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Observatori Ciutadà: controlar els poders, aprofundir la democràcia
Els nivells de corrupció
político-econòmica
assolits al país han superat
fins i tot les pitjors previsions de les més pessimistes; han posat en evidència les connexions entre
governs, administracions
i empreses; i han tret a la
llum un altre sense fi de
casos que mostren com a
mínim una utilització totalment irresponsable i
descontrolada dels recursos públics. Amb això, a
banda els paladins anticorrupció sorgits per treure
profit de l’embolic, s’ha
enfortit una opinió i acció
pública i ciutadana que
promou i crea mecanismes de control, vigilància, rendició de comptes
i transparència de totes
les instàncies públiques,
administracions, governs,
organismes representatius i altres.
Pep Valenzuela

A

Terrassa, fa poc
més d’un any, va ser
creat l’Observatori
Ciutadà Municipal
(OCM), el segon a Catalunya, on
ara n’hi ha quasi una vintena. Un
grup de professionals i activistes
socials, entre els quals l’Òscar G.
Villa i el Xavi López decidiren començar a caminar.
En contacte amb l’Eduard
Martín-Borregon, l’Enric Pons
i altre gent de la Plataforma per
l’Auditoria Ciutadana del Deute
(PACD) havien estudiat la viabilitat del projecte. No és difícil, però
demana dedicació i de ganes
d’aprendre i estar-s’hi temps mirant i creuant dades. I si és com
l’OCM Terrassa, vincula amb la
PACD, gent amb coneixements
d’auditoria i comptes públics o
que els hi agradi molt.
En una sessió de l’Escola
d’Empoderament Ciutadà promogudes pel Procés Constituent es trobaren les persones
necessàries per un equip mínim
suficient: periodista de dades,
informàtica, economista, comunicació i relacions.
El 28 de febrer del 2014 decidiren anar endavant i en menys
d’un mes presentaven en públic
la nova entitat. Just un dia després del primer OCM creat a Catalunya, el de Castelldefels.
“Els objectius”, explica l’Òscar
Villa, tècnic administratiu i en
comptabilitat, “els teníem claríssim: treballar la part dels pressupostos municipals i el dret a la
informació de totes les ciutadanes”.
Com? Amb una eina informàtica per facilitar que les persones facin consultes sobre la
gestió de l’Ajuntament i els pressupostos. Aquesta eina es una
web (OCAX, desenvolupada per
la PACD durant quasi bé 2 anys),
on es visualitzen els pressupostos i es poden fer preguntes dirigides directament a l’ajuntament

Òscar G. Villa i Xavi López coordinen els treballs de l’OCM Terrassa. 				

que la gent de l’OCM gestiona a
través d’instàncies.
La gent de l’OCM detecta
l’acció i fa el seguiment del tràmit, reclamant si cal la resposta,
que queda registrada i públicament accessible. El principi fonamental del procés és que tot sigui
públic: les consultes i les respostes, visibles i compartibles amb i
entre tothom.
Una de les coses que primer
van detectar, però, és que “cal
crear una cultura de la pregunta”, afirma en Xavi López, economista, “cultura de l’interès per
la cosa pública, la gestió pública,
de la rendició de comptes”, perquè la majoria de les persones
no es plantegen o no saben com
fer-ho o què preguntar, per on
començar.
Juntament amb això, van
constatar ràpidament la necessitat de crear complicitat amb
entitats, organitzacions i moviments, de manera que “aquesta
eina pugui ser un instrument
d’empoderament”. Les entitats
hi són, en temes rellevants, com
sanitat, habitatge, educació, i en
tots aquests la gestió municipal
pot ser rellevant per elles.
L’inici d’aquesta caminada va
ser molt bo, asseguren, “vam treballar molt, vam conèixer molta
gent”. Però després, “quan va
començar el procés de les municipals vam perdre molta força i
gent”.
O sigui, tot plegat, va ser un
enlairament espectacular i una
frenada molt forta. Tot i que no
de volta al zero anterior, ni molt
menys. La maquinària no s’ha
parat i, “ara que han passat les
municipals ja hem començat a
reprendre i lligar fils de nou”.
L’Òscar informa que ja s’han
incorporat persones noves en
l’àrea de periodisme i comunicació, “aquest és un aspecte molt
important per l’OCM. Cal fer informacions amb les consultes,
històries completes per explicar
i difondre i que no es quedin en
l’anècdota”.
Començaran de seguida amb
una sèrie de xerrades, just després de vacances, per a les associacions veïnals, plataformes i
entitats que tinguin interès i vulguin recolzar aquesta feina: ex-
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plicar què és l’OCM, com funcio- coses, però hem après”. Aquest
na i quina és la seva importància. coneixement adquirit, ara el
Cal amb això també captar gent compartiran a les xerrades, “es
que vulgui ajudar, clar que ha de farà de manera que la gent ho puser gent que tingui coneixements gui entendre fàcil. Farem cursets
i que puguin fer auditoria dels o sessions formatives”.
comptes.
Amb tot això, és obvi que les
Per resolforces polítidre les man“Voldríem que l’OCM fos una ques tindran
cances
de
en
estructura independent de po- interès
formació, exl’Observatori.
plica l’Òscar, der ciutadà, on els ciutadans Ara, aquest es
faran auto- puguin treballar i fer aquesta
defineix com
f o r m a c i ó , participació col·lectiva”
independent
“aquest any
dels partits. “I
quan vam coha de ser púmençar nosaltres tampoc no sabíem moltes blic, ciutadà”, rebla en Xavi, “no

pot ser condicionat per cap força
política ni utilitzat publicitàriament”. Com que l’eina creada
és totalment pública i oberta a
tothom, no hi haurà problemes.
Les preguntes o denúncies
són públiques, de ciutadanes
que poden o no fer públic el seu
nom. Les garanties hi són. “Hem
d’estar oberts a qualsevol persona i qualsevol partit, perquè el
que tractem és transversal”, declara, “però tota la informació és
i serà pública, si fa mal com si no,
a aquest o l’altre partit”.
La feina, així, no és ni neutra
ni equidistant, “pensem que per
a que hi hagi una democràcia
saludable, que és allò que anima
tothom que hi participa”, segueix
l’Òscar, “cal que la democràcia
sigui més ampla i intensa, que
sigui millor, que a més de representativa sigui participativa;
i aquesta participació ha de ser
proactiva per part de les persones, no dirigida per les institucions”.
Una de les bases principals
per aquesta participació, aquesta
democràcia participativa, és tenir una bona informació. “La informació i la transparència com a
eines per millorar a llarg termini
la democràcia participativa, implicant més els ciutadans en la
gestió i decisions sobre lo públic.
Voldríem que l’OCM fos una estructura independent de poder
ciutadà, on els ciutadans puguin
treballar i fer aquesta participació col·lectiva”, conclouen.

			
L’Ajuntament té criteris ètics 			
a l’hora d’obrir un compte bancari?
P.V.

E

n el poc temps de vida
s’han realitzat preguntes i respostes interessants, diu l’Òscar, com és el cas
dels comptes bancaris o el dels
pisos buits de la societat municipal Habitatge. Tanmateix, les
dades no han tingut suficient
difusió. D’acord amb en Xavi,
“la difusió depèn també molt de
les entitats implicades. Nosaltres col·laborem en que hi hagi
coneixement de la informació,
que aquesta arribi i les difongui,
però el seguiment del fil encara
no el podem garantir”. És aquí
on creuen que falla de moment la
connexió.
La consulta amb més èxit va
ser la que demanava els criteris
que utilitzava l’Ajuntament per
contractar comptes bancaris i si,
entre aquests, hi eren els criteris
socials i ètics. Va donar lloc a bastant moviment: tuïts i comentaris al facebook, relata l’Òscar, afegint que l’Àgora Terrassa també
es va implicar, al temps que es va
fer una reunió de l’Ajuntament
amb gent de la banca ètica, en la
qual van demanar explicacions.
L’Ajuntament, fins i tot, es va
comprometre a fer-ho, tenir en
compte criteris ètics.
Ara, per exemple, recorda
en Xavi, “seria més responsabilitat de les entitats fer segui-

http://ocmterrassa.org/
ment; nosaltres estem disposats
a col·laborar, però hauria de ser
entre totes”, com ja havia dit. La
resposta, de qualsevol manera, es
pot veure a la pàgina de l’OCM, i
les respostes al facebook. “És un
cas que pot il·lustrar molt bé allò
que pot generar una consulta”,
afirma l’Òscar.
Un altra episodi important,
que va generar polèmica, va ser
el del qüestionament que va
fer gent del Procés Constituent
sobre el pressupost de subvencions a famílies necessitades.
L’organització política va publicar un article amb el resultat de la
informació que havíem obtingut,
segons la qual una part important del pressupost previst per
ajudes a famílies necessitades no
s’havia utilitzat, quan les dades
del mateix Ajuntament perme-

tien confirmar que les famílies
necessitades hi eren.
En un altre sentit, el de la
pressió política que pot exercir
l’opinió ciutadana, es van produir també molt bons resultats.
“Si mires els programes dels partits”, diu l’Òscar, “veus que han
tingut més vots els que han posat
al programa com important la
transparència. Fins i tot l’Alcalde,
en el seu discurs d’investidura, va
dir que la transparència és una
de les bases de la nova política”.
Afegeix aquest tècnic que
aquesta afirmació no és per presumpció, “l’any passat ja vam
tenir dues reunions amb els
tècnics de l’Ajuntament i es van
mostrar disposats a millorar la
part de la informació i la transparència. Nosaltres els hi vam dir
el que ens semblava que estava
malament i es podia millorar i es
van comprometre a arreglar-lo.
Al mes següent, vam fer una altra
reunió i van presentar totes les
millores que havien fet. La veritat és que encara falta molt, però
van posar molta informació que
abans no hi era”.
S’estan fent canvis per millorar. A més, la llei ara també els
obliga. “Van coincidir les dues
coses”, emfatitza en Xavi, “la llei
de transparència que entra en vigor a finals d’any i la pressió ciutadana i a través de l’OCM”.
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El nou govern s’assembla molt al vell
Miquel Gordillo @miggord

L

a nova etapa de govern municipal ja ha
fixat les seves primeres regles de joc. I tal
i com es dibuixen les coses, es
preveu una legislatura, com a mínim, allunyada de l’ensopiment.
No pot ser d’una altra manera
donada les circumstàncies, amb
un govern de l PSC en solitari i
en minoria, i amb una oposició
disposada a plantar cara, amb
un discurs sobre noves maneres
de fer i de propostes de funcionament global del consistori. Sobretot per part de l’oposició que
gravita en l’esquerra, amb TeC,
ERC i CUP.
En el ple del 25 de juny, el primer de la legislatura i amb caràcter extraordinari, es va traçar el
model organitzatiu per al nou
mandat 2015-2019. També es van
fixar les retribucions d’alcalde i
regidors. En tot cas, aquesta nova
etapa marca un to molt diferent
per la fragmentació del consistori, amb una oposició que reclama
protagonisme i un rol més actiu
de la ciutadania en la política institucional. En l’ambient, però, la
sospita d’un suport al govern del
PSC implícit per part de CiU, i en
alguna mesura també de Ciutadans.
Com a dada significativa: totes les esmenes debatudes en el
Ple van venir per part dels grups
de TEC, ERC, CUP i PP. Cap ni
una per part de CiU i C’s. A més,
es va constatar una coincidència en els vots per tirar endavant
les propostes del govern, o per
rebutjar diverses esmenes de

l’oposició, i per tant un suport
continuat allà on al PSC li era
necessari. Si més no, una situació que alimentava encara més
la hipòtesi del suport, en cap cas
negada en les diferents intervencions per part dels implicats. S’ha
de veure com evolucionen els fets
els propers mesos.
Nova estructura de govern
Dies enrere el govern va presentar l’estructura de l’executiu,
amb cinc grans àrees, una més
que en l’anterior mandat. Aquesta estructura de govern ha rebut
moltes crítiques: enlloc de simplificar-se, s’augmenta en una,
tenint en compte a més que ara
l’equip de govern està format per
menys regidors.
Tant TeC, com ERC i la CUP
denunciaren que el pes recau
en les persones de la vella guàrdia del PSC, com ara el mateix
alcalde Ballart, l’Alfredo Vega i
l’Amadeu Aguado. A més, un àrea
prou important recaurà sobre les
espatlles d’un dels nouvinguts, el
Marc Armengol, la qual inclourà
Urbanisme, Mobilitat i Medi
Ambient, tal com va manifestar
la Maria Sirvent de la CUP. I sobretot, es denuncia que el mateix
alcalde assumeixi l’àrea de Promoció Econòmica, la qual cosa es
veu com el pas previ a lliurar-la a
Miquel Sàmper en el que seria la
constatació del pacte de govern
amb CiU.
Comissions informatives:
nova comissió de transparència
Les comissions informatives,
d’estudi, d’informe o de consulta
(obligatòries en els municipis de
més de 5.000 habitants) eleven al

Això no és el 78. Us estem vigilant!

T

em salaris. TeC proposava reduir el sou
de l’alcalde un 30%.
La CUP, equiparar els sous dels
regidors a 2,5 vegades el salari
mínim interprofessional, per tal
d’apropar-los a la mitjana de la
ciutadania. De fet, la seva regidora Maria Sirvent, serà el salari
que rebrà per la tasca institucional. Ambdues propostes van
ser rebutjades en les votacions.
D’aquesta manera, s’estableixen
les retribucions que el PSC oferia: una rebaixa del 5% de l’alcalde
(més un 11% que obliga la nova
Llei de l’Administració Local), un
3% per als tinents d’alcalde, i un
1% per als regidors amb atribucions delegades.
Repartiment

entre els grups municipals
Pel que fa a les aportacions
als grups polítics, destinada a
que puguin dur a terme la seva
feina institucional, l’assignació
total es manté en 390.000 euros,
els quals s’han de repartir entre
els set grups presents en el Ple.
Com que són més que els quatre
de l’anterior legislatura, el repartiment fa que tots els grups rebin
menys. Finalment es va imposar la proposta del PSC, tot i les
crítiques que va rebre per part
de l’oposició de pretendre mantenir el seu estatus dominant i
de “voler escanyar als grups més
petits en la seva tasca d’oposició”
(en paraules del representant del
PP). L’aportació quedarà en 1.750
euros mensuals per grup, i un variable de 735 euros mensuals per
regidor obtingut.
Càrrecs de confiança

PV

Les entitats Economia del Bé Comú (EBC), Esplai la Fera de Poble Nou, Federació d’Associacions de Veïns, Observatori Ciutadà
Municipal, Observatori dels Drets Socials, Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, SOS Comunitat Educativa de Terrassa i Taula
de l’Aigua, van fer públic el passat 13 de juny, al temps que es constituia el nou Consistori municipal, un manifest conjunt i les
respectives declaracions sectorials. Aquests escrits marquen des de ja la pauta i agenda de bona part dels moviments socials de la
ciutat, així com horitzons i compromisos de lluita per aquesta legislatura. A la web malarrassa.cat estan publicats els textos íntegres.
Ple municipal aquells temes que
dintre de cada àrea es consideren
d’interès. Són per tant òrgans de
debat i de treball conjunt entre
tots els regidors.
A les comissions informatives
corresponents a cada àrea de treball, s’hi afegeix una nova comissió informativa de transparència. Aquesta comissió, suggerida
pels grups de TeC, ERC i CUP,
estarà presidida per un membre

