígons. En aquest 
sentit, s’haurà d’inventariar els 
béns immobles públics i privats 
en desús, i establir convenis per 
a relocalitzar-hi iniciatives de 
l’ESS. Així mateix, s’impulsarà la 
recuperació, restauració i mante-
niment de l’antic patrimoni coo-
peratiu i associatiu local per a la 
titularitat pública i la seva cessió 
a iniciatives de l’ESS.

5.Per a garantir el canvi so-
cioeconòmic, cal treballar el 
canvi cultural a llarg termini. 
Des de l’agència, s’impulsaran 
programes propis o es recolza-
ran programes d’iniciatives de 
l’economia solidària que desen-
volupin les capacitats formatives 
de les persones, tant en l’àmbit del 
sistema educatiu com en d’altres. 
Els programes formatius hauran 
de tenir una vessant de capacita-
ció tècnica i administrativa (ges-
tió econòmica, financera, comer-
cial, laboral…) i una d’educació en 
valors cooperatius (acostament 
d’iniciatives de l’ESS, valors i cul-
tura, educació ambiental, igual-
tat de genere, coneixement de la 
memòria cooperativa i associa-
tiva local i general). La sensibi-
lització i la formació en aquests 
àmbits i característiques serà ex-
tensiva també al personal tècnic i 

polític municipal.
6.A més dels programes for-

matius adreçats al públic gene-
ral, cal impulsar programes es-
pecífics centrats en l’assessoria, 
formació i acompanyament de 
noves iniciatives socioeconòmi-
ques, especialment d’aquelles que 
generin ocupació i preservin els 
bens comuns. A més dels serveis 
de consultoria i incubació, cal in-
corporar el sistema de finances 
ètiques als programes per tal de 
facilitar l’accés al finançament.

7.Una promoció econòmica 
integral també inclou la relocalit-
zació del crèdit i la seva utilitza-
ció per a recolzar projectes pro-
ductius. A nivell local, per tant, 
s’ha de promoure la creació de 
Fons col·lectius de crèdit, coordi-
nats amb les entitats del sistema 
de finances ètiques, crear incen-
tius fiscals i incentivar la implica-
ció democràtica dels estalviadors 
locals en l’organització de les aju-
des financeres, microcrèdits, etc, 
vers el teixit socioeconòmic local.

8.Una nova matriu socioe-
conòmica local no és el resul-
tat acumulatiu d’iniciatives en 
un territori concret, sinó el re-
sultat d’un projecte estratègic 
d’integració econòmica del con-
junt de l’ESS local. Cal impulsar, 
doncs, el Mercat Social Local, fo-
mentar la densitat dels intercan-
vis i la intercooperació entre pro-
jectes de l’ESS, organitzar Fires 
locals i comarcals, mercats locals, 
incentivar la creació de coopera-
tives de segon grau, centrals con-
juntes d’abastiments, districtes 
cooperatius, etc. En aquesta in-
tegració, s’hi articularan iniciati-
ves formalitzades a nivell jurídic 
(cooperatives, fundacions, asso-
ciacions, mútues), però també 

altres formes de cooperació so-
cial sense formalització jurídica 
en àmbits com l’agroecologia, 
els horts comunitaris, el micro-
finançament, els fons de crèdit 
col•lectiu, els mercats i xarxes 
d’intercanvi de béns i serveis, els 
bancs del temps, les monedes so-
cials, els equipaments de gestió 
comunitària i autogestionats, els 
béns comuns culturals i digitals, 
els nodes de suport mutu i cura, 
i les experiències d’habitatge, 
comunicació o transport manco-
munat, així com altres iniciati-
ves que comparteixin la vocació 
d’una economia democràtica, èti-
ca i solidària.

9.L’ESS ha de poder abastir el 
conjunt de les necessitats socials, 
també les de les administracions 
públiques. En aquest sentit, des 
dels municipis s’ha de fomentar 
la compra i contractació pública 
socialment responsable, prio-
ritzant criteris socials, ètics i 
ambientals en la contractació i 
compra de béns i serveis per part 
dels Ajuntaments. A partir de la 
incorporació de clàusules socials 
que reconeguin les condicions de 
treball dignes, la igualtat salarial, 
la inserció sociolaboral, la soste-
nibilitat ambiental, els circuits 
de proximitat, l’equitat de gène-
re, i en definitiva els criteris de 
l’economia social i solidaria, que 
ja s’estan aplicant amb el balanç 
social, com a factors a tenir en 
compte al mateix nivell, com a 
mínim, que els econòmics.

10.En l’extensió de l’ESS, és 
fonamental el suport municipal 
per a la recuperació d’empreses 
privades en crisi per part dels 
treballadors i treballadores, per 
mitjà d’empreses d’economia 
solidària com cooperatives de 

treball associat, dotant un fons 
específic per aconseguir aquesta 
finalitat i participant d’un procés 
d’acompanyament conjunt amb 
els sindicats i les organitzacions 
representatives de l’ESS. En un 
sentit similar, s’han de potenciar 
programes de represa empresa-
rial, que garanteixin l’activitat 
econòmica, amb fórmules coo-
peratives, d’aquelles d’empreses 
que han de tancar per jubilació 
i/ o abandonament dels propie-
taris.

11.Cal impulsar la coopera-
tivització en àmbits de compe-
tència municipal com la gestió 
de residus, la gestió forestal, 
les energies renovables, l’aigua, 
les tasques de cura, els serveis 
alimentaris en equipaments 
municipals, la rehabilitació 
d’habitatge, l’obra pública, la ges-
tió del patrimoni físic, natural i 
immaterial, el turisme comuni-
tari.