Les finances i l’estètica

M.G.
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Un altre punt controvertit va
ser el del nombre de funcionaris eventuals, o càrrecs de confiança. Fins ara hi havia sis càrrecs d’aquesta mena, i el govern
oferia rebaixar-ho a tres. Des de
l’oposició es va ser molt crític davant d’aquesta figura. TeC considerà que la seva elecció és discrecional i no es detalla quines són
les seves funcions i en virtut de
quines necessitats. El PP apel·là
a que l’Ajuntament ja hi compta
amb prou tècnics especialitzats
per dur a terme aquestes tasques. Finalment, i de nou amb
el suport de CiU i Ciutadans,
l’Ajuntament contractarà a tres
persones dintre d’aquest epígraf
d’assessor extern.

de l’oposició. També s’estableix
una nova comissió informativa
per controlar la gestió de les societats municipals, i que també
serà presidida per un regidor de
l’oposició. En aquest punt, també
va ser rebutjada una esmena sobre la creació d’una comissió específica d’emergència social.
S’avança el començament
dels plens una hora

A partir d’ara, els plens ordinaris i extraordinaris començaran a les 6 de la tarda, en
un intent de no allargar massa
aquests actes. Sovint s’arribava
ben entrada la nit i encara els representants municipals seguien
debatent a la sala de plens, amb
la desafecció que això implicava
vers la ciutadania.
Aquesta modificació es va
aprovar per unanimitat per totes
les forces.
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Josep Casabon i Serra 				
(1916-1940) 				
Únic català afusellat a Càceres

Grècia, contra la tirania de
la troika i l’espoli, 		
per Europa
Miquel Mallafré

Jordi Sellarès

Josep Casabon i Serra, nascut a
Terrassa el 19 de juliol de 1916, fill
de Bernat Casabon i Elvira Serra,
d’ofici filador a l’empresa Guillamot, Serra i Co., fou assassinat el 3
de juliol de 1940 a la presó de Càceres.
Això no és una carta en defensa de la seva innocència davant
l’acusació d’haver comès un delicte. És tan sols una crònica dels seus
darrers anys de vida i del procés
que el portà davant d’un escamot
d’afusellament a Càceres, tan lluny
dels seus.
El 18 de juliol del 36, responent
a la crida per la defensa de la República i de les llibertats, s’allista a les
milícies de la CNT-FAI per combatre el feixisme.
El 25 d’agost del 36 marxa voluntari amb una columna de milicians cap al front d’Osca. El 8 de
juny del 37 la seva quinta és mobilitzada de nou. S’incorpora a la 151a
Brigada d’Infanteria de Marina a
Conca, des d’on marxa cap al front
de Terol. El 15 de gener de 1939 és
capturat a Valls pels feixistes, que se
l’enduran pres al camp de concen-

tració de Càceres. En aquell moment
tenia 22 anys. Allà van arribant els
informes policials de la Caserna de
la Guàrdia Civil de Terrassa, on se
l’acusa d’actituds violentes i extremistes, de la seva participació en la
detenció i assassinat d’empresaris,
guàrdies civils i d’altres veïns afins
als rebels.
El 12 d’abril de 1939 és sentenciat formalment a reclusió penitenciària per delicte de rebel•lió militar.
El mes de juny es designa l’alferes
Antonio Margallo Caballero defensor de la seva causa, però aquest
se’n desentén des del primer moment. Durant tot el procés s’observa
una falta clara d’una defensa seriosa.
Finalment, el 29 d’agost de 1939
es fa pública la sentència del Tribunal Militar de Càceres. Se l’acusa
oficialment de militància a la FAI i
de participació en la cerca, detenció
i assassinat d’element dretans. Els
seus actes són considerats adhesió a
la rebel·lió militar, en la qual es considera que participa de forma personal, lliure, directa i voluntària. Per
tot això, es dicta pena capital.
En cap moment del procés es
presenten proves clares i evidents

que recolzin les acusacions. El 17
de juny de 1940 es ratifica la pena
de mort. Un escamot de 10 homes
afusella Josep Casabon i Serra a les
6 del matí del 3 de juliol de 1940.
Tenia 23 anys.
Com deia al principi, aquest escrit no és una defensa de la seva innocència davant l’acusació d’haver
comès un delicte. Voler defensar la
seva innocència seria reconèixer
que els actes pels quals fou acusat
són crims en si mateixos. El 18 de
juliol de 1936 es desencadenà a
Espanya una tempesta de violència
com no s’havia vist mai abans, que
va afectar tots els àmbits de la vida.
No s’ha d’oblidar mai, però, qui van
se els qui la van desencadenar i què
van fer a aquells que defensaven la
legalitat republicana.
Per això, empunyar les armes
per defensar la democràcia davant
del feixisme no hauria de ser mai
vist com un delicte del qual volem
exculpar un avantpassat, sinó com
un deure, del qual els seus descendents ens sentim orgullosos deutors.
*Llicenciat en Història per la UAB
Besnebot de Josep Casabon i Serra

La Claudia i la sanitat pública i universal
Oriol Vicente @ovicente

El 3 de juny, a la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública de Terrassa, rebíem la visita de la Claudia, ciutadana argentina resident des de fa 12 anys a la ciutat.
Va plantejar un cas relacionat amb la sanitat pública i
que ens va fer reflexionar a totes sobre un dels adjectius que afegim al darrere de Sanitat Pública, Universal,
però que sovint oblidem, potser perquè el donem per
suposat o perquè no ens afecta de forma habitual.
La Claudia explicava com els seus pares, nouvinguts
a la ciutat, no podien accedir al sistema públic sanitari
per que, tot i estar empadronats a casa seva, no complien els requisits per gaudir d’aquest dret tan bàsic. Un
cop analitzat el cas, com es habitual en la Plataforma,
vam començar a traçar un pla per aconseguir que els
seus pares tinguessin dret a ser reconeguts com a usuaris dels sistema. Primer, va adreçar un escrit a l’alcalde
Ballart com a resposta a l’escrit que, amb motiu del seu
empadronament, havia adreçat al matrimoni.

“Sr. Alcalde: c/c a Sindica Municipal de Greuges, Isabel
Marques i Amat, i a la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública de Terrassa.
Me dirijo a Ud. a través de este medio, para darle mis muy
sentidas gracias por el recibimiento que les ha dado este ayuntamiento a mis padres, a los que yo siendo hija única y debido a
sus edades, quise traerlos para que compartieran todas las cosas
maravillosas que esta ciudad me ha brindado en estos 12 años.
Solo me faltaban ellos y, por fin, cuando los pude traer, en vez
de disfrutar de las divertidas propuestas que hacia su Ayuntamiento, como hacerles recorrer la ciudad o ofrecerles cursos de
catalán, me encuentro con que el destino nos jugó una mala pasada. Al segundo día de su llegada mi padre tuvo una recaída
muy importante de alguno de sus problemas de salud. Llamamos a la ambulancia y, como dijeron que no tienen cobertura,
no la mandaron. Arrastrándolo como un peso muerto entre varios vecinos, por fin pudimos llevarlo al Hospital de Terrassa.
Son ciudadanos italianos por sangre, pero no han contribuido
en Italia a la seguridad social. Están empadronados en mi casa,
pero por sus estados de salud no pueden de ninguna manera
esperar los nuevos plazos dispuestos provocados por décadas de
abusos. Necesitan atención médica urgente, pero no paliativos,
sino un tratamiento serio en el caso de mi padre: derivación urgente al urólogo y traumatólogo. Pero quieren cobrarle a él, que
no tiene ingreso ninguno, la factura del hospital.
Lamentable, muy lamentable Sr. Alcalde. Se contrasta tristemente con vuestro recibimiento. Lo peor es que en breve le darán
el alta y no tendrá derecho a las consultas de los especialistas a
los que hice referencia anteriormente. Ni mi padre ni mi madre,

y los dos necesitan sanidad urgente y medicamentos que de no
ser a través de la seguridad social, no podremos costear. En mi
casa somos 5 y solo ingresa mi sueldo de Eco-Equip que ustedes
ya saben de cuánto es.
Le ruego se encargue personalmente de que se pueda incorporar a estos ancianos al sistema de seguridad social.
Estamos en una casa a punto de ser expulsados por imposibilidad de pagar. Mi marido lleva dos años y medio en paro, con
58 años, y también un hijo de 21 en las mismas condiciones, y
dos yayos, que podrían hasta ser los suyos, sin atención médica.
Le ruego, le imploro, que los incorpore y puedan tener una
atención digna y todo lo que necesiten médicamente para que
los años que les puedan quedar sean de buena calidad.
Sé de su empeño en poner por delante siempre los derechos humanos, este es uno de ellos. «Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada estado…». Artículo 22 de la declaración universal de derechos humanos
Espero su respuesta lo antes posible, mi madre necesita que le
otorguen médico de cabecera, porque necesita medicinas y tampoco puede ir, es urgente y desolador. Gracias por su atención,
espero ansiosa su respuesta.”

Lamentablement, el WhatsApp de la Plataforma, rebia el 24 de juny, a les 13:17, un missatge desolador: Mi
padre acaba de fallecer. La argentina. Un trist final per
a un viatge sense tornada a la sanitat pública catalana.
Potser la Claudia no sabia que l’alcalde Ballart, per
si mateix, no podia incorporar el seu pare al sistema
sanitari, però potser sí que és a temps encara d’exigir,
juntament amb la Plataforma i de manera col·lectiva,
que la mare pugui gaudir dels drets que ella mateixa
reclamava en virtut d’aquell article 22. Ara, la Claudia,
encara no recuperada del greu tràfec que significa la
mort del pare, lluita perquè la mare pugui tenir una vida
digna i disposar dels medicaments que diàriament ha de
continuar prenent.
En el moment d’escriure, la Claudia fa 20 minuts ha
rebut resposta a l’escrit enviat al sr. Alcalde, estem a
30 de juny...
Ara podem entendre millor el perquè algunes formacions politiques encara no entenen que a Terrassa,
Catalunya i al conjunt de l’estat espanyol, la emergència social és un fet i no un eslògan electoral: rebutjar la creació d’una Comissió d’Emergència Social
a l’Ajuntament de Terrassa va més enllà d’un acte de
cinisme polític, és un greu atemptat als drets basics dels
sers humans.

Sense l’Europa de l’Europgrup
també es viu i, sense que uns miserables tinguin que posar a tot un
país a llepar-li els peus. No al pagament del deute amb les condicions
de la Troika. Que es quedin els anglogermànics amb la seva Europa i
nosaltres amb la nostra. Si s’accepta
el pagament estem donant-los-hi
permís per acabar de arruïnar i saquejar el sud. L’UE es va crear per
això? Asfixiar a les poblacions a esquena que els usurers apàtrides que
s’enriqueixen i esclavitzen?
Ho tornaré a repetir, el poder
econòmic especulatiu ha imposat a
tota Europa la idea de l’agenda ultraliberal, i ha transformat un continent
admirat al món en un projecte mercantil, en el que han arrasat els drets
i les llibertats i, toleren uns nivells
d’atur, pobresa, injustícia i desigualtat que només s’havien conegut en
períodes de postguerres mundials.
Algú pot esperar de l’Eurogrup alguna cosa que vagi més enllà de
seguir omplint-se les butxaques, a
l’igual que el FMI? Aquí el que val
-per a desgràcia nostra històrica- és
el que diuen els grans lobbys, bancs
o grups econòmics, als que els importa molt poc enfonsar països, sense que els seus beneficis no baixin.
Una Europa en aquestes condicions,
fuetejada i colpejada pel capitalisme
salvatge, no es pot consentir.
Amb Grècia hem pogut veure
com un govern no tracta al seu poble com un ramat de pastura. Un
govern que s’ha trencat la cara pel
seu poble en unes negociacions per
tractar de que deixin de sotmetre’ls
a la més amargues de les penúries.
Un govern que planteja al seu poble
fer un referèndum per veure que hi
diu al respecte. En cap moment estic
envejant la situació de Grècia, però
sí que envejo que tinguin un govern
digne, humà i amb un veritable esperit democràtic. Oi que no cal recordar el que tenim nosaltres?
Europa ha de reaccionar, ha adonar-se’n que no és possible construir
res de res abandonant als més febles
pel camí i tirant per la finestra totes

les bases de pau, democràcia, justícia i prosperitat sobre les que es va
aixecar l’UE. Seguir exigint fins el
paroxisme el pagament d’un deute
que és impagable (350.000 milions)
a un país arruïnat, no tant sols és una
gran imprudència, a més pot portar a
un nou suïcidi d’Europa, el tercer en
només 100 anys. Molts cops he dit
que la realitat que vivim no podem
eludir-la, és així de paradigmàtic.
Per què Europa permet baixar impostos a un país com Espanya que
ha incrementat el seu deute un 30%,
i a la vegada s’oposa a un veritable
pla d’austeritat presentat pel govern
grec? Només hi ha una explicació.
A Espanya tenim un govern submís
que interessa i molt que continuï, per
poder mantenir aquestes rebaixes en
impostos, les quals esdevenen una
inversió per veure si els idiotes dels
espanyols es deixen tornar a enganyar un altre cop i renoven el mandat
dels “sensats i dòcils” lacais del PP.
En canvi, el govern grec no agrada,
i Europa està mol interessada en que
caigui per que tornin els “sensats i
dòcils” grecs que van situar el deute
en un 170% del seu PIB. La jugada està del tot clara. Per tant, tota la
meva força i recolzament a Syriza i
el poble de Grècia. No cediu el més
mínim perquè aquí no hi ha ajuda
financera que valgui, tot plegat és
una estafa que només busca aprofundir encara més en la misèria en la
que ens han ficat a tots plegats. Per
cert, qui és Rajoy per decidir sobre
Grècia si el país que governa està
enfonsat gràcies a la seva lamentable gestió? És molt millor respecte
i dignitat que submissió, austericidi
i desigualtat social. I des de quan és
una negociació voler acabar amb un
govern elegit democràticament?
P. S.: Les polítiques sobre
l’austeritat imposades per l’UE
s’han de rebutjar de facto. Ja han
passat els anys suficient per adonarnos-en que la “puta crisis” només ha
estat la gran estafa, la qual ha servit
per desballestar el mercat espanyol i
provocar la sortida de talent del país
per benefici dels receptors. Tots els
països europeus s’estan trencant el
pit amb nosaltres.
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Els grups del Parlament es comprometen a
aprovar la ILP pobresa i habitatge abans que acabi juliol

A

mb l’entrada al Parlament
de l’ILP el 28 de maig hem
posat en marxa el comptador de la vergonya dels desnonaments i talls de subministraments
que es produeixin cada dia a Catalunya.
La ILP entra al Parlament amb més de
143.000 signatures, l’adhesió d’entitats de
tota Catalunya i el compromís polític de
tots els grups parlamentaris a excepció
de PP i CIU, de la seva aprovació abans
d’esgotar la legislatura. Aquest juny diputats i diputades, podran votar per una
Catalunya sense desnonaments i talls de
subministraments o per continuar encapçalant el ranking de la vergonya.
A Catalunya hi ha 50 desnonaments
cada dia. A les ja més de 110.000 execucions hipotecàries iniciades des de 2008,
cal sumar-hi la creixent problemàtica
dels desnonaments per impagament de
lloguer. Així mateix, més de 320.000 famílies pateixen pobresa energètica, perquè no poden mantenir les seves llars a
temperatura adequada, o ja han patit
talls de subministrament.
Davant d’aquesta realitat cada vegada
més alarmant, la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobre-

sa Energètica i l’Observatori DESC estem
impulsant conjuntament una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) perquè el Parlament aprovi noves polítiques d’habitatge
i pobresa energètica que facin front a
aquesta emergència social.
Tots els grups parlamentaris signen
un compromís perquè es pugui aprovar
la ILP abans de finals de juliol.
La ILP de mesures urgents per fer
front a l’emergència habitacional i contra
la pobresa energètica, popularment coneguda com ILP habitatge entra en una
fase decisiva per acabar amb els desnonaments, els deutes de per vida i els talls de
subministraments a Catalunya.
La setmana passada, després de la segona ronda de contactes amb els grups
parlamentaris, anunciàvem els nous
compromisos de CiU amb el contingut
de la ILP i el del PP amb els tempos i el
compromís de no bloquejar el tràmit parlamentari.
Tots els grups parlamentaris van
acordar llavors que el dimarts 16 de juny
la Mesa del Parlament votaria a favor de
la tramitació per via d’urgència extraordinària de la ILP. Aquest compromís s’ha
complert i la tramitació es va aprovar per

unanimitat.
També la setmana passada, els representants del grup promotor de la ILP que
va assistir a les reunions, va traslladar
als representants de tots els grups parlamentaris la voluntat de fer públics els
acords als quals s’arribés, ja que entenem
que aquests acords comprometen els partits davant de tota la ciutadania. Per això,
avui tots els grups parlamentaris signen
el compromís de complir amb la proposta de calendari de tramitació de la ILP
elaborada pel grup promotor per tal que
a finals de juliol es pugui dur a terme la
votació final que permeti aprovar la ILP.
Així doncs, els grups parlamentaris
ERC, CUP, PSC, ICV-EUiA, Ciutadans,
CiU i PP es comprometen amb el grup
promotor, format per l’Aliança contra la
Pobresa Energètica (APE), l’Observatori
DESC i la PAH, i la ciutadania en general,
a complir el següent calendari:
– Compromís de terminis per a la tramitació de la ILP habitatge.
– Acord d’admissió a tràmit i publicació (16 de juny).
– Presentació d’esmenes a la totalitat

(2 dies).
– Debat a la totalitat (8 juliol).
– Convocatòria extraordinària Comissió de Territori i Sostenibilitat per
nomenar ponents (8 juliol).
– Dia i hora límit per l’entrada
d’esmenes (13 juliol, 9:30h).
– Convocatòria ponènica per redactar
Dictàmen (13 juliol).
-Publicació Dictàmen (14 juliol).
-Aprovació en convocatòria ordinària
de Comissió de Territori i Sostenibilitat i
s’envia al Consell Garanties Estatutàries
(15 juliol).
– Convocatòria Junta Portaveus Extraordinària (21 juliol).
– Debat de tramitació final al Ple. Votació final. (el 23 o 24 de juliol).

Avui es pot!
Text publicat a:
http://ilphabitatge.cat/ca/els-grups-parlamentaris-signen-un-compromis-perque-espugui-dur-a-terme-la-votacio-final-de-la-ilpabans-de-finals-de-juliol/
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Segle XX, fer ciutat des de la col·laboració i la crítica
Independència en relació a partits i governs,
autogestió i assemblearisme, col·laboració i crítica permanent, són idees i eixos de treball que defensen des de l’associació del barri, i que els han
orientat i permès transcórrer aquests més de 40
anys mantenint vida i força. Mirant al futur, cal
lluitar contra la sectorialització, en favor de la
transversalitat.
Pep Valenzuela

L

’associació del Segle
XX va ser la segona
que es va crear a la ciutat, el 1967, després de
la de Les Arenes. Parada una temporada, reprengué l’activitat el
1977. Va ser amb un pla d’actuació
molt centrat en urbanisme, que
era allò més preocupant, “tot de
necessitats primàries i bàsiques
per atendre”, segons en Salvador
Pérez, que començà la seva militància veïnal aquell mateix any i
com a responsable del pla.
President de l’AVV durant
part dels anys 1980, en Salvador
va representar-la a la Federació
d’Associacions de Veïns de Terrassa (Favt), quan es creava l’any
1981, amb gent de 36 barris. Aquí,
va ser secretari i redactor de la revista Veïns, amb 5 números editats el primer any.
Llavors, apunta, “encara i les
lluites polítiques, a la Favt hi era
tothom”. Ara, lamenta, no és així.
El Segle XX, de fet, no hi és. “Vam
sortir”, declara, “quan el PSC, en
lluita amb CDC, preferí que es
trenqués la Favt, a no poder-la
controlar”. Tot plegat no fa tant
de temps d’això, hom parla a
l’entorn del 2003. La seva versió
dels fets és crítica amb el PSC;
denuncia que ha volgut tenir les
associacions veïnals “subordinades a la seva estratègia, col·locant
peons per tot arreu”.
Fa uns pocs anys, afegeix,
que es viu un principi de canvi, a
partir de l’entrada de gent nova i
l’elecció d’Emiliano Martínez (veterà militant d’ICV, actual regidor de TeC) i la tornada d’algunes
entitats. En aquest temps “hi ha
més relació i aproximació; però
per tornar no veiem encara condicions”.

En Salvador explica que al Segle XX han treballat sempre amb
una perspectiva autogestionària,
i que “aquest concepte és manté
viu”. El primer local de l’entitat
el van aixecar, l’any 1971, els propis veïns. L’actual Casal del Barri
no el van fer el veïns, però sí que
el gestionen totalment. “Seria
més còmode, davant els problemes, deixar que els solucioni
l’Ajuntament, que enviï un conserge, però nosaltres ens sentim
responsables i no volem que ens
ho faci un altre”.
“És el nostre ideari, i la gent
que ha entrat ho ha ratificat.
Sempre ha estat clar”. Si es demanen subvencions per activitat
o gestió, per exemple, sempre
mantenen un equilibri, per a no
dependre mai de l’administració.
Amb el primer local (avui annex del casal), van crèixer i acollir d’altres entitats, com la ràdio
Tsé-tsé i col·lectius joves per fer
ràdios lliures, tot i els riscos legals, recorda en Salvador.
Al 1997 es va estrenar el nou
casal del barri i local de l’AVV.
500 m2 donen “tota una altra visió, però mantenint els mateixos
criteris”. Les activitats, cursos, tallers i altres, s’organitzen sota el
criteri d’autogestió, “només coordinem: qui vol fer crea les condicions, busca la gent i endavant”; i
vigilen els preus, “aquí no es ve a
fer negoci”.
La fase de creixement del barri: urbanitzar, enllumenat, serveis, es va atacar amb el Pla General del 1983, fins als 90.
La segona fase, és la dels equipaments. En aquest punt, en Salvador diu que sempre han defensat que “el barri és una part de la
ciutat, no és una ciutat. A partir
dels barris fem la ciutat, descentralitzadament, de baix a dalt”. O

Unir lluites, contra la sectorialització

T

ot i aquesta rica experiència, en Salvador creu que “els
moviments veïnals, si volen tenir futur, han d’estar alerta
per no perdre la transversalitat. Ara sembla que ens hem
d’especialitzar, ser els de la vorera i el paviment, doncs no! Cal tenir
una perspectiva de la globalitat de la vida”. Caldria, considera, confluir amb els joves, col·lectius i entitats, ja sigui als barris propis o de la
ciutat, “trencant amb aquesta especialització que no hi havia al 1978.
Des dels ajuntaments s’ha empès aquesta transformació: les dones per
una banda, la gent gran per una altra, els joves... com si entre cadascú
no hi hagués cap element de relació”.
“Si hi ha un problema de la sanitat pública”, afirma, “ens afecta
a tots, i si hi ha d’ensenyament també”. “Aquesta sectorialització de
problemes”, insisteix, “s’ha d’acabar, i les AAVV han d’estar en el marc
de confluència de totes aquestes problemàtiques i gestionar-les conjuntament amb els col·lectius que apareixeran”.
Així mateix, caldrà capacitat per enfrontar les problemàtiques noves, amb aquesta mateixa perspectiva, “donant resposta col·lectiva,
trencar el concepte d’individualització dels problemes i de les solucions”. A llarg termini, conclou, “ja veurem, perquè la societat es molt
canviant, però sí que hi ha d’haver un sistema en el qual tothom al
final, com ara la paraula màgica, pugui confluir, participar, decidir,
ser protagonista”.

Salvador Pérez, membre de l’Associació del barri Segle XX a la porta del Casal.			

sigui, “no cal que cada barri faci
el ‘seu’ equipament, que ho tingui
tot”. Es va construir el Casal, la biblioteca del Districte 3, algun espai socioesportiu i l’arxiu històric
(abans funerària).
Ara, la qüestió és com acabar. Segle XX és un dels barris
amb més superfície. Des d’un
primer moment els va preocupar
que no esdevingués tot un espai
d’habitació. “Aquí hi ha criteris
ambientals”, alerta, “la superfície
per habitant s’ha de mantenir en
uns nivells; i no podem reconvertir tota la base industrial, això ho
vam demanar explícitament nosaltres. Calia, sobretot, habitatge
de promoció pública, però no podia ser que tot s’ocupés i es massifiqués. L’Ajuntament en aquell
moment ens ho va respectar”.
Tot i així, queden carrers per
urbanitzar, per on la gent pugui
circular amb les seves voreres i
condicions. A més, “la crisi també ens ha deixat esquelets, espais
abandonats; zones amb tanques,
edificis semiconstruïts; i estem
aquí, volem que això s’acabi i poder dir que som un barri acabat i
hem de continuar fent el que diríem veïnatge. O sigui, anar consolidant que els nous residents
també passin a formar part”.
En aquest punt, l’associació
del barri treballa molt els elements de comunicació junt amb
les activitats de sempre, la festa
major, dinars , sortides. “Sempre
recordant que som societat i que,
ara potser no fa falta, però d’aquí
dos dies ens podem necessitar”.
La participació en aquesta
AVV és gran i intensa, amb assemblees, certifica en Salvador,
de fins a 300 persones. Altre aspecte d’questa participació, connetat amb la comunicació, és el
Bocamoll, creat fa 20 anys, i que
ha estat segons en Salvador, un
element clau per a aquest èxit.
Amb una tirada de 3.000
exemplars per número, el reben
tots els veïns i veïnes, cada trimestre. Treballen també amb la
pàgina web, xarxes socials i altres

recursos.
Així mateix, “hem tingut continuïtat perquè no hem seguit
mai consigna de partit, tot i haver
gent de diferents conceptes ideològics, partits i organitzacions”.
Les decisions, garanteix, eren decisions del barri, dels interessos
col·lectius.
L’equip de comunicació és,per
tant, un grup de treball important. Tenen, a més, un d’atenció
als veïns, en general, i de serveis
jurídics. La comissió permanent
d’activitats: tallers, sortides (lúdiques i culturals) i les tradicionals
festes (de tardor i la major); al
temps que teatre, música, infantils. Funcionen, a banda, les vocalies temàtiques, com educació;
i grups de treball sobre projectes,
com el d’horts urbans i el de convivència i mediació.
D’altres motius d’activitat són
la Taula de l’Aigua, la pobresa
energètica i els desnonaments.
En aquest darrer punt tenen un
protocol de col·laboració amb
serveis socials per intercanvi
d’informació i suport.
En relació amb l’acció del govern local, l’AVV manté una vigilància i activisme molt grans. És
un cas molt gràfic el de la seva
intervenció sobre la proposta del

PV

Pla Local de Gestió i Prevenció de
Residus, al qual van presentar 63
esmenes.
“Sempre hem tingut un tarannà col·laboratiu i crític”, relata, “volem que la participació
sigui el més gran possible, que
la ciutadania prengui decisions i
que l’Ajuntament en base a això
decideixi. Però no per escalfar
cadires. Per això, als consells de
districte, per exemple, fa 12 anys
vam deixar d’anar, no servia per
res. Després tothom ens ha donat
la raó”.
Altre exemple, el darrer reglament municipal de participació.
“Va sortir un format que no els
agradà, que va més enllà del que
suposo que esperaven, i no el van
aprovar”.
Però no anar-hi no és
desentendre’s. Al contrari, si s’ha
de parlar de pressupostos, allà van
amb tot l’equip de col·laboradors:
arquitectes, ambientalistes i especialistes en diversos temes, a
fer una contraproposta, “que és el
que el govern no vol”.
L’AVV, d’altra banda, té un
sistema informatitzat de registre
d’instàncies que controlen tots
els processos iniciats. “Potser que
algú altre no se’n recordarà, però
nosaltres anem amb tota la documentació”.
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E

l passat 16 de maig, es
va celebrar la Fira de
Comerç Just i Banca
Ètica. A la paradeta
d’Oxfam-Intermon a la plaça Vella hi era la Pepi. Res de nou per
aquesta voluntària que ja fa 10
anys que col·labora en els projectes de l’entitat a Terrassa, que té
com a punt de referència la tenda
del passeig Comte d’Ègara.
La botiga l’obre i fa funcionar tot de personal voluntari que
es distribueix els torns segons
disponibilitat. “És com funcionem”, diu la Pepi, “totes voluntàries; si no fos així la botiga no
s’aguantaria, perquè no hi ha
marge amb els productes per tenir, cap excedent prou gran per
mantenir l’equilibri”.
La botiga és la cara visible al
client d’un projecte gran, de producció i elaboració de productes,
i la comercialització, on qui compra sap perfectament l’origen i
condicions de la seva producció.
Oxfam fa una feina de mediació
o intermediació, estableix relació
amb productores d’altres països,
generalment cooperatives, on es
treballa i produeix amb els criteris de comerç just, com ara condicions dignes i justes de treball,
sense explotació infantil, igualtat

MÓN COOPERATIU

Comerç just i salut física i social
de condicions per les dones.
De tant en tant, explica la
Pepi, “ens visiten productors. Fa
poc va venir una persona de República Dominicana, productors
de xocolata. Ens van explicar tot
el procediment de recol•lecció i
selecció, la cura que tenen amb la
terra, tot és ecològic”.
L’experiència ha funcionat bé.
Al principi, però, comprar productes de comerç just podia ser
quelcom com només ajudar els
productors, sense parar massa a
mirar què es comprava. Això ha
anat canviat, perquè tothom vol
comprar un producte de qualitat,
sabent que s’ha fet en condicions,
que el gra de cafè, per exemple, és
seleccionat; que la terra està cuidada, on no hi ha contaminació.
Tot plegat, “la tenda s’ha tingut que reinventar una mica”,
informa la Pepi, “abans els productes que oferíem eren molt
més ètnics i tenien menys sortida”. Darrerament, fa uns 4 anys,
s’aposta pel tèxtil, amb dissenys
de roba de cotó ecològic i teixits
naturals, dissenys més propers
als gustos locals.
“Es vol canviar la percepció
que no només es ajudar el camperol d’Amèrica Llatina amb molts
problemes”, afegeix, “produint

articles de qualitat”. I “ho
estem aconseguint”. El productes de comerç just sempre han estat de qualitat,
defensa la Pepi, però “ara
estan més elaborats, hi ha
de tot, especialment en el
tèxtil i cosmètica”.
Al mateix temps, han
aparegut altres grups que
treballen en l’espai del comerç just. A Terrassa hi ha
tendes d’Alternativa3, de
Món Solidari o Catequa;
més botigues i diversitat,
que estableixen connexions
amb altres grups o empreses que treballen la producció ecològica aquí, la venda
de proximitat, productes de
dietètica i altres.
“La relació és bona. Som
companys, estem en contacte, i ens comprem coses mútuament; hi ha relació d’iguals,
cadascú en el seu àmbit”. Experiències de treball conjunt com el
de la Fira no tenen majors conseqüències de moment.
Les voluntàries d’Oxfam-Intermon fan formació i tenen una
reunió mensual. “És fonamental
atendre i respondre a les persones que compren i que volen
saber. Normalment pregunten