12.Cal crear un relat sobre 
la transformació socioeconòmi-
ca dels municipis. Visualitzar 
conjuntament les iniciatives, re-
alitzar mapeigs, elaborar guies 
per a l’impuls de polítiques de 
promoció socioeconòmica, re-
cuperar la memòria cooperativa 
local, fomentar la participació 
veïnal en els pressupostos muni-
cipals, augmentar la presència en 
els nomenclàtors d’institucions i 
persones vinculades al coopera-
tivisme, fomentar les nrecerques 
i congressos sobre l’economia 
social i solidària local, promoure 
l’intercanvi de bones pràctiques, 
participar de la xarxa de muni-
cipis cooperatius, visibilitzar-se 
en les fires d’economia solidària 
catalanes…

Xarxa d’Economia Solidària, 
abril del 2015

Impulsar l’economia social i solidària a nivell local
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La Papallona fa la festa Sant Pere

Culturassa, 5 anys de marxa

Pep Valenzuela

Els grups i colles de cul-
tura popular acaben 
formant, tots plegats, 

una mena de colla. No només 
perquè es dediquin a fer el mateix 
o coses molt semblants i relacio-
nades, sinó també i sobretot per-
què hi ha una sèrie de persones 
que transiten entre els diferents 
grups tot creant lligams, rela-
cions i enllaços molt forts.

És el cas, per exemple, d’en 
Pere Amat, membre actiu de la 
Papallona de Sant Pere. Amb 17 
anys, va començar als Diables 
de Ca n’Aurell i el Drac Baluk, 
“gent que ens coneixíem des de 
l’Institut”. Després, uns anys 
també a La Pàjara, fins que es 
decidiren a crear Tabalers de Te-
rrassa, “perquè ens agradava el 
tabal i també perquè volíem aju-
dar a grups que no tenien o ana-
ven just”.

De seguida, però, el nucli de 
tabalers va optar per unir-se a la 
Papallona, que es trobava manca-
da de tabals. Tot plegat, un retro-
bament amb companys amb els 
que havien compartit espais.

La Papallona, el bitxo, va ser 
creat per Pep Ruiz i batejat el 6 
de juny del 92. Ll’associació de 
veïnes i veïns de Sant Pere era 
qui responia de la bèstia. La colla, 
però, es va crear al 93. Formada 
per gent molt jove, l’activitat es-
tava molt lligada al barri i la seva 
festa major.

Així va funcionar uns bons 
anys, fins a mitjans de la prime-
ra dècada del 2000. Inesperada-
ment, com tantes vegades, ja al 
2007, es va incorporar un grup 
de gent, com unes 12 persones 
de cop: músics, sobretot gralles 
i tabals, la majoria membres al 
temps d’altres colles, com els 
Castellers. Amb tot aquest en-

tusiasme i energia, per a la cele-
bració del 15è aniversari, el 2008, 
van pensar en fer quelcom de 
gros i s’animaren a organitzar 
una trobada de bestiari d’aigua 
dels Països Catalans, la primera 
d’aquesta mena al territori. Amb 
l’ajuda de l’agrupació de bestiari 
de Catalunya, va ser un èxit total, 
amb participació d’unes 20 colles 
de Catalunya i el País Valencià.

A Terrassa, d’aigua no-
més n’hi ha dues, la Bestiola de 
Montserrat i la pròpia Papallo-

na. Després, un cas híbrid, que 
igualment llença foc com aigua, 
és el del Bitxo del Torrent Mitger. 
Això de l’aigua, en Pere explica, és 
perquè a “moltes criatures i fins i 
tot grans el foc els hi fa por o, si 
més no, els molesta. Però no per 
això volen renunciar a la festa po-
pular”. A més, l’aigua pot ser més 
divertida i agraïda a l’estiu.

Aquesta segona meitat de la 
dècada va ser molt bona, assegu-
ra en Pere. Va arribar a fer més 
de 30 sortides, que “és una cosa 

sorprenent per a una colla petita 
com la nostra”. Quasi cada cap de 
setmana anaven a altres barris i 
ciutats, principalment del Barce-
lonès.

El 2011 marcà un punt 
d’inflexió. Es redueixen molt les 
sortides, només 7, i encara per 
intercanvis més que per contrac-
tes. Des de llavors, la situació no 
ha canviat molt. Però, el balanç 
és positiu, “estem bastant bé”, 
afirma en Pere, tot explicant que 
compten entorn a les 25 perso-
nes. D’aquestes n’hi ha un parell 
que ronden els 50 anys i la resta 
són més joves. Es troben un cop 
a la setmana per assajar gra-
lles i tabals al Casal del Barri, a 
l’Avinguda 22 de Juliol. I fan com 
a mínim una reunió al mes de 
tota la colla.

Així les coses, l’entitat ha tro-
bat altres coses per fer, i ara la 
major part del temps i dedicació 
és per organitzar la festa major 
del barri, que se celebra 
a finals de maig. Sempre 
havien participat a la fes-
ta, actuant com a colla i 
muntant activitats, com 
ara jocs de bitlles i altres; 
la més famosa, però, és el 
Sant Pere sona! Un con-
cert de música que ha 
esdevingut referència a 
la ciutat.

Sempre hi havia par-
ticipat, ara però, ha es-
devingut responsable 
de tota la festa. En els 
darrers anys l’associació 
veïnal ho va anar deixant. 
Ara, fins i tot, explica 
en Pere, està en procés 
de dissolució. Tot i or-
ganitzar un bon grapat 
d’activitats al casal, la 
majoria de les persones 
són molt grans i, a sobre, 
haver d’enfrontar les exigències 
de fiscalitat que les noves lleis 
del govern espanyol han imposat 
a totes les entitats socials i sense 

ànim de lucre els ha acabat de 
desanimar.

“Com a colla tenim clar que la 
festa no la podem deixar perdre”, 
declara en Pere. Tenir menys sor-
tides, reconeix, no és agradable, 
però el cert és que permet garan-
tir el treball de la festa. Comp-
tant molt, això sí, amb el comerç 
del barri i especialment l’eix co-
mercial del carrer Ample, “sense 
això”, afirma, “no es podria fer la 
festa”.

Mentrestant, ha continuat en-
trant gent. I, a part d’allò que com 
a colla, estrictament, poden fer, 
“bona part dels membres partici-
pen també en altres colles i grups 
i entre elles ens ajudem molt”. La 
Papallona participa activament a 
la Coordinadora de Grups de Cul-
tura Popular, van marcar presèn-
cia a la 5a Culturassa, i també en 
activitats socials i reivindicatives, 

com la pròpia festa majora del ba-
rri o la III Jornada en defensa de 
l’Educació Pública, realitzada el 
passat 19 d’abril.