Venda de roba a la tenda d’Oxfam-Intermon a Terrassa.

moltes coses”.
Tornant al comportament de
la gent en relació al comerç just,
des de la perspectiva de 10 anys
obrint la porta de la tenda, la Pepi
afirma que “hi ha un canvi positiu real; els hàbits han millorat”,
amb comerç alternatiu, ecològic,
de proximitat. Creu que la crisi
ha estat també una experiència
conscienciadora.
Això, a Oxfam, ho noten molt,

EldelCarro, missatgeria i publicitat ecològica

E

ls moments que vivim
pel que fa al món laboral obliga a ser audaç
a qui se’n vulgui sortir, posant
en marxa un projecte de vida.
És el que va fer el Fran Martínez
quan va decidir apostar a primers
d’any per muntar una empresa de
missatgeria ecològica. Eldlcarro,
nom del projecte, va sorgir arrel
d’una altra projecte de missatgeria. Malgrat ser ara mateix una
SCP (societat civil privada), la
pretensió és esdevenir una cooperativa de treball.
Des de l’inici, el Fran va comptar amb en Manuel Milán i la seva
botiga Terrassa Fruits, per portar
la compra de fruita i verdura a
casa de la clientela. La demanda
del servei però, ha anat creixent
ràpidament en aquests mesos.
Actualment, Eldlcarro reparteix
paqueteria, compres a domicili,
material informàtic, etc. Ara, el
projecte de missatgeria ecològica
es troba en un punt clau, en vies
de consolidar-se. Recentment
s’ha ampliat amb una bici carro.
“El volem oferim per fer passejades pel Parc de Vallparadís o pel
centre, associacions de comerciants i, per descomptat a les entitats socials”.
Segons ens diu el Fran, el
seu negoci “té dues vessants: la
missatgeria i la publicitat rodant d’entitats i comerços locals
i de proximitat. També la difusió d’activitats i campanyes dels
moviments socials”. “I volem
oferir un servei adreçat a les associacions de veïns per a les festes majors, per exemple repartint gots amb fruita”, remarca el
Manuel. Mirant el carro si ens el

trobem pel carrer, o fent una ullada al seu bloc (http://eldlcarro.
blogspot.com.es), es pot veure els
col·lectius amb qui col·laboren,
en repartiment o publicitat:
l’Esplai i l’AVV d’Ègara, Gravetat
Zero, Llibreria Synusia, la PAH de
Terrassa o el nostre Malarrassa:
en total entre d’altres: 20 entre
fixes i els que han anat passant
temporalment, sobretot entitats,
a les quals no se’ls hi cobra res.
El cas és que el projecte va
pujant, i ara s’ampliarà el servei:
“Estem a punt de fer un conveni
amb una empresa de missatgeria
i logística, amb qui compartim
aquesta visió ecologista del repartiment”. Alguns números que ens
dóna el Fran: en aquests primers
mesos de funcionament, han
estat uns 500 serveis mensuals,
amb 2.750 kms. recorreguts, i
més de 450 kg. de diòxid de carboni que s’han deixat d’emetre. A
tot això, els clients reben a final
de mes un informe amb el mapa
dels carrers recorreguts (per tots
els barris i polígons industrials),
l’estalvi en CO2 i altres dades.

PV

precisament és el que fan, “vendre i sensibilitzar”. La majoria
de clients, com un 80%, ja ho coneixen. “Sóc optimista, veig que
s’estan canviant els hàbits, confio que la gent no vegi la compra
de CJ o ecològic només com una
despesa, sinó també com una inversió en salut física i social que
revertirà en nosaltres mateixes a
la llarga.

Baròmetre Cooperatiu 2015

De fet, el costat atractiu
d’aquesta iniciativa és l’aposta
per un model de transport més
sostenible dins la ciutat a través
de l’ús de la bicicleta. “Volem anar
eradicant la presència del cotxe
privat al centre”, diu el Fran. “No
es tracta de competir amb el cotxe, guanyant voreres per fer carrils bici o que anar per segons
quin carril bici es converteixi en
una prova d’orientació cercant on
continua, sinó de trobar un model diferent de mobilitat urbana”.
Segons el Fran, “hi ha carrils bicis
impossibles, fins i tot perillosos,
com ara al carrer Mont Perdut,
o a la Plaça de l’Aigua. El Carrer
Provença, és un altre punt negre!”. En aquest sentit, assegura
que els agradaria col·laborar amb
l’associació BiTer en un estudi de
mobilitat amb bici a la ciutat.
Fran i Manuel reconeixen que
les dues bicis són “molt cridaneres, tothom s’ho mira pel carrer”.
Hi ha anècdotes diverses, “l’altre
dia vam haver de portar a urgències a una dona i el seu fill, que
s’havien donat un cop, i havien
perdut l’autobús”.

Manuel Milán i Fran Martínez amb les seves eines de treball.
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a Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya ha realitzat
un baròmetre que reflecteix
l’evolució de les cooperatives
federades al llarg de l’any 2014.
Es tracta d’un estudi anual de
l’entitat representativa del cooperativisme que, per segon any consecutiu, ofereix una radiografia
del sector. L’estudi s’ha obtingut
a través de les respostes a una enquesta adreçada a les cooperatives, i es complementa amb un informe de conjuntura del context
econòmic a Catalunya, Espanya i
en l’àmbit internacional. A finals
de 2014 hi havia 461 cooperatives
federades (en l’enquesta han participat 121). El 91,7% de les cooperatives enquestades tenen la seva
seu principal a la província de
Barcelona.
L’estudi ha constatat la bona
salut del sector: el 36,1% de les
cooperatives enquestades ha
augmentat la seva plantilla i el
47,1% l’ha mantinguda. Només
un 16,8% l’ha disminuït. La dada
resulta lleugerament més positiva que la del Baròmetre 2013, on
el 20% havia disminuït el nombre de persones treballadores i el
33,1% l’havia augmentat. La Federació constata que les cooperatives de treball federades estan ben
posicionades per generar un creixement econòmic sostenible a

partir de la generació d’ocupació
de qualitat. Així, les dades del
Baròmetre coincideixen amb les
recollides pel conjunt del cooperativisme: durant 2014 l’ocupació
a les cooperatives catalanes ha
crescut fins a un 5,6% respecte
l’any anterior, una xifra inèdita
fins ara.
La majoria de cooperatives
(61,7%) tenen entre 3 i 6 persones
sòcies treballadores. El valor més
habitual és el de 3 persones sòcies. Pel que fa al gènere, el 52,1%
de les persones treballadores a les
cooperatives són dones, per un
47,9% d’homes.
Altres dades que resulten de
l’estudi: només el 19,3% de les
cooperatives va realitzar vendes
internacionals de productes o
serveis al 2014. Els serveis a empreses i particulars (32,2%), els
serveis a les persones (15,7%) i
l’educació i formació (13,2%) són
els sectors d’activitat on major
presència tenen les cooperatives
federades.
El nombre de treballadors de
cooperatives creix el primer trimestre de 2015, tant pel que fa a
Catalunya (5%) com al conjunt de
l’Estat Espanyol (2%). A més, el
Baròmetre cooperatiu 2015 recull
la dada que un 71% de les cooperatives federades ha augmentat o
ha mantingut la seva facturació.
Altres dades que reflecteix
aquest estudi giren al voltant de
la comunicació amb els clients
i col·laboradors, les necessitats
de finançament, la formació del
socis treballadors, la innovació
tecnològica, o la cooperació amb
altres empreses. L’estudi complet
es pot consultar a: http://www.
cooperativestreball.coop

8

TREBALL/ECONOMIA

Juliol de 2015

Reforma laboral: pèrdua de drets i regressió social com mai abans

Pep Valenzuela

“

La Reforma Laboral ha
estat
claríssimament
una regressió, ja que
va obrir la porta a que
l’empresari disposés d’una flexibilitat brutal; parlo de la darrera,
la del febrer del 2012”. Qui afirma
això és en Pep Millan, advocat
d’UGT a Terrassa des del 2012, dedicat al contenciós administratiu
i al laboral.
El cert és que n’hi ha hagut
unes quantes, de reformes, “però
la més agressiva al meu parer
ha estat aquesta última”. A més,
adverteix, perquè “en el seu propi preàmbul, quan diu que és en
beneficio de todos, contradiu allò
que és el motiu del dret laboral
quan neix, o sigui defensar la
part dèbil”.
Tot plegat (les dades sobre
processos judicials en els anys
2013-14 a Terrassa són una petita
mostra), al final d’aquesta crisi,
es pot afirmar sense cap dubte que la situació ha empitjorat
greument. “Estàvem millor, rotundament millor”, sentencia en
Millan. Considera que “la part treballadora ha estat sempre la perjudicada, però al menys la norma,
la llei, la negociació col·lectiva ens
emparava molt més que no pas a
dia d’avui”.
Ja existia la figura de
l’acomiadament objectiu, “però
la facilitat amb que ara l’empresa
pot acomiadar en base a aquesta figura és... bé, se li ha facilitat
moltíssim”. No hi ha cap dubte,
assegura. “Així va ser. A partir d’aquesta reforma van venir
molts acomiadaments, molts”.
“Es parlava d’estabilitat i foment del treball i va ser tot el
contrari. L’empresari va aprofitar
l’ocasió per fer fora a qui li semblava en aquell moment car (que
cobrava massa) o que senzillament no li queia bé, i que podria
amortitzar l’acomiadament en
poc temps”.
Tot i així, als empresaris
els hi sembla poc. A mitjans de
juny, el vicepresident de la Ceoe

Manifestació durant la vaga general contra la Reforma Laboral del 2012. 				

i president de la Cepyme (confederació espanyola de la petita
i mitjana empresa) Antonio Garamendi, després d’afirmar que
l’acomiadament ha de ser totalment lliure, tot reconeixent que
a la pràctica ja ho és, encara va
reclamar un major abaratiment
dels acomiadaments.
També més flexibilitat, pels
salaris. O sigui, que tinguin un
component cada vegada més
“variable”. Al temps, tot això,
com si res, que reclamà també
una reducció de l’impost de societat.
“Ara hi ha hagut un paron”,
d’acomiadaments, vol dir en Pep
Millan, “és cert, però clar, perquè
tota la feina bruta ja està feta”.
De sous i condicions laborals,
tot va pel mateix camí. El vicepresident de la Ceoe reclama més,
però és que ja deu ser difícil saber
més què. “Abans un empresari
no et podia modificar el sou”, assegura en Millan, “però des de la
reforma al 2012 sí ho pot fer. Ho
ha de justificar d’alguna manera,
però abans ni així. Això, passant
del conveni col·lectiu fins i tot,
aquest és l’altre cavall de batalla”.
D’una banda, cada vegada hi
ha menys gent sota la cobertura

d’un conveni col·lectiu. La Reforma facilita també que la negociació d’acords laborals sigui cada
vegada menys col·lectiva i més
d’àmbit menor, empresa o indi-

“Es parlava d’estabilitat i
foment del treball, va ser tot el
contrari. L’empresari va aprofitar per fer fora a qui li semblava car (que cobrava massa) o a qui senzillament no li
queia bé, i que podria amortitzar l’acomiadament en poc
temps”.
viduals. En resum, força creixent,
encara més, per la patronal, i menor per a les treballadores.
“Això és el que en línies generals es va fomentar amb aquesta reforma laboral”, sentencia
l’advocat laboralista, tot intentant fer humor negre de la situació. “En llegir la norma, vaig
pensar: Hala! T’hauràs de dedicar
a un altre ram del dret, perquè
en aquesta línia no tindràs ni
com defensar els clients, quasi
ni clients. Ho dic a títol personal,
però com a sindicat també”.
El Fons Monetari Interna-

cional i després el propi Banc
d’Espanya, per la seva banda,
el mes de juny passat, plantejaven però que el govern espanyol hauria de fer noves lleis per
abaratir i facilitar encara més
l’acomiadament. També el president de la Ceoe, el català Joan Rosell, alguns dies després, defensà
més facilitat per acomiadar, al
temps que “veure on podem fer
més”, encara...
Els sindicats, en aquest escenari, han anat perdent pistonada. En Millan no és sindicalista i
no parla en nom de ningú, però
creu que “s’ha anat fent de manera que no fos pitjor. A mi, al
menys, com a advocat també em
passa això. És clar que depèn de
la força que un té en l’àmbit de
negociació. Ara hi ha menys”.
Segur que tenen a veure els
canvis en la producció, les formes
de treball també. “Això, pot ser
que estigui molt bé”, considera,
“però s’ha de buscar un equilibri, la gent hem de sobreviure”.
Potser, apunta, “seria arribada
l’hora de tractar tot això com
una qüestió de societat, no només econòmica, i mirar de trobar acords entre tothom i no que
alguns se n’aprofitin i la majoria

Les dades canten

Terrassa: el sector de dependència, el més precaritzat
P.V.

P

arlant de precarietat,
dintre de serveis públics, els de geriatria,
ajut socials, residències tercera
edat i dependència en general,
guanyarien aquesta trist cursa.
“És el sector més precaritzat”, informa en Pep Millan, “amb pocs
drets i garanties”. “L’empresari té
bastant força”, afegeix, “i la gent,
normalment poc qualificada, necessita la feina; són contractes a
la baixa: sense condicions i sota
amenaça”. Així és el sector, assegura, i amb sous molt baixos.
Un altre sector “és o era, no
sé com dir-ho ja”, la construcció.
El conveni és bo, però la situació
semblant o igual a la d’abans. En
el de restauració, afirma, “molts
problemes amb l’horari i la jor-

nada, les típiques hores extra que
mai no es paguen”. Sense entrar
en bars petits, és un altre món.
Pel que fa al comerç, recentment en Millan ha portat un cas
en el qual un jove treballava a
una carnisseria cobrant 300 euros al mes, sense contracte. “És
un cas extrem, segur que no s’ha
d’extrapolar, però és un cas real”.
Ell va denunciar a la inspecció de
treball perquè no tenia contracte,
va anar l’inspector de treball i els
va agafar in fraganti, l’empresari
li va dir al noi que no tornés, però
l’inspector ja havia fet la feina.
Va ser a Terrassa. Li van donar la
raó: contracte, retards i indemnització per l’acomiadament. “És
un exemple molt gràfic i molt
bèstia, no només sense contracte
sinó a més pagant molt menys del
que diu el conveni i tota la llei”.
Això era a una empresa peti-

ta, “però a les grans també hi ha
situacions greus, passa de forma
diferent, aquest aprofitament.
Per dir-ho així, és a un altre nivell, no és tan “barroer” com això,
perquè també hi ha fiscalització
o control sindical, però sí que és
cert que durant tota aquesta època s’ha donat el típic xantatge.
Estic parlant d’acomiadaments
col·lectius: era bastant típic reunir al comitè d’empresa i amenaçar-los i dir-los (estic parlant
en termes molt genèrics): mira,
ha baixat la feina, han baixat els
ingressos, l’estoc o els clients, el
que sigui... i que dels 70 o 120 que
som doncs hem d’acomiadar uns
30. Però bé, si voleu podem baixar
el sou de tots i així aquests 30 no
marxaran. Així han anat les coses
aquests anys , a Terrassa, al Vallès
i a tot arreu”.

PV

perdi”.
En Pep Millan coneix de molt
a prop què vol dir la pèrdua de
drets. Defensa que aquest discurs
de la fi de la dita recessió és pura
retòrica. “Abans no hi havia tanta
por a que et poguessin abaixar el
sou, hi havia més possibilitat de
trobar una altra feina. Si hem tocat fons o no, no ho sé, tant de bo,
però és que no ho veig. La gent té
molta por a perdre la feina...”.
En el primer trimestre del
2015 les empreses de l’Ibex 35 van
guanyar de forma conjunta un
38,18% més respecte del benefici
del mateix període de l’any anterior. El que vol dir concretament
9.397 milions d’euros. Aquí sí que
es nota la fi de la recessió, si l’han
tingut alguna vegada. Però, al
mateix temps, mirant l’Estat espanyol, quasi el 25% dels contractes signats durant els primers
quatre mesos de l’any han durat
set dies o menys. Així és més fàcil entendre aquesta por de la que
parla en Millan.
I aquests no són encara els
“contractes de zero hores”, vigents al Regne Unit, segons els
quals l’empresari no garanteix
ni un mínim d’hores de treball ni
tampoc mínim de salari a les treballadores, que han d’estar disponibles les 24 hores del dia, tots
els dies i normalment tenen una
clàusula que els impedeix tenir
altra feina.
S’ha parlat molt del perill
d’esclat social com a conseqüència de l’enorme empobriment i
desigualtat; sobre aquesta qüestió aquest advocat laboralista
també té dades esfereïdores, que
podien fer pensar que l’esclat seria difícil d’aturar. “Però la por ha
pogut”, assegura, “la por fa que es
pugui mantenir controlades les
persones”.
L’escenari no és entusiasmant. Defensa que “caldria trobar solucions col·lectives” i és per
això que veu amb cert optimisme
els canvis electorals en curs, “hi
ha moviments d’esquerres que
estan pujant, i això en aquest moment dóna esperances, encara
que fa falta gent”.

P.V.

A

falta d’una investigació aprofundida de
les dades sobre conflictivitat laboral a Terrassa i el
Vallès, hem consultat una experiència concreta i real d’activitat
en el terreny que ens permetès,
al menys, una primera aproximació. El resultat, de qualsevol manera, és totalment coherent amb
altres dades disponibles, locals i
comarcals, així com amb el conjunt del país.
En Pep Millan, durant la conversa amb Malarrassa confirmà
aquesta percepció i encara més.
En el seu portafolis de l’any
2013-14, el nombre de casos i denúncies per acomiadament representa amb molta diferència
la primera causa de conflicte,

amb un 28,10%.. Vénen després: reclamació de quantitats,
amb un 17,21%; sancions disciplinàries, amb l’11,89%; conflictes
col·lectius, un 10,63%; i modificació de condicions de treball,
07,08%. La resta de circumstàncies possibles, fins a 17, es reparteixen queden quasi totes per
sota del 5%.
Per sectors, el recull de dades respon a la divisió per federacions sindicals (amb molts
sectors) i no especifica el ram
concret. En tot cas, la federació
amb més conflictes és la del Metall, Construcció i afins, amb un
31,48%. Després, Comerç, amb
el 24,07%. Segueixen empatades
la de Serveis i Indústria Alimentària, amb 18,51%; i amb un 14,81%
dels casos la federació de Serveis
Públics. Amb poc més de 5%, Ensenyament i Transports.
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III Marxa contra l’atur, la precarietat i la pobresa a Catalunya

M

anifest de la
marxa promoguda pel Fòrum
d’alternatives a
l’atur, la pobresa i la desigualtat:
Les polítiques d’ajust i austeritat aplicades pels governs
de l’Estat i de la Generalitat han
provocat un atur massiu i prolongat que ha sumit en la misèria a
centenars de milers de persones
que pateixen desnonament de
l’habitatge, tall de subministrament de l’aigua, llum i gas per
impagament de les factures, etc.
Mentre els bancs i les grans empreses obtenen beneficis multimilionaris i s’eixampla la desigualtat en benefici dels rics.
L’aplicació de l’última reforma laboral a més de destruir
més d’1 milió de llocs de treball,
ha reforçat la precarietat laboral
i devaluat els salaris. L’extensió
dels contractes a temps parcial
i les retallades salarials han provocat que els ingressos d’un terç
de la població laboral siguin inferiors al salari mínim, un dels
més baixos d’Europa. Ja no n’hi
ha prou de tenir un contracte de
treball per deixar de ser pobre.
Les retallades també s’han
acarnissat sobre les pensions de
la gent gran. La no revalorització de les pensions amb l’IPC ha
suposat la pèrdua de fins a un 6%
del seu poder adquisitiu, colpejant a centenars de milers de famílies que sobreviuen a l’empara
de les pensions dels seus pares i
avis.
El govern d’Artur Mas es mostra insensible davant les necessitats de centenars de milers de
persones, que abandona a mans

de la caritat, mentre dificulta
l’aprovació de la proposta de llei
de la Renda Garantida de Ciutadania, dret ciutadà que permetria
superar la pobresa existent.
Mentrestant, a esquena de la
ciutadania i dels pobles d’Europa,
les institucions de govern de la
Unió Europea negocien en secret amb el govern d’Estats Units
l’Associació Transatlàntica de
Comerç i Inversió (TTIP en les
seves sigles en anglès) l’aplicació
eliminaria drets laborals i socials
reforçant el poder de les grans
empreses i transnacionals per sobre dels Parlaments.
És hora de dir prou i mobilitzar-nos per rescatar les persones
i defensar la nostra dignitat!
Fem una crida a les persones
sense feina, a la classe treballadora, a la ciutadania solidària a
acompanyar-nos en la III Marxa
que passarà per diverses localitats de Barcelona, on lliurarà la
seva carta de reivindicacions a les
noves representacions municipals i al Parlament de Catalunya,
i es trobarà amb assemblees de la
ciutadania.
Per la derogació de la reforma
laboral i l’eliminació del sistema
de precarietat laboral, perquè
el Parlament aprovi la proposta
de llei de la Renda Garantida de
Ciutadania i la ILP de mesures
d’urgència habitacional i pobresa
energètica, cap a la setmana laboral de 30 hores sense disminució
del salari perquè puguem treballar tots i amb major qualitat de
vida, per recuperar l’actualització
de les pensions amb l’IPC, NO al
TTIP: Participa i rep la III Marxa
en les places de les ciutats per on
passa!

Autoorganització
per alternatives
estructurals

L

Donen suport: Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de
Catalunya, Assemblea de Barcelona, La Marina-Zona Franca, Badia del Vallès,
Cerdanyola-Ripollet, Marea básica, Montcada, Aturats Vallès, Granollers, Prat
de Llobregat, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicençs dels Horts, Terrassa, Vilanova i la Geltrú; APE, As. Drets Socials, ECAS, Campanya per la setmana laboral de 30 hores, Col.legi Oficial Treball Social, Comissió Promotora
ILP Renda Garantida de Ciutadania, Fòrum d’alternatives a l’atur, pobresa i desigualtat, Marea Pensionista, Marxas Dignitat, PAH; CCOO, CO.BAS, FESIM-CGT,
IAC, UGT; ACP, Ateneu Zona Franca-La Marina l’engranatge, ATTAC-Acordem,
CONFAVC, FAVB, Front Cívic, Xsuc-Socialisme21; Barcelona en Comú, CUP,
EUiA, ICV, PODEM, Procés Constituent, PSUC-Viu, Recortes Cero.

es mileuristes de fa 10
anys es felicitarien avui
si poguessin guanyar
700 o 800 euros. Treballar, de fet,
no és garantia contra la pobresa.
El Banc d’Espanya publicà un estudi segons els qual la reforma
laboral va accelerar la devaluació salarial, mentre les dades de
l’Instituto Nacional de Estadística confirmen que la distància
salarial entre les treballadores
precàries i les fixes no deixa de
créixer. Per la seva part, el governador del banc citat abans aconsella als joves que vagin estalviant
perquè “la pensió mitjana serà
cada vegada menor, de forma inevitable”. Resulta difícil imaginar
com es pot estalviar en les condicions citades. Però això, el senyor
Governador deu pensar, si és que
es para a fer-ho, que no és problema seu.
Aquests són els problemes de
qui encara té o pot trobar feina.
La situació dels 5.444.600 milions
d’aturades (dades EPA del 1r trimestre) és d’una altra dimensió.
Per poder fer-se una idea aproximada, vol dir que la població en
risc de pobresa o exclusió social
en el conjunt de l’Estat creix fins
al 29% del total de ciutadanes, segons dades també de l’INE.
Mentre els especialistes troben solucions, les afectades han
començat a caminar. Aquesta
nova marxa, però, està cridada a
ser quelcom més que la tercera.
Cal pensar solucions i alternatives estructurals. Això, avui, ja no
és una opció. És obligació.

Movistar: fi de la vaga de tècnics, marcada per la solidaritat i el suport social
Redacció

D

esprés de 74 dies de
vaga, l’assemblea de
treballadores autònomes i de les contractes de Movistar-Telefònica van decidir posar
fi a la mateixa, en considerar que
l’acord sobre la constitució d’una
mesa de negociació, després que
s’acceptés la limitació parcial de
la caiguda del barem, l’eliminació
de les penalitzacions, així com
d’un nivel de subcontractació,
“la lluita per la dignificació de
les condicions laborals en aquest
sector ha d’entrar en una nova
fase, adquant-se al nou escenari
que s’ha configurat, fruit de la
vaga”.
Considera que la mesa de negociació “té com a missió desenvolupar un acord buit de contingut i, en principi, concebut per a
frenar l’abast de la vaga i limitar
les seves reivindicacions”.És per
aquest motiu que criden a “fiscalitzar de forma permanent mitjançant la mobilització, si és que
volem que en surtin acords que
suposin una millora real”.
L’assemblea és molt crítica
amb aquells que anomenen “sindicats oficialistes”, acusant-los

d’actuar “sense tenir en compte
la gent afectada per les pèsimes
condicions de treball”. Hauria
estat la vaga, amb la seva “duració insòlita” l’eina per “superar
amb èxit les nombroses dificultats”. Perquè, afirmen, “la lluita
directa i participativa ens dóna
allò que la passivitat d’aquests
sindicats (…) ens treu”. Però,
ara, afirmen, “cal canviar de
fase”. Cal “respirar, recomposar
fileres, articular-se amb el moviment autoorganitzatiu que s’ha
aconseguit crear, per tonar a ser
novament l’instrument adequat
per fer front a la nova situació”.
Els esforços fets “han merescut la pena”, sentencia, “hem
descobert que podem fer front a
les injustícies, per gran que sigui
el causant de les mateixes. Hem
conegut, contactat i lluitat amb
persones que, tot i treballar en el
mateix sector, quasi no ens coneixiem. Hem lluitat amb persones de plantilles fragmentades de
diferents empreses i autònoms.
Hem entès el valor d’una paraula (…) que vol dir unitat, empatia,
confluència d’interessos, camaraderia i sobretot saber-se part
d’un tot que comparteix els mateixos objectius: la justícia social

Pressió el dia d’inici de negociació, col·legi d’Advocats, 2 de juny.

i la igualtat de drets. Aquesta paraula és Solidaritat”.
Sobre el comportament de Telefònica, l’assemblea diu que ha
estat “desleal, (…) i ha fet una interpretació recargolada de l’acord
pel desallotjament voluntari de la
tenda del MWC”. La voluntat de
les treballadores “va ser sempre
de negociar, i en quant hi va haver concreció en la negociació, es
va abandonar el tancament”.
El canvi de fase en la lluita es
concretà en tres punts. Primer,
la “tornada generalitzada i orde-

PV

nada a la feina”, a partir del 22 de
juny. Segon, l’assemblea dóna un
termini de temps fins la tardor
d’aquest 2015 per a que es produeixin millores significates més
enllà d’allò ja aconseguit.
En tercer lloc, l’anunci de que
la vaga indefinida mantindrà vigencia legal per a donar cobertura a les negociacions en marxa
a Bizkaia i Gipuzkoa, això com a
d’altres llocs i empreses del territori de l’Estat espanyol, i concretament en el cas de Cotronic a
Barcelona.

Altre qüestió que el comunicat de l’assemblea destaca és
l’anomenat “Compromís de les
escales”, que és definit com “una
eina que ens ha d’ajudar a forçar
un canvi en les condicions laborals del sector”. Però, per a que
això es produeixi, s’apunta que
“és indispensable que s’obri un
debat públic sobre quines són
les opcions per a que aquest es
compleixi de forma efectiva”.
Adverteixen les treballadores
que la resposta “txulesca” de
Telefònica afirmant que “cap
empresa de telecomunicacions
oferirà condicions laborals dignes ens ha de portar a una profunda reflexió: no podem dir que
“sí, es pot” i quedar-nos només en
l’intent”.
Per acabar, l’assemblea va
agrair “de tot cor” la gran solidaritat rebuda per part de persones, organitzacions, col·lectius,
mitjans de comunicació alternatius i altres, acomiadant-se tot
cridant a “trobar-nos en la lluita,
que serà aviat”.
El comunicat està signat pel
comité de vaga indefinida de
“personal técnico de TelefónicaMovistar”.
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Torna, Serrallonga! Visca la terra, mori el mal govern!

“Hem vingut per advertir-vos
que les coses no van bé.
Sou a temps de penedir-vos
i llançar-vos al carrer”
Pep Valenzuela

A

ixí parlava na Joana
de Torrelles, companya d’en Joan Serrallonga, en la seva
estada, l’any passat, a Terrassa.
Explica l’Artur Moncal, un minyó
amant i cultivador de la cultura
popular i tradicional a la ciutat,
que assegura conèixer bé el cas,
que aquest és un bandoler molt
conegut al país, vivia a les muntanyes, i venia de tant en tant a
visitar el seu amic i també bandoler en Capablanca, dedicat als
afers locals i comarcals, i per ampliar les files de la rebel·lia.
Aquesta és ja una trobada tradicional. En Serrallonga es mou
més per Les Guilleries, Osona,
el Collsacabra; quan s’hi atansa
fins aquí, en Capablanca baixa
de Sant Llorenç. Analitzen la conjuntura local i nacional, es fan un
cop de mà en allò que poden, tot
celebrant i fent festa.
L’escamot actual va començar
el 2002, amb una colla de gent
il·lusionada amb la cultura popular. Noms prou coneguts en
aquests ambients, en Miqui, la
Suri, el Marc Galí, el Miquel Puig,
entre d’altres.
El personatge, diuen, no és
exactament una persona determinada, sinó més aviat quelcom
com el clam de justícia d’un poble
que vol ser lliure i sobirà. L’Artur,
de qui es sospita que hauria pogut ser-hi, només admet, segons
li han dit, tenir una certa retirada
amb el Serrallonga. Altra cosa és
que, com a bon bandoler, això sí
que afirma ser-ho, sempre ha fet
un cop de mà.
De fet, en Serrallonga, en Ca-

E

Quadrilla al complet d’en Joan Serrallonga, l’any 2014. 				