La Papallona a la Jornada per l’Escola Pública, 19 d’abril. Foto: Papallona

La cultura popular a Te-
rrassa està en un moment 

molt dolç, deia fa poc temps 
en Manel Tomàs, president de 
la Coordinadora de Grups de 
Cultura Popular, tot anunciant 
el que efectivament, concreta-
ment i materialment va tenir lloc 
aquest dissabte 18 d’abril al Parc 
de Sant Jordi, una gran trobada 
dels grups en una festa oberta a 
la ciutadania.

“Hem assolit els objectius”, 
afirma en Tomàs, “mostrant, 
d’una banda, el treball que fem 
durant tot l’any les diferents co-
lles conjuntament i, així, enfor-
tint al temps la relació entre no-
saltres, que és també enfortir la 
cultura popular com un tot”.

En aquesta edició de la fes-
ta Culturassa, la cinquena, han 
participat 19 grups dels 33 que en 
formen part de la Coordinadora, 
a més de la convidada especial, 
la Vaca de Vacarisses. “És impos-
sible ajuntar tothom”, explica, 
“sempre hi ha alguns que tenen 
compromisos ineludibles o que 

per imponderables no hi poden 
participar”. La festa ha estat tam-
bé moment d’estrenes, com és el 
cas de la colla de ball de gitanes. 
Al final del dia, els organitzadors 
calculen que han participat a la 
Culturassa entorn a les 3.000 per-
sones.
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—Pep, quan vas començar a 
escriure i per què?

—Escric versos des de fa 
molts anys. Conservo blocs i pa-
pers amb versos escrits des de 
la infància, que no m’atreviria 
però a anomenar poemes. Lle-
geixo poesia i escric des que vaig 
trobar entre els llibres de la bi-
blioteca del meu pare obres de 
Francesc Casas i Amigó, Mossèn 
Cinto Verdaguer, el Rector de Va-
llfogona, Garcia Lorca i Miguel 
Hernández, i molts d’altres. Crec 
que mai no he deixat d’escriure 
versos. Vaig començar a escriure 
versos imitant o intentant imitar 
en certa manera Bécquer, i més 
tard, conreant l’escriptura de 
poemes impregnats de la sensibi-
litat i gairebé del lèxic i la musica-
litat de Martí i Pol, Foix i Vinyoli.

—Com definiries la teva 
poesia?

—Resulta molt difícil definir 
la pròpia poesia. Lírica? Poesia de 
l’experiència? Intimista? Intros-
pectiva? No ho sé... Poesia, com 
diu Agustí Bartra, és «escriure 
lletres de neu a l’ala de l’oreneta». 
Potser no és res més que això el 
que intento fer.

—Quins autors creus que 
t’han influït?

—He llegit, i segueixo llegint 
i rellegint cada dia, molta poesia 
i molt diversa. Bartra és, per mi, 
un poeta de referència i de ca-
pçalera, juntament amb Vinyoli 
i Whitman, si bé alguns altres 
grans poetes, com Foix, Estellés, 
Martí i Pol –durant molts anys–, 
Maria Mercè Marçal, Antoni Cla-

pés, i, actualment, Francesc Ga-
rriga Barata, han anat ocupant 
aquest espai de preferències en 
moments determinats.

—Pots parlar-nos una mica 
de la teva activitat creativa li-
terària? Quan escrius, durant el 
dia, al vespre, amb regularitat, a 
rampells...?? 

—Escriure esdevé una neces-
sitat que sorgeix en els moments 
més impensables, si portes un lla-
pis al damunt i un tros de paper 
—que pot ser a vegades un tiquet 
o un bitllet de tren—, quan sents, 
llegeixes o penses en un mot, una 
frase o una sensació, pots fer 
unes anotacions que, més tard, 
caldrà treballar amb calma i en 
solitud, en silenci i normalment 
de nit.

Cultura

Entrega del guardó del Premi Bartra 2014. Foto: JFFF

Pep Cortès 

El terrassenc Pep Cor-
tès (1950), resident ac-
tualment a Vacarisses, 
es va fer conèixer com 
a poeta a l’arribar a la 
seixantena, tal com uns 
pocs anys abans ja ho 
havia fet com a pintor. 

 La seva trajectòria li-
terària és breu, però la 
recepció per part dels 
lectors del seu primer 
llibre, Fer camí (Barcelo-
na, 2010), va ser molt es-
perançadora per al seu 
desig de trobar un públic 
en l’àmbit dels lectors 
de poesia en català, ob-
jectiu que es va veure re-
fermat quan va guanyar 
el Premi Bartra 2014 amb 
Itineraris poètics , un lli-
bre que aquest mes de 
maig ja es pot adquirir 
arreu.

—Quina relació creus que pot 
haver-hi entre la teva obra plàs-
tica i la teva obra poètica? No 
semblen expressions una mica 
distants??

—No crec que siguin massa 
distants, la música, la poesia i 
la pintura, perquè són totes ells 
maneres d’expressar sentiments 
i sensacions, si bé amb diferents 
mitjans, en diferents moments 
i amb diferents eines. La pintu-
ra per a mi ha estat sempre un 
segon mitjà d’expressió que em 
permet representar amb colors 
i pinzells alguna cosa així com 
petites finestres obertes a la com-
moció interior.

—Col·labores amb alguna en-
titat cultural? Assisteixes a actes 
literaris?

—Pertanyo a l’Associació de 
Poetes Terrassencs i a l’Associació 
Literària Un Munt de Mots, i 
col·laboro en diferents activitats 
literàries a Amics de les Arts de 
Terrassa, Ateneu Terrassenc, 
Cul-Actiu Cultural de Vacarisses i 
Ateneu Barcelonès, és a dir, assis-
teixo a cursos o tallers de poesia, 
d’escriptura creativa, tallers de 
lectura, recitals i lectures de poe-
mes, etc.

—Vas guanyar el Premi Bar-
tra 2014 amb Itineraris poètics, 
quan preveus que es posarà a la 
venda?

—De Pagès Editors m’han 
confirmat que el llibre serà a les 
llibreries a principis de maig.

POESIA
Pep Cortès i el seu itinerari poètic

—On pren sentit la feina del 
músic? En la gravació del primer 
disc? En el directe? En...?

—Irene: Creiem més en el di-
recte, tot i que gravar un EP és 
molt important, ja que permet 
incorporar instruments difícils 
de tocar en un directe per falta 
de mans. Ambdues opcions fan 
al músic, així com el moment de 
compondre.