pablanca i d’altres, tot i el pas del
temps, no perden força; sempre
més gent més bandolers i bandoleres. A Terrassa hi ha notícies,
fins i tot fotos, d’un ball de Serrallonga de principis del segle XX.
Era semblant, explica l’Artur,
“però més clàssic, no hi havia
bandoleres, i els versots que expliquen la vida del Serrallonga i
els seus bandolers, es limitaven a
fer una recreació mítica del personatge”.
Els nous temps demanaven,
però, un nou programa d’acció.
Quan en Serrallonga ve a Terrassa i amb en Capablanca recluta
nous bandolers, volen gent que
“digui el que sap” i que parli clar
dels temes d’actualitat.
Així ho fan totes. Vida i problemes actuals i no només els
records de les velles glòries. Ho
fan, assegura aquest assessor de
l’escamot, “donant-li un to crític i
satíric”.
Tres novetats, fins aquí: la incorporació dels bandolers locals,
la de bandoleres i l’anàlisi crític
de la realitat. Quan fan alguna

sortida a d’altres localitats sem- Aquest és el perfil: molta habilitat
pre col·laboren amb bandolers i molt bon humor.
d’allà. Lletraferits que en són una
Com a grup, aquesta quadrilla
mica o molt totes, “nosaltres aga- és “molt assembleària, de manefem les historietes aquelles i li po- ra natural ens repartim la feina”,
sem mètrica”.
sempre hi ha encarregat d’armes,
La quadrilla està formada per de balls, de versos, de la teatralit25 “bandolers reals”. Però, sempre zació, de la lluita d’espases. O siobert, cada any fan un càsting da- gui, de les accions i atemptats que
vant l’Ajuntament per escollir de perpetra l’escamot, per exemple
nous. Qui supera millor les pro- un assalt en un balcó, un segresves és elegit i convidat a integrar- tat i la posterior subhasta del perse a la quadrilla. Altres bandolers sonatge, interactuar amb la gent.
i bandoleres enEl plat final i
tren per mèrits
“Els bandolers continuen que li dóna un
propis, durant sent necessaris, tenen un toc més persol’any.
paper a jugar; i les armes nal és la posada
El càsting
en escena dels
consta de 3 també, clar que les armes de versots.
proves elimi- la crítica, positives, festives,
Els versots
natòries: una però amb esperit crític”.
crítics els fan
baralla de pinbàsicament la
yols d’oliva, per
gent del grup,
llençar-los el més lluny possible, cada any amb les novetats de
“n’hi ha de veritables experts”, l’agenda social, política i cultural.
assegura l’Artur. La següent és Sembla ser que hi col·labora punmenjar-se una síndria el més rà- tualment en aquestes accions un
pid possible. I per fi, per parelles, reconegut entès i especialista en
un joc d’equilibri amb una barra, el tema, Jaume Aulet, animador
per fer fora l’altra d’una rotllana. junt amb en Francesc Muntada
dels ja famosos #garrotuits (versos en forma de tuit). Altres escamots que opten per interpretar
només els textos clàssics.
L’acció més important de la
quadrilla és la presentació a la
Festa Major de Terrassa. Hi participa sempre també a la commemoració del dia de la flama de la
Torre del Palau, el 7 de Setembre
(normalment en silenci, escenificant la resistència a la invasió
borbònica).
Altres moments importants
són les presentacions als Correllengua i els d’intercanvi amb
altres quadrilles, especialment
la trobada anual a Sant Hilari de
Sacalm, bressol de Serrallonga,
a finals de setembre o principis
d’octubre.
En aquesta trobada comparteixen normalment 3 o 4 grups,
dels 7 o 8 que hi ha als PPCC.
Sempre hi són, també, els de Vilafranca i els de Vilanova i la Geltrú.
A banda aquestes cites inexcusables, fan també accions per
escoles o entitats. Amb el Centre
Excursionista, per exemple, amb
motiu del seu centenari, van participar en el disseny i realització
La Joana. 		
F. MUNTADA
d’un itinerari, camí dels nyerros

Bruixes i bandoleres del Vallès

ls personatges més significatius del nostre Ball són
en Serrallonga, la Joana i el Joanet (“el Bordet”, el
Nen) que són els tres personatges principals i essencials de tot Ball de Serrallonga.
Tampoc no hi pot faltar en Perot Rocaguinarda. I, sobretot, a la nostra colla, hi destaca en Capablanca, un bandoler
que atemoria els pobles dels voltants de la Serra de l’Obac i
Sant Llorenç del Munt. Sembla que parava la seva capa blanca
enmig del camí i la gent havia de desposseir-se de tot el que
portava i deixar-ho damunt la capa si no volia perdre la vida…
Darrerament hem incorporat en Mitja Galta, bandoler de
Vacarisses, que s’afaitava mitja barba per no ser reconegut.
També cal remarcar que al Ball de Serrallonga de Terrassa
hi tenim bandoleres, i que vesteixen de dones (en les altres colles de Catalunya van vestides igualment d’homes bandolers).
Com que no hi ha gaire documentació de noms de bandoleres vam aprofitar per fer un homenatge a un nombrós grup
de bruixes terrassenques i vallesanes que moriren penjades a
Terrassa a l’octubre de 1619. Sembla que van ser torturades al
Castell de Terrassa (del qual avui només en queda la Torre del
Palau) i foren penjades a un lloc que es deia la Pedra Blanca, a
les Aimerigues, prop d’on ara hi ha la via.
Per això les nostres bandoleres tenen noms de bruixes de
Terrassa i comarca: la Miramunda (Guillema Font), Miquela
Casanovas (l’Esclopera), Marcona, Joana Toy, Margarida Tafanera…
Text extret de la pàgina:
http://serrallongaterrassa.cat/?p=500

F. MUNTADA

(Serrallonga ho era de nyerro), on
realitzaren un assalt a la font de
la Tartana a Matadepera.
L’Artur explica que la feina
on la quadrilla es troba més en
la seva salsa, és la dels Correllengua, amb un públic “més aviat de
gent jove, classes populars que no
tenen ni un duro i que ho fan per
amor a l’art; si ens paguen la benzina i una mica la pólvora ja està”.
El manteniment, assegura,
és costós. Cal tenir un vestuari
d’època i algunes peces s’han de
fer a propòsit, sobretot per als
personatges principals. D’altra
banda, les armes, munició i permisos.
I els músics, clar! La sort
és que els Ministrils del Raval, pel que sembla, són també
col·laboradors, d’aquells que
s’apunten a la rebel·lió, els bombardejos i el que calgui. De fet, el
Carles Llongueres i el Miqui són
membres de la quadrilla, i garanteixen gralla, flabiol i tamborí. No
sempre coincideixen les agendes,
però, i compten de vegades amb
altres grups de gralles.
Mentre preparen la seva
14na actuació a la Festa Major
d’enguany, miren el futur amb
molta tranquil·litat. “Potser en
algun moment han faltat bandolers”, recorda l’Artur, “però
bandolers homes”, matisa; “hi
ha hagut uns anys que entraven
bandoleres només”. Ara, però,
torna a estar més equilibrat, fins
i tot ara hi ha més homes. “Potser
les dones són més aguerrides per
a la lluita”, reflexiona.
L’estructura del ball, declara,
“té un ganxo i un encant especial. Com el bandoler, sempre té
novel·la, té una narració, és atractiu, emocionant, amb els dispars,
els balls i les accions al carrer,
així com, per últim, els versots
crítics i satírics”. Defensa l’Artur
que, com tots els grups de cultura
popular, “té alguna cosa que el fa
funcionar, sinó ja hauria desaparegut”.
Creu també que “els bandolers continuen sent necessaris,
tenen un paper a jugar; i les armes també, clar que les armes de
la crítica, positives, festives, però
amb esperit crític”.
Aquest pensament guanya rellevància avui, amb la perspectiva
inèdita de recuperar o establir
nova sobirania al país. “Ens hem
implicat sempre de ple, té lògica,
optem per valorar, cuidar i defensar els valors del país, la llengua,
la terra i la cultura en general,
surt de manera natural, estem
per un país lliure”.
Aquesta situació els ha portat
més feina i dificultats, sobretot
a l’hora dels versos. “Al 2007”,
relata l’Artur, “podíem preparar
els versots amb dies i setmanes
d’antelació, ara hi ha tant de bullici, cada setmana hi ha coses,
alguna vegada hem hagut de
preparar els versos d’un dia per
l’altre, has d’estar al dia”. Aquest
any mateix, és ple de novetats i
motius ben recents i encara hi
poden haver-hi més.

www.malarrassa.cat
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Treure Ball, danses d’arreu per transformar el món
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L’associació Treure Ball (TB) es dedica a la recerca i difusió de danses populars i tradicionals de
Catalunya i d’arreu del món. Va començar amb “un
petit grup de persones que portaven ja bastants
anys ballant (...) i uns quants músics de grups de
cultura popular”, van pensar que seria una bona
idea “aconseguir un espai obert a la ciutat on la
gent vingués a tocar o ballar d’una forma espontània”.
Pep Valenzuela

L

’Araceli és fundadora d’aquest grup, junt
amb el Marc Galí, l’Emi
Argemí, el Carles Llongueres dels Ministrils, l’Esteve i la
Carme Picó i d’altres. Al grup hi
havia gent que havia ballat amb
Danses d’arreu del món i el Sac
Ambulant. “La precursora del TB
va ser el Sac Ambulant”, afirma
l’Araceli, advocada i activa feminista.
“Gent del Sac venia un dia per
setmana a Terrassa i feien danses
al Casino del Comerç”, recorda
per la seva part la Maria Toresano, Usi, que hi havia participat.
D’aquí va acabar sortint el grup
local.
Entre el 1987 i el 88 van creure que la plaça Didó seria un bon
escenari per començar a fer les
ballades obertes. Llavors hi havia una reixa i tanques. “Vam dir:
com a mínim duess o tres hores
li donem vida”, recorda Araceli.
Així va ser cada segon diumenge de mes, amb els Ministrils del
Raval, que van estar tocant tot un
any sencer. Després, l’espai de
ball a plaça, va passar a ser el Parc
de Sant Jordi, fins avui.
Amb tot de gent entrant i
sortint del grup, el TB ha assajat
durant uns anys a la Casa del Poble (local històric d’ERC al carrer
Cremat); al local del Casal de la
Dona, al de l’associació veïnal de
Vallparadís, als centres cívics Maria Aurèlia Capmany (com uns 10
anys) i President Macià. Finalment, des de fa tres anys, tenen
lloc fix a l’Acondicionament, passeig 22 de Juliol, que és l’inici del
Centre de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa. Els assajos,
sempre els dimecres de 22 hores
a 24 hores.
“El meu primer contacte amb
aquestes danses”, diu la Maria

Toresano, “va ser motivat molt
per ideologia, érem com molt
hyppies llavors, moltes militants
d’esquerres i era l’època àlgida de
la tornada a la terra”. De fet, declara, “moltes vam viure a comunitats a muntanya, estàvem molt
sensibilitzades amb tornar a les
arrels i recuperar la cultura popular, de sentir-nos identificades”.
Després, confessa, “quan coneixes això, hi ha alguna cosa que no
sé explicar que és una cosa especial i que de seguida t’enganxa, és
emocional”.
L’Araceli, nascuda a Andalusia, recorda que aquestes danses
no les havia vist mai. “Em van comentar que segur m’agradarien
i així va ser, les rotllanes,
col·lectives, danses que no les
havia vist”. Des de llavors no ha
deixat d’anar-hi mai, ara és presidenta de TB.
De membres de Treure Ball,
qui assaja i cotitza, en són entre 20 i 25, amb algun pic de 40
o 45. Les places, però, les omplen, informa l’Araceli. Una de
les característiques de bona part
d’aquestes militants del ball tradicional és que, a més, fan altres
activitats, culturals també, o socials o polítiques.
Els assajos setmanals són,
precisament, l’activitat més important, tot i que allò que es veu
més és la ballada mensual a la
plaça del Parc de Sant Jordi. Primer, perquè és un lloc emblemàtic de la ciutat. Segon, perquè,
a més, vénen músics de folk de la
ciutat i arreu.
“Nosaltres pensem que ajudem també a conèixer i mantenir
les danses, i fem publicitat també
de la ciutat”, avalua l’Usi, tot afegint que, a més, “els grups realment volen venir a Terrassa. Hi
ha una interrelació que és molt
positiva i ens retroalimentem,
mantenint les danses i la cultura

Ball mensual a la plaça del Parc de Sant Jordi, organitzat per Treure Ball. 				

popular”.
En tot aquest temps, no recorden cap problema o crisi seriosa.
Sí, per contra, una curta temporada fa 4 o 5 anys en que, tot de
cop, es va apuntar molta gent,
agafant-les per sorpresa. Va ser
amb motiu d’un taller promocionat per la Fira Modernista, “llavors sense saber com ni per què,
va venir molta gent, menys mal
que estàvem al President Macià
en una sala molt gran; perquè, a
més, la gent es va quedar aquella
temporada, a diferència d’altres
anys en què s’apunta gent que
després va marxant”.
El grup està molt consolidat.
No només localment, sinó també com a referència a la comarca i més enllà. “Als balls de plaça
sempre vénen persones de Barcelona, Sabadell, Manresa, Vic o
Sant Vicenç de Castellet”, afirma
l’Araceli.
Parlant de referència local i
regional, s’ha de mencionar el
Gastasoles d’hivern, una ballada anual (al desembre), amb dos
grups, que va començar amb motiu del 20 aniversari de TB, l’any
2008. Aniversari memorable, per
cert, recorden encara vívidament
totes dues, des de les 18 hores fins
a les 4 hores de la matinada, amb
10 grups.
Durant l’any, a banda de les
activitats pròpies, la colla participa a totes aquelles diades importants de la ciutat, i també allà
on les criden: barris, actes socials
o d’identitat cultural o nacional,
com algun acte de l’ANC o els Correllengua. “Qualsevol col·lectiu
de Terrassa que ens ha cridat”,
garanteix la Usi, “hem dit sempre que sí i estem disposades a
col·laborar”.
L’edat mitjana, considera
l’Araceli, potser està una mica
amunt, “estem al voltant dels 45
o més”. Ara, això segurament és
per alguna circumstància local,
planteja la Usi: “amb les danses
del món, a Barna i altres llocs sí
que hi ha molta gent jove. Llavors, depèn de quina ciutat, en
el nostre cas ho sembla, no hi ha

massa renovació”.
No pensen, però, que això pugui ser problemàtic. No indicaria
cap tendència forta ni generalitzada. Recentment, van fer dos
cursets a l’Ateneu Candela, als
quals hi va participar molta gent
jove, com també hi participa a les
ballades del parc Sant Jordi.
El món de la música tradicional i popular, danses del món
i d’arreu, tot plegat, viu un moment molt bo. Hi ha un circuit
de espais i places, de les quals
Terrassa en forma part, com són
la plaça del Rei a Barna, i també
el Centre Artesà Tradicionàrius
(CAT), al barri de Gràcia, amb
molta força; la casa de Menorca,
la de Grècia. I cal sumar altres
que guanyen potència, com Manresa, Sant Vicenç de Castellgalí,
Sabadell.
“Hi ha moltes poblacions on
s’organitzen les ballades, cada
mes o dos o tres mesos”, destaca
la Usi. “És una xarxa que es man-

TB

té en contacte, i la gent de danses
es mou molt, en tots els sentits”.
I encara hi ha els grans festivals de música folk i del món
que està a l’abast de tothom, de
manera que la informació corre,
la gent s’integra i comparteixi,
s’engresca i apareixen més oportunitats.
L’Araceli fa qüestió també de
fer ressaltar el treball per recuperar les danses catalanes, “aquí
a Terrassa tenim l’estapera, que
des que es va recuperar la ballen
pràcticament tots els grups de
música com a dansa tradicional
al país”.
En tot això, també és molt important el fet que “personalment
és molt enriquidor; sí, això de la
rotllana amb molta gent, també
és moment de desconnexió dels
problemes; hi ha molta germanor, aquesta és la paraula”, diu
l’Araceli, a més, “per altra banda,
de connexió amb la gent amb
la que estàs ballant i els músics,
compartint les danses”.