—Quin diàleg teniu a l’escenari? 
Què sentiu, “omnipresents” en 
tots els instruments?

—Raquel: A dalt de l’escenari 
ens comuniquem entre nosaltres 
amb la mirada, perquè la compli-
citat és molt gran. Ens surt una 
actitud molt natural, perquè són 
molts anys tocant juntes i afe-
ginm els sons més interessants a 
cada moment.

—Si us haguéssiu de quedar 
només amb una, quina seria la 
cançó més important o més inte-
ressant a nivell personal?

—Irene: “Enies Lobby” perquè 
és una cançó molt treballada i 
fruit d’una evolució. Tot i que 
“Tyler” és molt més personal.

—Raquel: A més, aquesta cançó 
va marcar dues etapes a Kinsale, 
ja que és la primera cançó compo-
sada íntegrament per nosaltres. 
De totes maneres, “Red Wine” és 
la que m’ha marcat més.

—Què compartiu a les cançons?
—Irene: Les meves són 

cançons autobiogràfiques i parlo 
d’experiències personals.

—Raquel: Les cançons que he 
composat jo tracten principal-
ment d’històries fictícies amb 

MÚSICA

Concert presentació de l’EP Odd stories & Twisted minds al Teatre 
de la Santa Creu. Foto: ERG

metàfores aplicades a la vida real.

—Què veieu quan mireu enre-
re?

—Raquel: Tot i que hem evolu-
cionat a nivell professional, se-
guim sent les mateixes.

—Com està anant la gira de pre-
sentació de Odd stories & Twisted 
minds?

—Irene: Els concerts estan  re-
sultant molt còmodes, amb la 
gent entregada a cada cançó.

—Creieu que la vostra música, 
les vostres cançons, aniran evo-
lucionant amb vosaltres?

—Raquel: Aniran avançant tal 
com han evolucionat fins ara. 
Anirem pujant escales i intentant 
fer-ho millor a cada pas, sempre 
sentint-nos còmodes i sense for-
çar res.

Kinsale
Odd stories & Twisted minds

Jordi F. Fernández Figueras

L’ànima de Kinsale es presenta en forma d’elegants ritmes pop amb influències del folk irlandès més contemporani. El joc proper 
entre la genuïna acústica de la guitarra i l’atreviment de la interpretació vocal, caracteritzada per una veu dolça i intensa, creen una 
qualitat musical difícil de passar desaparcebuda. Irene Talló (veu, guitarra electroacústica, guitarra elèctrica, mandolina i violí) i 
Raquel Muñoz (veu, guitarra electroacústica, kazoo i bombo) en són les culpables.

Eli RodGüell
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Antoni Padrós va néixer el 
1937 a Terrassa i va viure 
la seva infantesa i joven-

tuts en un barri de pagesos esde-
vinguts obrers tèxtils . El 1963 va 
presentar la seva primera exposi-
ció de pintura a Amics de les Arts, 
i cap al 1966 va començar a con-
rear un estil que podem qualificar 
de pop-art, figuratiu, sovint de 
colors vius a i carregada de refe-
rents vinculats a la vida quotidia-
na de les classes populars. Durant 
els dos anys següents la seva obra 
va recórrer món i es va exposar 
amb èxit creixent a prestigioses 
galeries i esdeveniments de Bar-
celona, Sao Paulo i Ottawa.

Una mostra d’aquestes pintu-
res la podreu veure a l’exposició 
retrospectiva Antoni Padrós. Per-
torbador de consciències,  entre 
el 9 d’abril i el 21 de juny, a la Sala 
Muncunill (Plaça Didó, 3 - Terras-
sa). Una mostra retrospectiva 
que, sobretot, documenta i mos-
tra la seva obra cinematogràfica. 
I és que, el  1968, Antoni Padrós va 
decidir donar un tomb a la seva 
activitat creativa —temorós de 
convertir-se en un pintor reitera-
tiu i presoner del mercat—,  i es 
va matricular en una escola de ci-
nematografia de Barcelona..

El cinema de Padrós es va as-
sociar a categories com indepen-

Antoni Padrós

Jordi F. Fernández Figueras

Cultura

Pertorbador de consciències 

Detall de l’exposició a la Sala Muncunill. Foto: JFFF

Molt sovint, els divendres a primera hora de la tarda, entre els ju-
bilats habituals a la tertúlia del cafè-bar d’Amics de les Arts, po-
dem trobar un home més aviat baix, pulcre, de somriure ample i 
parlar afable. Qui diria en veure’l tan humil i trempat que es trac-
ta d’un dels artistes més importants que ha donat la nostra ciutat?

dent o underground i —a banda 
si ens qüestionem la necessitat 
o no d’atribuir categories — cal 
reconèixer l’encert la qualifica-
ció. El cinema de Padrós va néi-
xer en condicions de precarietat: 
produït amb tots els estalvis del 
seu sou de simple treballador de 
banca; rodat amb pel·lícules ca-
ducades i càmeres que rodaven 
manualment, a voltes de maneta, 
i en diumenges i festius;  amb un 
conjunt d’equip i actors format 
per amics i coneguts; i munta-
des amb una moviola casolana. I 
lluny, però molt lluny de l’esperit 
anodí que sovinteja a l’anomenat 
cinema amateur, es va caracte-
ritzar per ser altament corrosiu 
i crític, perquè denunciava cos-
tums i convencions, i perquè 
desemmascarava totes les estruc-
tures i sistemes socials i polítics 
enemics de la llibertat.

Entre 1968 i 1972, filma i pre-
senta set curtmetratges en 8mm 
i 16mm. Després de la primeren-
ca Alice has discovered the Napalm 
Bomb, les seves pel·lícules tenen 
una gran recepció  en els àmbits 
culturament més inquiets, són 
seleccionades per exhibir-se a 
diversos festivals internacionals 
i pateixen la persecució de la cen-
sura a Espanya.

A continuació, va realitzar dos 

llargmetratges en 16mm:  Lock-out 
(1973) i Shirley Temple Story (1976) 
que van tenir una bona recepció 
a festivals i sales especialitzades, 
i que se segueixen projectant a ci-
nemateques d’arreu del món. 