Des dels anys 70, amb Danses del Món i
el Sac Ambulant

E

l curs 1972-73 nasqué a Barcelona el taller d’expressió El Sac,
al cor del barri antic, molt a prop de la Catedral. Un equip
d’onze persones dels diferents camps d’expressió (música, plàstica, expressió corporal) es van reunir per crear un espai
d’aprenentatges alternatius en aquest camp, diferents de les que es
donaven en els centres oficials.
Més que una escola era un lloc simpàtic on la gent es reunia i que
representà un fort impuls dintre del moviment d’animació cultural
barcelonès. El taller finalitzà el 1978, després de 6 cursos i per causes
molt diverses.
I en l’estiu del 1978 continuaren en l’àmbit de dansa popular, sortint de Barcelona i arribant a comarques. Aquí nasqué El Sac Ambulant, amb dues rames. La de Dansa Catalana o Sac De Danses (coneguda així en les publicacions), que feia tres trobades a l’any i cursets per
a mestres, a més de dedicar-se a investigar i publicar.
L’altra rama és la dansa popular de diferents països, o El Sac Ambulant: una experiència de dansa tradicional viva a Catalunya. A partir
de la sensibilització feta en els tallers de Barcelona començà la creació d’alguns grups a pobles i ciutat de la perifèria de Barcelona. Els
grups ballaven una vegada a la setmana i els animadors eren qui es
traslladaven. S’organitzaren cursos d’estiu per a gent de dintre i fora
de Catalunya, de danses dels Països Catalans, amb músics em directe
i professors de València, Catalunya i les Illes Balears.
S’arribà a construir una xarxa de 600 persones, que ballaven cada
setmana, distribuïdes entre uns 20 grups.
Extret d’un text de Núria Quadrada. Més informació a: http://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=144720)
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IBLIODIVERSITAT

Els «arllibres», biblioteques
de lliure accés als carrers de
Terrassa

En els darrers anys, s’ha anat estenent
arreu una pràctica —sorgida als EUA—,
l’alliberament de llibres, que consisteix
a deixar els llibres llegits en llocs públics
perquè els recullin altres lectors. Una variant d’aquesta socialització dels llibres
són les biblioteques lliures de l’Europa
Central, un sistema de préstec i intercanvi de llibres sense restriccions, mitjançant
la instal·lació de mobles biblioteques a la
via pública. Com que la imaginació no té
límits, en alguns llocs els armaris biblioteques han estat substituïts per frigorífics
vells o troncs d’arbres.
A la nostra ciutat, gràcies a la plataforma dinamitzadora i de debat Àgora Terrassa, ha arribat aquesta iniciativa d’instal·lar
petites biblioteques de lliure accés aprofitant alguns del troncs del arbres que van
caure amb motiu de les ventades del desembre passat. Quatre d’aquestes biblioteques arbòries són en ple carrer a l’exterior
—davant la Biblioteca Central i la del districte 6, al Vapor Gran i al Parc Sant Jordi— i cinc a l’interior d’edificis —la resta
de biblioteques i al vestíbul d’Amics de les
Arts i Joventuts Musicals—, i sense cap
restricció d’ús.
Pep Martí, el principal impulsor
d’aquesta iniciativa, va exposar en l’acte
d’inauguració que aquest projecte dels
arllibres implica l’aplicació d’alguns valors
claus en la tasca col·lectiva de fer ciutat
amb unes noves regles de joc més adequades a la nostra realitat actual:
En primer lloc, el valor de la descoberta, de la curiositat, de ser capaços de
sorprendre’ns, de mirar-nos entre nosaltres
de manera diferent, de no deixar-nos portar
pels estereotips. De fet, si us fixeu, en aquest

lloc de pas on no hi havia res significatiu,
tres troncs plens de finestretes desperten
la curiositat dels vianants i provoquen preguntes: “Què és això? M’hi acosto? Remeno els llibres? N’agafo?”.
El segon valor és el de la confiança, un
valor poc freqüent en una societat com la
nostra on tot sembla dominat per l’obsessió
de vigilar-ho i de controlar-ho tot perquè
no ens acabem de refiar els uns dels altres…
I cal aconseguir que arreli la confiança tot
compartint espais quotidians de diàleg, de
cooperació, d’intercanvi de llibres, de pensaments i propostes… De fet som conscients que potser amb els arllibres no serà
tot flors i violes i que potser seran víctimes d’alguna bretolada. Haurem d’adoptar
una mirada equànime que no minimitzi la
part negativa, però que tampoc s’ofusqui i
s’oblidi d’observar i valorar la part positiva.
El tercer valor és el de la generositat. Els
arbres són el millor exemple d’aquest valor,
per la seva capacitat de transformar l’energia
de la terra, de netejar l’aire que respirem, de
donar-nos ombra i fruits... i ho fan sense
fer soroll, des de la seva naturalesa fonamental… És desitjable que els ciutadans
connectem també amb aquesta actitud i siguem capaços de compartir llibres, pensaments, propostes i energia per transformar
contínuament els àmbits socials en què ens
relacionem…
Tant de bo —pensen totes les entitats
implicades: Amics de les Arts, la Xarxa
de Biblioteques Públiques, ALEI...— que
aquesta iniciativa es vegi recolzada per la
ciutadania i que dintre de poc es trobin
més arllibres per tota la ciutat.

Presentació dels Arllibres davant de la Biblioteca Central Terrassa.

Jordi F. Fernández Figueras

		 JFFF

ADELA FARRÉ
Escrits (im)prescindibles
Una porta per ventilar i compartir el pensament...
Arts, solidaritat, dubtes, certeses...

FOGUERES
Fa quasi 50 anys, jo vivia en un carrer sense asfaltar, en el que la
pluja excavava rierols de fang, que desbancaven per sota la vorera
i la deixaven flotant en l’aire; rierols que es convertien en profundes
cicatrius quan el sol ressecava la terra grogosa.
No devia tenir jo més de 6 o 7 anys quan les màquines grogues,
gegantines, van cobrir la nostra riera particular de quitrà negre, fumejant i pudent. Però la urbanització del barri es feia a pedaços,
i aquí i allà hi havia ferides obertes de terra, fangosa o polsegosa
segons l’època de l’any, i marges d’herbots ressecs on hi hagués
hagut d’haver vorades de granit.
Els patis i galeries de les cases del meu carrer es tocaven amb els
patis i galeries de les cases del carrer del darrera. Però dir-ne carrer
era un eufemisme, perquè davant d’aquelles cases s’estenia un gran
camp sense desbastar de la mida de quatre illes de l’Eixample. Ni
voreres ni pedres de límit per marcar els futurs carrers; només hi ha
havia un camí ondulant que et portava a l’escola pública del barri i
als carrers asfaltats de les fàbriques que marcaven la frontera amb el
centre de la ciutat; un camí i la carcassa abandonada d’un vell cotxe
que igual podia ser castell que tanc o diligència.
Entre el camí i els portals dels veïns, apilàvem fustes velles durant
una setmana: la cadira coixa; la calaixera rosegada pel corc; caixes
de fruita, d’una fullola tan fina que era fàcil esqueixar-la amb un cop
involuntari; cistells que havien perdut el fons o les nanses; marcs
atrotinats… La canalla portàvem a la pila les andròmines de casa i
ajudàvem a carretejar les dels veïns més grans. Sempre hi havia algun adult que es feia càrrec d’apilar els trastos amb una certa gràcia,
el mateix, segurament, que s’encarregava d’encendre la pira arribat
el moment.
M’agradava ballar i córrer al voltant del foc. Des de la galeria
de casa veia el reflex de les flames acabades de néixer i cridava
a ma mare que s’afanyés, que ens afanyéssim, abans no s’hagués
consumit tot. Sortia de casa amb un tros de coca a la mà i, arribats
davant la gran foguera, veia els grans passar-se el porró, i uns quants
ganàpies llençar piules i algun tro escadusser. Els petards em feien
por, i la meva germana, sempre més coratjosa que no pas jo, era encara massa petita per a reivindicar un rol en la nit màgica del solstici
d’estiu. Però no n’hi havia gaires, llavors, de petards. Per a nosaltres,
per a molta gent del barri, resultaven un luxe massa onerós.
Moltes nits de Sant Joan recordo aquella foguera gegantina i el
sentiment de purificació, de neteja, de renaixement, que el foc et
transmetia mentre reduïa a brases allò més vell, allò inservible. Ara
em costaria trobar una foguera prop de casa, però també em seria
difícil trobar andròmines de fusta per a fer-la cremar. Potser per això,
perquè no hi ha gaire fogueres, hi ha aquest desfici de petards, que
dura des de fa hores. En el nostre món d’ordre, on ens protegim de la
incertesa amb protocols i metodologies, necessitem, de tant en tant,
cremar-ho tot. Senys i rauxa, diuen.
Temps de solstici, temps de neteja i de canvis. Miro fascinada les
brases que titil·len en la imatge del meu record i espero pacient a
veure caure l’estructura incandescent ja convertida en cendra. Penso
en tot el que crema al meu voltant i m’adono que hi ha més coses
que potser hauran d’anar a la foguera. Tanco els ulls i imagino que
allargo la mà i trobo la teva, i que junts donem un gran, gran salt, per
sobre de les flames.
im-prescindible.net
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ONCURSOS

#noulogopelMLRS

L

’equip de Malarrassa, el periòdic independent i gratuït de Terrassa, altaveu de referència del teixit associatiu de la ciutat, i els socis i col·laboradors de
l’Associació Cultural Malarrassa creiem que la filosofia del
projecte demana la participació dels egarencs en el disseny
d’un nou logotip pel Malarrassa.
Partint de la premisa que es tracta d’un mitjà de comunicació de proximitat, de tots i per
a tots els terrassencs, el disseny gràfic cal que
reflecteixi el caràcter col·laboratiu d’aquesta
publicació que aposta fort pel dret a una informació de qualitat sense complaences.
El #noulogopelMLRS donarà el segell tant a
la plataforma digital com a la capçalera de la
publicació en paper.

Animeu-vos a participar!
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BASES de la CONVOCATÒRIA per al
DISSENY d’un NOU LOGOTIP del
PERIÒDIC MALARRASSA
Convocatòria oberta a tothom
Presentació de propostes: del 1 de juliol al 31 d'agost de 2015
Tria de dues o tres propostes per part del comitè de preselecció: de l'1 de
setembre al 3 de setembre
Votació popular: divendres 4 de setembre (a través de les xarxes socials o per
correu electrònic)
Els participants hauran de fer arribar la proposta de logotip mitjançant
l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@malarrassa.cat, amb les
versions en color, blanc i negre i negativa (blanc sobre negre).
Requisits:
El disseny gràfic haurà de presentar el nom Malarrassa de manera que reflecteixi
el caràcter col·laboratiu d’aquesta publicació periòdica, independent i gratuïta
de Terrassa.
Remuneració:
1. col·laboracions periòdiques per a l'autor/a del logotip guanyador
2. dret a un espai de publicitat tant a la web com al periòdic en paper durant
un any
Comitè de preselecció: els membres del Consell de Redacció exerciran de
membres del comitè de preselecció. Aquests poden considerar el concurs desert, si cap de les propostes de logotip no els convenç.
Tria del nou logotip: els socis i col·laboradors de l’Associació Cultural Malarrassa, així com tothom qui vulgui participar via votació popular, triaran entre
les dues o tres propostes preseleccionades pel comitè abans esmentat.

C

ONTES BREUS
MANS DE NEU

El veig venir pel camí cobert de
neu. El fred és ben viu i el dia expandeix una claror estranya que
m’obliga a mig aclucar els ulls.
L’home avança a pas lent, insegur.
Porta un xerrac en una mà, i dos
trossos de llenya que aguanta, contra el pit, amb l’altra mà. L’abric,
brut i balder, una bufanda de llana
tota esfilagarsada i una gorra entatxonada que no li arriba a les orelles.
Ve cap a mi. Del nas, li penja un
fil de moc, gairebé congelat. La
barba coberta d’un polsim de neu.
No duu guants i em fixo en les seves mans. Són d’un blanc profund,
gairebé translúcid. Jo, amb la meva
jaqueta tèrmica, amb el micròfon a
la mà, l’interrogo: «Què en pensa,
de la situació? Com és que encara
no ha marxat? Fins quan s’hi pensa
estar?».
L’home em mira fix. Els ulls gebrats de pena. L’esguard, un mirall glaçat: «No sé on seré demà,
ni aquesta tarda, i encara menys
d’aquí a una hora...», em contesta
lacònic. I es fa un silenci. Un silen-

ci que ofèn cada una de les llambordes rebentades d’aquell tros de
carrer. Llavors, enfoca la vista: un
esvoranc em mostra el ventre de la
terra. Ha estat aquesta matinada,
em diu, amb la veu vençuda. Amb
paraules rovellades com la ferralla
que s’amuntega al meu davant.
Marxa. A l’instant recula i m’agafa
el braç. Caminem fins a casa seva.
Un habitacle que tot just unes setmanes abans era una llar, ara és una
mena de refugi, un asil, un cau on
una dona gran, molt gran, jeu estirada sobre una màrfega al mig del
pas. La mirada de la mare encara
em dol més que la del fill.
Ja està, ja m’ha contestat. Ell sap
que no pot marxar. El seu lloc és
aquí. Malgrat el fred. Malgrat la
fam. Malgrat les bombes.
M’acompanya fins a la porta. Clava la mirada al micròfon i, amb les
seves mans de neu, m’agafa les meves. Un calfred em pessiga el clatell.
«Pau, pau... —repeteix—. Només
demano que tot sigui com abans. I
que torni la pau».
Dolors Frigola
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		CONSULTA L’AGENDA D’ACTIVITATS COMPLETA					

malarrassa.cat/agenda

Anem al teatre!
NOVA TEMPORADA SETEMBRE - DESEMBRE 2015

L

a programació per al públic adult és variada, inquieta i contemporània. Variada perquè combina comèdia, drama, teatre gestual, temàtica política, crítica de costums, grans èxits i obres
més íntimes… Inquieta perquè arrisca i entre els espectacles que ofereix
hi ha sempre obres que puguin obrir els espectadors a formes no convencionals. I contemporània perquè, amb una única excepció, tots els

M

ALARRASSA
			 entre fogons

autors són creadors vius, absolutament contemporanis.
La temporada d’espectacles «familiars», adreçada a infants més
grans de 3 anys, oferirà alguns grans clàssics infantils, però també algunes versions que modifiquen substancialment la trama original per
introduir reflexions en consonància amb el nostre present.

LES RECEPTES DEL DAMUNT D’UN CEL DE FIL

HAMBURGUESA D’ARRÒS VERMELL INTEGRAL AMB CEBA DOLÇA, FESTUCS I
CARBASSÓ, ACOMPANYADA DE FALSA SALSA DE TOMÀQUET

I

ngredients

•
•
•
•
•
•
•

PER A 4 PERSONES

250 g d’arròs vermell
integral
5 cebes dolces
5 carbassons de mida
mitjana
50 g de festucs sencers
50 g de festucs picats
farina de galeta integral
(pa integral ratllat)
sal, pebre i ras el hanout

Per a la salsa

•
•
•
•
•

1 remolatxa cuita
50 g de festucs sencers
1 ceba i 2 pastanagues
llet de civada
sal i pebre

E

laboració

1.

Primer de tot, poseu l’arròs al foc dins d’una cassola, amb dues mesures d’aigua per una d’arròs i una miqueta de sal. Quan
arrenqui el bull, abaixeu el foc al mínim i deixeu que vagi fent durant 50 minuts.
2. Talleu les cebes per la meitat i després a la juliana, ben fines. Poseu-les a sofregir amb oli d’oliva i quan transparentin afegiu la sal i deixeu-les coure fins que quedin ben daurades.
3. Ratlleu els carbassons. Els afegiu a la ceba sofregida conjuntament amb els festucs sencers, el pebre i el i ras el hanout
(condiment format per diverses espècies típic del nord d’Àfrica), remeneu una mica i deixeu que vagi fent una estona.
4. Quan la barreja sembli ben lligada, afegiu els festucs picats i l’arròs integral. Deixeu que tot es vagi coent durant 5 minuts,
sense deixar de remenar. Apagueu el foc i deixeu refredar durant una hora.
5. Barregeu de mica en mica farina de galeta amb la massa fins aconseguir una textura que permeti donar-li la forma
d’hamburguesa sense que se’ns enganxi als dits.
6. Poseu les hamburgueses al forn a 180 graus fins que quedin dauradetes per la part de sobre i ja estaran preparades per
emplatar.
Preparació de la salsa
Talleu la ceba a la brunesa (a bocins molt petits) i sofregiu-la amb oli d’oliva. Quan es vegi transparent afegiu les pastanagues
ratllades i els festucs, remeneu i deixeu coure una estona.
Afegiu la remolatxa ratllada, una mica de llet de civada, sal i pebre. Deixeu coure una estona més i passeu per una batedora
de vas (turmix).
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ITERATURA
Política entre gerres

És en un any com aquest 2015, tan curull de cites amb les urnes i de promeses electorals, amb tota la pompa i l’altivesa que això sol comportar en
la majoria de casos, que hem d’agrair i estar d’enhorabona que una petita nova editorial, La Fuga Ediciones, tingui la bona pensada de publicar
aquesta petita joia inèdita del mestre Hašek.
Fitxa bibliogràfica
Historia del Partido
del Progreso Moderado Dentro de los
Límites de la Ley
Jaroslav Hašek
Traducció de
Montse Tutusaus
Introducció de
Monika Zgustova
La Fuga Ediciones,
Barcelona, 2015
173 pàgines

D

es de la primera
pàgina,llegim amb
fruïció aquesta nouvelle, que en realitat
és una autobiografia, una crònica dels convulsos anys que visqué l’autor a inicis del segle XX,
ela anys de la Gran Guerra i la
Guerra Civil russa. Amb la sàtira
i l’humor irrepetibles que el caracteritzen, Jaroslav Hašek (18831923) ens explica les seves peripè-

C

cies al front, experiències que ens
recorden a l’immortal personatge
de Les aventures del bon soldat Svejk [Osudy dobrého vojáka Švejka za
světové války,(1921)], un autèntic
Quixot modern, amb la imperceptible línia que separa la valentia de la covardia i la ineptitud, i la
mofa constant de l’autoritarisme
dels estaments militars. Després
de lluitar amb les brigades txecoslovaques contra l’Imperi austrohongarès, al finalitzar la guerra
s’allistà en l’Exèrcit Roig i marxà
a servir la Revolució a la llunyana
Sibèria (experiència esperpèntica
narrada en la divertidíssima segona part d’aquest llibre).
Batalletes a part, el que ocupa
la part principal d’aquest llibre
és el naixement d’un nou partit polític, el Partit del Progrés
Moderat dins dels Límits de la
Llei. Situem-nos a l’entorn de la
Gran Guerra, temps d’agitacions
polítiques i socials gravíssimes.
Reivindicacions nacionals dins
un mapa d’Imperis en declivi
conviuen amb els aires revolucionaris soviètics, la lluita obrera
i anarquista i l’aparició incipient
de l’extrema dreta. Us sona? A
grans trets, aquesta situació no
difereix tant del que ens toca viure avui dia, sobretot pel que fa a
l’agitació i la incertesa política.
En aquest context, Hašek, juntament amb una colla ben estrafolària, va decidir crear un nou
partit polític, de línia ideològica
i programa més aviat incerts, ja
que el que més importava per a
la bona praxi política era, segons

INEMA
		
bocins de

Hašek, la qualitat de la cervesa
que servissin a les tavernes on es
duien a terme els mítings i les reunions polítiques: «Cuanta más
cerveza por barba, tanto más propicio es el clima para la política».
Així, entre libacions, borratxeres i ressaques, Hašek i els seus
companys viuran les més rocambolesques i absurdes peripècies, a
Praga, a Viena, i a d’altres ciutats
de l’Imperi. Discussions polítiques fent servir els arguments
més absurds, aixecaments de camisa a tots aq uells qui es vulguin
deixar ensarronar, burles a les autoritats competents, demostracions fefaents d’incompetència
i covardia militar són només
algunes de les petites històries
que ens explica Hašek a l’hora de
presentar els altres membres del
Comitè Central d’aquest extravagant partit.
La segona part d’aquest llibre,
«Comandante de la ciudad de Bugulmá», ens explica l’allistament
de Hašek a l’Exèrcit Roig i el servei que prestà a la ciutat siberiana de Bugulmà. Allà, ben aviat es
trobà els ideals de la Revolució
encallats per l’absurditat burocràtica, les contraordres, les contradiccions entre allò que hauria
de ser la vida en una societat
socialista soviètica, igualitària i
harmònica, i allò que realment
era. Amb tot, el seu do per explicar les situacions més absurdes,
sovint patètiques, i fer-nos morir
de riure a cada línia es manté intacte.
Jaroslav Hašek és clàssic i im-

i que ens ho prenguem en conya.
O això, o anem llestos.

Jordi Sellarès
especulacionsapeudepagina.
blogspot.com.es/

Holy Motors
Dirigida per Leós Carax

Interpretada per Denis Lavant, Edith Scob, Kylie Minogue, Michel Piccoli, Eva Mendes, Jean-François Balmer,
Big John, François Rimbau, Karl Hoffmeister

Monsieur Òscar és recollit cada dia matí per una antiga limusina dins la qual té
la documentació i els elements necessaris per anar encarnant de forma maratoniana al llarg del dia una gran varietat de personatges (un executiu, un assassí, un
sense sostre boig, un pare de família, un músic...).
Potser us estranya que faci la
ressenya d’aquesta “petita gran
joia” del surrealisme, estrenada
fa tres anys, però en la meva recerca la darrera setmana de juny
tan sols he trobat megaproduccions, preqüeles, seqüeles i comèdies que no em feien massa gràcia precisament, així que he vist
que era un bon moment per rescatar la que, per ara, és l’última

mortal, i les seves obres no passaran mai de moda, sempre seran
rigorosa actualitat. Això també
succeeix en aquest petit llibre del
que en podem extreure una lliçó
final: en un any ple fins dalt de
cites polítiques, més val que agafem unes cerveses (o el que sigui),

pel·lícula del sempre controvertit
Leós Carax.
Holy Motors arrenca situant
l’acció en un cinema on els espectadors semblen estar adormits durant la projecció d’una
pel·lícula en blanc i negre i resulta clar el missatge: serem sacsejats per a no convertir-nos en
aquests zombis que han caigut
sota l’influx del cinema més im-

personal, previsible i efímer.
Per dur a terme aquesta missió, tenim al polièdric Monsieur
Òscar que anirà assumint al llarg
de tot el llargmetratge diversos
papers units pel fil conductor
del ventall d’emocions que transmet el setè art i que abasten des
de la bellesa, la frivolitat, el dramatisme, la parodia, el surrealisme, l’amor, la por, l’angoixa…

I també passejarem per diversos
gèneres, per altres pel·lícules,
per altres disciplines artístiques.
Un conjunt d’elements que ens
produirà una sensació de desconcert hipnòtic i certs moments
d’incomoditat que sempre han
estat una de les grans obsessions
de Carax.
Reivindicació tant de l’ofici
d’actor com de la situació del cinema que s’ha de gaudir com si
d’una peça d’art es tractés. I com
sentencia un dels personatges:
“La bellesa, està en la mirada, la
mirada del que observa”.

Sidhe
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PEP PLA:

«Sempre he

pensat que s’ha de passar
d’etiquetes, que cadascú
utilitzi allò que vulgui per
expressar-se.»
L’actor terrassenc Pep Pla compagina l’art teatral tant als escenaris com dirigint el Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET) des d’on
impulsa el Festival Terrassa Noves Tendències
(TNT) que enguany ja arriba a la seva dotzena
edició. Amb un afany incansable per apropar el
teatre a totes les persones, treballa de manera
discreta, però efectiva desde Terrassa
—Com et vas introduir al món del teatre? Hi havia cap antecedent a la teva
família?
—No hi havia cap antecedent, però sí
que m’agradava recitar poemes i fer
imitacions de personatges famosos als
dinars familiars. Un dia, quan tenia 14
o 15 anys, en un moment en què no sabia ben bé què fer a la vida, vaig passar pel carrer de Sant Pau i vaig veure
un rètol que deia Institut del Teatre.
«Hòstia, això es pot estudiar? És fantàstic!», vaig pensar. Als meus pares,
que tenien uns telers, els vaig dir que
no volia continuar el negoci familiar,
que volia fer teatre. En aquell moment
devia semblar una autèntica bogeria.
Encara no entenc com m’ho van permetre! —diu somrient—. Suposo que
no van tenir més remei.

«Per a mi el teatre és una
eina per transformar l’ésser
humà, per millorar-lo o, almenys, per intentar-ho.»
Vaig fer els dos primers cursos de la
carrera a Terrassa, i com que, tot i dirse Institut del Teatre, els estudis no
estaven homologats encara, em vaig
tornar a matricular començant de zero
a Barcelona, però a partir de primer ja
em guanyava la vida actuant i a segon,
el 1985, em va cridar el Flotats per fer el
Cyrano de Bergerac i vaig entrar al món
professional per la porta gran.
—Ets conegut com a actor per un públic ampli gràcies a la teva presència
en sèries televisives (Poble Nou, Ventdelplà, Temps de silenci...), però com a
director has anat desenvolupant una
trajectòria gens conformista... Què és

allò que més t’interessa comunicar o
generar?
—La possibilitat de canviar el món,
de canviar-me a mi mateix —afirma
amb rotunditat—. Per a mi el teatre
és una eina per transformar l’ésser
humà, per millorar-lo o, almenys, per
intentar-ho. Amb aquesta inquietud, m’he mogut contínuament, així
que no només he fet d’actor, sinó que
molt d’hora vaig començar a dirigir.
El 2002, per exemple, vaig gestionar i
programar l’Artenbrut, una sala alternativa a Barcelona, malauradament
desapareguda. La meva idea era oferir
propostes realment alternatives, que
no es poguessin veure en altres llocs.
Trobo molt bé que hi hagi coses de pur
entreteniment, perquè hi han de ser,
però també hi ha d’haver coses que
ens remoguin. Arran d’aquella experiència —continua—, l’Ajuntament de
Terrassa em va proposar portar el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa... El
primer director va ser l’Oriol Broggi,
que va estar treballant durant un any
i escaig abans d’obrir portes el juliol de
2005, però al desembre va decidir plegar i llavors vaig entrar jo.
—Pots definir quins són els objectius
del CAET, i explicar-nos en què es diferencia del Centre Dramàtic del Vallès, l’entitat predecessora, que va desaparèixer el 2004?
—El Centre Dramàtic del Vallès (CDV),
tot i tenir aquest nom, era una entitat
privada. Quan la Catalina Mieres, consellera de cultura del govern Maragall,
va decidir copiar el model francès de
descentralització de la creació escènica, va posar com a condició indispensable que a Terrassa el centre fos públic. El projecte era instal·lar les noves
seus a Reus, Girona i Terrassa. Però,
per què a Terrassa si és tan propera a
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Pep Pla, director del CAET al Teatre Principal. 		

Barcelona? La Generalitat va apostar
per la ciutat perquè existia el CDV, que
conferia a la ciutat una gran vitalitat
i un esperit innovador en l’àmbit teatral. Aquest precedent ha comportat,
en el moment de la crisi, l’haver agafat nosaltres l’especialització en noves tendències per a públics inquiets.
Creacions multidisciplinàries amb
música, vídeo, noves tecnologies, etc.
Sempre he pensat que s’ha de passar
d’etiquetes, que cadascú utilitzi allò
que vulgui per expressar-se. Els temes potser sempre són els mateixos
(la mort, l’amor, la injustícia social,
la identitat), però canvien les formes
d’expressió i comunicació, i els joves
creadors sempre intenten trobar maneres que connectin molt més amb
públics joves... o inquiets. No crec que
sigui encertat dir que tot això sigui només per a joves —matisa—, perquè a
mi també m’agrada.
—Com a director del CAET ets
l’encarregat de la programació tant
del TNT, com del Teatre Alegria i del
Teatre Principal. De quins criteris
parteixes per fer aquestes altres programacions?
—Abans d’inaugurar el Teatre Principal, ja programàvem al Centre Cultural
els grans èxits de crítica i públic, per a
tots els públics. Al Teatre Principal seguim amb el mateix criteri i oferint un
ventall eclèctic de gèneres, però hi ha
espectacles amb una sensibilitat diferent que necessiten un marc diferent:
a l’Alegria i a la Sala Maria Plans de
l’Institut del Teatre presentem coses
més minoritàries.
—L’any 2011, quan es va reinaugurar el
Principal com a teatre, algunes persones deien que tenia els dies comptats a
causa d’unes despeses insostenibles...
Tenia cap fonament aquesta predicció
tan fatalista?
—Això sempre es diu quan comença
alguna cosa. A l’inaugurar-se el Teatre
Principal, ens vam estalviar la despesa
del lloguer de l’anterior local del CAET
i, a més, vam fer un pla energètic que
ens va permetre baixar les despeses a
una quarta part. També passa que la
ciutat se l’ha fet seu. La segona obra
que vam presentar va ser una de Peter
Hanke, que vaig dirigir jo, on l’acció
era situada en una plaça pública i
comptava amb la participació d’unes
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300 persones de la ciutat, pertanyents
a diversos àmbits. Per exemple, del
Centre Excursionista en venien un
quants amb motxilla i passaven per
l’escenari. Tothom que volia va poder
participar…
—Creus que el TNT ha arribat al seu
sostre o hi ha algun projecte de futur
immediat que pugui fer-lo esclatar?
—He somiat que el TNT era una altra
cosa molt més bèstia —diu amb els
ulls il·luminats—. Ens agradaria molt
no tant sols ser aquest aparador on
s’estrena i es coprodueixen molts espectacles de la resta de Catalunya, sinó
ser aparador del que es fa a la resta de
l’estat i del món, i no limitar-nos a un o
dos espectacles de fora.
Que tingués una durada de dues setmanes, en lloc d’una, i sense marxar de
Terrassa, que s’obrís als barris.

«Trobo molt bé que hi hagi
coses de pur entreteniment,
perquè hi han de ser, però
també hi ha d’haver coses
que ens remoguin. »
—Creus que es pot arribar a aconseguir?
—Fins ara hem tingut un Ajuntament
amb un color diferent del de la Generalitat i això ha comportat certes dificultats, però el TNT és l’únic festival
que ofereix exclusivament espectacles
alternatius, amb una forta presència
d’eines visuals. I estic convençut que
aquest és el futur.
—Què li manca o li sobra a l’ambient
cultural de Terrassa? Quin seria el teu
programa si fóssis regidor de cultura
de l’ajuntament?
—No m’ho havia plantejat mai. Estic aquí, que prou feina tinc... no sé...
m’agradaria que fóssim molt nostres,
però molt oberts de cara al món. I si la
Terrassa del futur volem que sigui una
societat integrada és necessari que es
facin moltes activitats culturals tant
al centre com a qualsevol barri. Sense
perdre la nostra identitat, però pensant que hi ha la gent que ve d’altres
cultures i que no podem ignorar-les.
Jordi F. Fernández Figueras
Eli RodGüell

Terrassa, juliol de 2015