En el primer, Lock-out , Antoni 
Padrós reflexiona i dialoga amb 
l’espectador sobre els conflic-
tes que s’esdevenen en un grup 
d’inconformistes que cerquen 
alliberar-se d’una societat repres-
siva a través de l’automarginació, 
sobre el fracàs d’uns falsos anar-
quistes incapaços de sortir del 
sistema o enfrontar-s’hi. A Shir-
ley Temple Story, les referències 
als llocs comuns del cinema dels 
EUA no són els homenatges d’un 
cinèfil, sinó elements d’un verita-
ble sabotatge a tot el seu món de 
situacions, mites i personatges 
arquetípics tronats, però ben em-
pastifats de purpurina, per posar 
al descobert la misèria de la vida 
quotidiana real.

Durant aquells anys, Anto-
ni Padrós s’havia decantat per 
l’opció d’un cinema indepen-
dent d’objectius alienants i 
d’entreteniment  i de la produc-
ció industrialitzada, però quan a 
partir de 1976 va  decidir empren-
dre projectes de gran volada, amb 
rigor artístic i intel·lectual, rodats 
en 35mm, que poguessin recórrer 

els mateixos circuits que el cine-
ma comercial, va trobar tancades 
amb pany i forrellat les portes 
dels productors i del Ministeri de 
Cultura. 

Entre 1996 i 2015, només ha po-
gut veure finalitzades tres obres 
d’entre els molts projectes ende-
gats o plantejats, i encara, en un 
cas, va haver de patir l’amargura 
de compartir la direcció d’un 
llargmetratge amb un crític de ci-
nema que va aportar els recursos 
econòmics precisos i que tenia 
els contactes necessaris per acon-
seguir un ajut de la Generalitat, 

Corren uns temps difícils durant l’any 1992 a Abjasia, una província de Geòrgia, on ha esclatat 
una guerra per la independència i això fa que tota la població estoniana hagi marxat, a excepció 
de l’Ivo, un fuster ja gran que fa caixes de fusta per a la fruita. Ajuda al seu veí i amic Margus a 
recollir la darrera collita de mandarines quan, un dia qualsevol, després d’escoltar un tiroteig al 
costat de la casa d’en Margus, troben dos vehicles. A causa dels trets han mort tots els ocupants, 
menys un mercenari txetxè i un jove georgià.

Cinquena pel·lícula del di-
rector georgià Zaza Urus-
hadze, que va escriure 

en dues setmanes (per encàrrec 
d’uns productors georgians) i fil-
mada en un mes, Mandarinas, ha 
estat la primera pel·lícula estona 
a competir pel cobdiciat Oscar en 
la categoria de millor pel·lícula 
estranjera i és, sense cap mena 
de dubtes, un excel·lent al·legat 
antibel·licista que fuig d’anàlisis 
polítics i causals. 

Mandarinas és una història amb 
un profund discurs humanista i 
d’una brillant senzillesa, que no 

oblida en cap moment la virulèn-
cia i les conseqüències d’una gue-
rra, on l’univers dels personatges 
es redueix (o s’amplia, segons de 
qui estem parlant) tenint com a 
escenari principal de gairebé to-
tes les escenes una modesta i mi-
núscula caseta i un petit terreny 
de mandariners

Quatre personatges entre els 
que destaca pel seu noble, tendre 
i humà tarannà l’Ivo (interpretat 
de forma magistral per l’actor 
georgià Lembit Ulfsak), protago-
nista indiscutible, un home que 
no entén de bàndols ni fronteres, 

però si en sap molt d’absències 
i de la mort. Ell és el nexe d’uns 
personatges que es creuen opo-
sats, però que gradualment i 
donades les circumstàncies (per 
la gravetat de les seves lesions) 
generen un microunivers en el 
que el diàleg és la peça clau en la 
recerca del perdó i la redempció. 
Un diàleg que suposa per a tots 
un punt d’inflexió on es van di-
luint ideals i política deixant pas 
als somnis, els anhels, la famí-
lia i el record de qui eren abans 
d’esclatar la guerra.

Intensa, amb bons diàlegs i pe-

ART

però amb el qual per caràcter i 
temperament estava condemnat 
a no entendre’s. La pel·lícula no 
va arribar ni a estrenar-se... 

Però, cal continuar? No, potser 
aquesta ja seria una altra his-
tòria i és millor fixar la mirada 
en l’Antoni Padrós dels anys de 
l’underground: autèntic, imagi-
natiu, irònic, crític, irreverent, 
apassionat. 

CINEMA
Mandariinid

Sidhe

tits moments mu-
sicals que val la 
pena gaudir  sense 
oblidar que com a 
fil conductor es 
troben els lluents 
m a n d a r i n e r s , 
amb unes manda-
rines dolçes, àci-
des o malmeses…
com la vida. 

Com les perso-
nes.

• Exposició comissariada per Valerio Carando
• Entre el 9 d’abril i el 21 de juny de 2015, de dimarts a 

divendres, de 17 a 20.30 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 
20.30 h; diumenges, d’11 a 14 h; dilluns i festius, tancat

• Sala Muncunill - Plaça Didó, 3 - 08221 Terrassa



14 Maig de 2015Cultura

  CONSULTA L’AGENDA D’ACTIVITATS COMPLETA     malarrassa.cat/agenda

Ingredients

• Carxofes

• Cecina 

• Mel

• Farina de fregir

• Oli de gira-sol

Elaboració

1. Pelar les carxofes i tallar-les el més fi possible, enfarinar-les i fregir-les fins que per-

din tota l’aigua i adquireixin un color daurat lleuger.

2. Eixugar-les amb paper absorbent i salar-les. 

3. Preparar amb una talladora uns encenalls de cecina, barrejar-los amb les carxofes i 

emplatar-ho tot. 

4. Acabar el plat servint-lo amb un fil de mel per sobre. 

Xips de carxofa amb cecina

Lluís Vilaplana

Xef del restaurant El Llumí
Rambla d’Ègara,  241

AGENDA #culturaMLRS recomana...

JOSEP OLLER, protagonista de la Fira
DISSABTE 9 DE MAIG DIUMENGE 10 DE MAIG

EXPOSICIÓ “COM ES DIVERTIEN ELS TERRAS-
SENCS... MENTRE JOSEP OLLER TRIOMFAVA A PA-
RÍS”
Arxiu Tobella
11 a 13h - 18 a 21h

ESPECTACLE DE MARIONETES DE FIL SOBRE LA FI-
GURA DE JOSEP OLLER I EL MODERNISME
Passeig Comte d’Ègara
11h i 17h
Companyia Xayovilanda

CASTING PER PARTICIPAR A L’ESPECTACLE DE LA 
BELLE ÉPOQUE DEL SR. JOSEP OLLER
Plaça de la Torre del Palau
18h

LA BELLE ÉPOQUE AL PRINCIPAL
Teatre Principal
22h
7€ - gratuït per a qui vagi vestit d’època

EXPOSICIÓ AMB DOCUMENTACIÓ DE 
JOSEP OLLER I LA SENYORA NIEVES DE 
SAGRERA
Casa Alegre de Sagrera - C/ Font Vella, 29-31
11 a 14h - 17 a 20h

CLOENDA DE LA XIII FIRA MODER-
NISTA AMB ELS FAMOSOS BALLS INS-
PIRATS EN EL CANCAN DE PARÍS
Plaça Vella
21h

L’edició d’enguany vol rendir 
homenatge a l’empresari Josep 

Oller (Terrassa 1839 - París 1922) nas-
cut a la casa modernista de la Place-
ta Saragossa que és l’actual seu de l’Arxiu Tobella. Creador 
del Moulin Rouge parisenc, va marcar una època de la cultu-
ra europea amb la singular manera d’entendre el món de 
l’espectacle de finals del segle XIX i principis del XX.

EL 14 DE MAIG - 22:30H
CAFÈ-BAR AMICS DE LES ARTS

Izä és una jove artista que ha acompanyat en 
actuacions i enregistraments a artistes i grups 
com Oriol Tramvia, Chico Ocaña, Tori Sparks, 
Calamento... però la seva pròpia trajectòria mu-
sical és àmplia: va començar a la seva Granada 
natal amb estudis de música clàssica i s’ha anat 
desenvolupant en diferents estils que van des 
del rock, l’electrònica, el pop… fins arribar a ho-
res d’ara a un estil peculiar en el que el pop es 
barreja amb el flamenc, el funk i diverses músi-
ques ètniques del món.

Izä es presenta Terrassa amb el seu nou grup 
amb el que ha enregistrat La llama, el tercer disc 
de la seva carrera personal.

Izä: guitarra i veu. Sergio di Finizio: baix. 
Nando B. Heredia: percussió.

MALARRASSA    entre fogons

BON PROFIT!

Izä Popurri de valsos  
M. Antònia Campins

inauguració exposició
EL 16 DE MAIG - 19:00H

AMICS DE LES ARTS

FINS EL 4 DE JUNY
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Des de perspectives 
molt personals, la 
que es podria ano-
menar, sense por i 

sense embuts, primera divisió de 
la literatura catalana de gènere 
fantàstic o de ciència-ficció ac-
tual s’ajunta amb autors que re-
presenten el present i, sobretot, 
el futur de les lletres catalanes, 
però que potser encara no havien 
entrat en els terrenys de la lite-
ratura de gènere. El resultat? 26 
històries ben diferents, que ens 
torben, ens fan riure, ens emocio-
nen, ens meravellen, ens susciten 
interrogants, ens despisten i ens 
fan veure la llum mentre ens fan 
viatjar, d’una o altra forma, per 
activa o per passiva, cap a punts 
incerts de l’espai-temps.

Amb tantes històries escrites 
per autors tan diferents es fa difí-
cil escriure una ressenya unitària 
del conjunt, així que em limitaré 
a fer una relació mínima de ca-
dascuna d’elles, sense spoilers, 
juntament amb un petit apunt 
sobre qui són aquests autors.

Antoni Munné-Jordà (1948), es-
criptor de diversos llibres juvenils 
i per a adults i membre de la SC-
CFF, Societat Catalana de Cièn-
cia-Ficció i Fantasia, ens parla 
de les segones oportunitats o de 
l’opció que els escriptors del pas-
sat puguin conèixer la incidència 
que les seves obres han tingut en 
el futur.

Joan Todó (1977), poeta i es-

criptor, autor de A butxacades 
(LaBreu, 2011) i L’horitzó primer 
(L’Avenç, 2013) ens parla del viat-
ge en el temps com una tendència 
socialment acceptada i estesa, en 
un relat amb gran influència de 
Philip K. Dick.

L’escriptor andorrà David Gál-
vez, autor de Cartes mortes i Res no 
és real (Males Herbes, 2014 i 2015) 
ens ofereix un subtil i preciós re-
lat sobre els viatges en el temps 
que podem realitzar cada cop que 
obrim un llibre.

Mar Bosch Oliveras indaga en 
els records de senectut i la trans-
missió oral en un relat on un avi 
explica batalletes de joventut al 
seu nét, i aquest, d’alguna mane-
ra, les pot veure.

Emili Olcina (1945), prolífic es-
criptor de gènere (publicat, so-
bretot, per Laertes) ens ofereix 
una trama plena d’especulació 
científica i humor càustic, amb 
girs insospitats que demostren 
la seva perícia i experiència com 
a escriptor.

Carles Terés, autor de Lican-
tropia (Edicions de 1984, 2013) en 
té prou amb un microrelat per 
oferir-nos una mena de joc entre 
el protagonista i la veu en off del 
narrador.

Jordi Sanglas realitza un com-
plicat joc de metarealitat dins 
del relat, amb un aire de la seva 
novel·la 100.000 candeles (Males 
Herbes, 2013), en què l’encàrrec 
d’escriure el conte per aquesta 

antologia és el catalitzador de la 
història, barrejant elements apa-
rentment autobiogràfics amb la 
ficció i el viatge subtil.

El conte de Ruy d’Aleixo —tra-
ductor, entre d’altres, de La vida 
somni de Balso Snell (Males Her-
bes, 2013) i El núvol missatger (Ade-
siara, 2013)— és pura especulació 
científica de la bona, amb ecos de 
L’illa del doctor Moreau i de Solaris. 
Després de llegir-lo no ens po-
dem estar d’esperar amb delit el 
seu pròxim recull de contes. 

Mentrestant, Salvador Macip 
(1970), escriptor prolífic, membre 
fundador de la SCCFF i guanya-
dor de premis com el Carlemany 
i l’Ictineu, ens ofereix un parti-
cular homenatge a La màquina del 
temps d’H.G. Wells.

Max Besora recupera el fil i 
l’univers de La tècnica meravellosa 
(Males Herbes, 2014) i de Vulcano 
(LaBreu, 2012) per fer-nos partí-
cips d’un viatge delirant, estrafo-
lari, digne del seu univers perso-
nal, que tots el lectors celebrem!

Enric Herce, autor de Simula-
cions de vida (Males Herbes, 2014), 
aposta per un relat efectiu sobre 
especulació científica de tall clàs-
sic que funciona també com un 
tribut sincer i alhora divertit a 
Lovecraft i que sens dubte entu-
siasmarà els seguidors de l’un i de 
l’altre.

Josep Maria Argemí, amb 
aquell amor a la metaliteratura 
que traspuen els seus relats —
com els inclosos a La primavera al 
desert (Males Herbes, 2012)—, en 
proposa un viatge literari i vital a 
l’ombra dels grans clàssics.

Joan Jordi Miralles, autor d’Una 
dona meravellosa (LaBreu, 2014), 
fa una digressió sonada sobre 
la llibertat d’expressió i la moral 
imperant a partir d’un relat que 
l’editor es nega a publicar però 
que inexplicablement veurà la 
llum i que situarà al fictici autor 
al bell mig de la polèmica.

Maiol de Gràcia segueix l’estela 
distòpica de la seva excel·lent 
La peixera (Edicions del Perisco-
pi, 2013) i ens torna a fer sentir 
l’angoixa d’aquell que no sap què 
li depara el destí.

Yannick Garcia, escriptor guar-
donat amb el premi Documenta 
2014 amb La nostra vida vertical 
(L’Altra Editorial, 2014), ens ex-
plica el viatge aparent i intros-
pectiu d’una noia jove que desitja 
perdre’s enmig de les àgores de 
l’antiga Grècia.

Pere Grament, un dels editors 
de la revista Les Males Herbes, par-
la de l’obsessió d’un aspirant a di-
rector d’institut. És tan gran que 
està disposat a viatjar en el temps 
només per manipular unes elec-

Present i futur de la literatura catalana

Jordi Sellarès

cions al claustre, amb resultats 
insospitats.

Albert Pijuan canvia totalment 
de registre respecte de l’excel·lent 
El franctirador (Angle Editorial, 
2014), i ens ofereix una narració 
convulsiva i al·lucinada de dro-
gues i experiències espai-temps, 
amb una forta essència a Philip 
K. Dick.

I què hi fan una papallona i un 
tiranosaure parlant amb un ex-
presidiari? Adrià Pujol —Altera-
cions (Males Herbes, 2013)—, us 
ho explicarà.

Sebastià Jovani (1977) explica 
com si fos una peripècia vital, o 
gairebé astral, el viatge d’un es-
criptor cap a la presentació del 
seu darrer llibre, un recorregut 
que aquest veurà com la més gran 
de les penitències.

L’escriptora i traductora Carla 
Benet —El passat i els càstigs de Yu 
Hua (Males Herbes, 2013)—, amb 
una prosa molt cuidada, ens pro-
posa un subtil joc d’encontres en-
tre vides presents i passades, que 
s’acaba convertint en una breu, 
però magnífica, història de fets 
quotidians i alhora fantàstics.

Ramon Mas (1982), escriptor, 
cantant de punk-rock i un dels 
pilots de la nau Males Herbes, 
que amb el seu alter ego ens va fer 
partir el cul de riure amb Mentre el 
món explota  (Males Herbes 2014), 
aposta per una història sobre bo-
geria, lucidesa i possibles immer-
sions dins el temps, entès com a 
dimensió paral·lela.

Jaume C. Pons Alorda (1984), 
poeta i traductor —Fulles d’herba 
de Walt Withman, (Edicions de 
1984, 2014)— elabora un microre-
lat que pot recordar vagament un 
fragment (encara que al·lucinat) 
d’Els gossos de Tíndalos de Frank 
Belknap Long.

En Sebastià Bennassar (1976), 

Fitxa bibliogràfica

Punts de fuga 

Diversos autors

Males Herbes, 
Barcelona, 2015

398 pàgines

Males Herbes, en la seva missió de trencar barreres i portar les lletres cata-
lanes allà on pocs altres les han volgut portar, ens ofereix ara un recull de 
contes molt especial. Aquesta antologia sobre viatges en el temps és, per 
damunt d’etiquetes, una prova viva que la literatura catalana està en un 

moment de riquesa creativa com potser mai abans.

periodista, traductor i bregat es-
criptor balear, parla d’un secret 
amagat a l’Edifici de les Aigües de 
la UPF que només alguns emèrits 
professors coneixen.

Jordi Nopca (1983), traductor, 
periodista i escriptor —El ta-
lent (LaBreu, 2012) i Puja a casa, 
(L’Altra Editorial, 2015)—, parteix 
d’una situació quotidiana que 
se’n va de marres per acabar amb 
un final sorprenent i al·lucinant.

La digressió que fa el músic, 
traductor (John Fante, Kurt Von-
negut o Jim Dodge) i escriptor 
(Principi d’incertesa, Males Herbes 
2015) Martí Sales (1979) en el seu 
microrelat és realment sorpre-
nent, ja que més que una història 
podríem definir-la com conjunt 
de microhistòries que formen un 
microrelat.

Tanca aquesta antologia Víctor 
Nubla (1956), músic i escriptor —
El regal de Gliese (Males Herbes, 
2012), amb un llarg relat sobre 
misteris i forces tel·lúriques en 
un conegut barri barceloní.

26 autors, 26 relats, 26 maneres 
particulars de veure o d’entendre 
un viatge en el temps. El tribut 
i l’homenatge als clàssics, les 
introspeccions, els desvaris en-
follits i l’experimentació, la ten-
dresa i la subtilesa, el misteri i 
l’aventura i, sobretot, l’amor a la 
literatura. Tot això, i molt més, 
ho trobareu dins aquesta magní-
fica antologia que, per damunt de 
gèneres o intencions estètiques, 
ens demostra que la literatura 
catalana té corda per estona. Si 
no us ho creieu, viatgeu al futur, 
ho comproveu, i de tornada, m’ho 
expliqueu!

especulacionsapeudepagina.
blogspot.com.es/
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Lluís Vilaplana a la terrassa del restaurant El Llumí. Foto: JFFF

— Què cerques aconseguir amb els teus 
plats? Quina és la teva filosofia?
— El meu objectiu principal és respectar el 
producte bàsic, potenciar les seves virtuts, 
no desnaturalitzar-lo. Treballo amb pocs 
ingredients, amb receptes senzilles, però 
m’agrada jugar amb les formes i els colors 
per obtenir un resultat genial.
— Com definiries la teva cuina?
— És una cuina de proximitat que es basa 
en l’utilització de verdures de tempora-
da i en la producció de pagesos de zones 
properes. Amb el temps, he après molt bé 
quins són els productes de temporada. Al 
principi anava una mica desorientat en 
aquest aspecte.
— Com és el teu dia a dia?
— Hi ha unes feines fixes, essencials, que 
es van repetint. Els dimarts al matí són es-
pecials, és el moment de fer les compres i 
segons allò que trobo, rumiar provatures i 
plantejar-me canvis a la carta. 

Ara bé, els canvis els planejo amb certa 
anticipació, tampoc improviso. I, encara 
que no es vegin canvis a la carta, sempre 
tenim plats nous a punt quan s’acaben in-
gredients de temporada.
— Algun projecte nou a curt o mitjà termi-
ni?
— Sí, m’agradaria oferir un servei de plats 
per emportar a casa, així com —potser as-
sociat amb altres restauradors— engegar 
una empresa que ofereixi petits i mitjans 
càterings per a celebracions familiars.
— Per acabar, quin és el teu plat estrella?
— Més que parlar de plat estrella, puc par-
lar de dos plats que es mantenen invaria-
bles a la nostra carta: els raviolis de Gor-
gonzola amb avellanes i la terrina de galta 
de porc amb patates trufades. Si els deixés 
de fer, els clients habituals posarien el crit 
al cel.

LLUÍS VILAPLANA:  «El meu objectiu princi-
pal és respectar el producte bàsic, potenciar 

les seves virtuts, no desnaturalitzar-lo»

Cultura

Format a l’Escola d’Hostaleria Hofmann, el seu pas per diversos i renombrats restaurants 
de Barcelona [Tragaluz, Gaig, Folquer] i París [Fogón, Taira, Carré des Feuillants, Les Em-

bassadeurs] va conduir-lo a iniciar la seva pròpia aventura gastronòmica a Terrassa amb 
el restaurant El Llumí, convertint-lo en un referent gastronòmic a la ciutat 

— Com va començar la teva vocació per la 
cuina? Tens algun antecedent a la família?
— Els meus pares són molt gourmets i quan 
jo era petit em van portar a restaurants 
molt bons. Mai demanava el menú infan-
til, sinó que volia menjar el mateix que ells: 
mariscs, percebes, cargols... Va arribar el 
dia en què es va acabar l’educació obliga-
tòria i tocava plantejar-se què volia fer a la 
vida. El gaudir tant d’aquestes experiències 
va fer que em respongués: «M’agradaria 
tenir un restaurant». Sobretot per donar 
a la gent el que a mi m’agradava quan 
anava a menjar als restaurants. Llavors, 
investigant, vaig advertir que els millors 
restaurants eren aquells regentats pel 
propi cuiner, que també era el propieta-
ri. I, d’aquesta manera, em vaig decidir a 
estudiar cuina a l’Escola d’Hosteleria Hof-
mann, a Barcelona.
— Sabem que després dels anys a la Hof-
mann vas treballar a restaurants impor-
tants: Tragaluz, Gaig i Folquer, a Barce-
lona, i Fogón, Taira, Carré des Feuillants 
i Les Ambassadeurs, a París. Què t’han 
aportat aquests aprenentatges?

— A París hi vaig anar perquè la meva xico-
ta, la Mireia Fonolleda, hi estava estudiant 
i, a banda de ser la meca de la cuisine, un 
antic professor em va recomanar a Alberto 
Herráiz, de Fogón, qui em va contractar i 
em feia anar com a cuiner visitant a res-
taurants d’amics seus. En un any, vaig te-
nir la sort de passar per molts restaurants 
fent pràctiques.

La meva política no era treballar en un sol 
restaurant i anar escalant fins arribar al cim 
sinó anar aprenent de les diferents mane-
res de treballar. Els restaurants d’estrelles 
Michelin i cuina elaborada m’han aportat 
molt, per descomptat, però també vaig 
aprendre molt treballant en restaurants 
amb cuines petites i precàries, amb molt 
volum de gent i pocs recursos.  Els restau-

rants amb estrelles Michelin, tenen unes 
plantilles molt àmplies en  què cada cuiner 
s’especialitza en una o dues tasques o plats 
específics. A mi m’interessava aprendre a 
ser autònom i a tocar totes les tecles quan 
calgués. A París, per exemple, també vaig 
treballar en un forn de pa. També va ser 
important perquè a França hi ha un res-
pecte pel pa que aquí, per desgràcia, no és 
gaire freqüent.
Tornant d’un viatge a Sud-Amèrica, fa uns 
cinc anys, vaig pensar que era el moment 
de començar a cuinar en el meu propi res-
taurant. Al principi, la meva xicota em va 
ajudar molt en el tracte amb els clients i 
amb el servei de saló, que era un tema que 
jo no dominava gaire, i jo volia estar a la 
cuina.
— Què penses quan cuines?
Quan treballes en una cuina en alguns mo-
ments has d’estar molt concentrat i amb 
els sentits atents a allò específic que estàs 
fent i en altres has de deixar volar la teva 
imaginació creadora. Hi ha també estones 
de feina rutinària, molt relaxades, en què 
la teva ment pot pensar en altres temes.

«A París, vaig treballar a un 
forn de pa. A França hi ha 

un respecte pel pa que aquí, 
per desgràcia, no és gaire 

freqüent»

Jordi F. Fernández Figueras
Eli RodGüell

    «Hi ha dos plats que es mantenen 
invariables a la nostra carta: els 

raviolis de Gorgonzola amb ave-
llanes i la terrina de galta de porc 

amb patates trufades»

Perfils	


