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L’AJUNTAMENT

PSC I CIU

pacten per governar la
ciutat
L’inici del curs polític ve marcat per
l’acord presentat just abans de l’inici
de l’estiu entre PSC i CiU per formar
equip de govern.
Miquel Sàmper i Jordi Ballart signant el pacte de govern.

Miquel Gordillo

D

esprés de dos
mesos de rumors
des de les eleccions municipals
del maig, el dia
31 de juliol es va presentar el
que era vox populi: l’acord pel
qual socialistes i convergents
governaran l’Ajuntament de Terrassa els propers quatre anys.
L’anomenada sociovergència
que molts anunciaven marca
doncs l’inici de la legislatura
dels propers quatre anys.
Amb aquest pacte, la suma
de regidors en l’equip de govern arriba a 12 (nou del PSC,
més tres de CiU), tot i que sense assolir la majoria absoluta
de 14. El resultat de tot plegat,
una mica més de facilitat per
tirar endavant lleis i acords en
els plens, però també moltes dificultats per la raó de no arribar
a sumar majoria.
En la presentació de l’acord,
l’alcalde Jordi Ballart va assegurar que aquest pacte “és un

				

L’OPOSICIÓ, MOLT CRÍTICA AMB EL “PACTE DE DRETES”
Els partits d’esquerra presents a l’Ajuntament han considerat contra natura aquest pacte de govern, tot
afirmant que perverteix els principis del partit que ha manat a la ciutat els darrers 36 anys. La CUP denuncia
que el pacte ha fet que “el PSC perdés la decència progressista que li quedava, tot governant amb la dreta”, i
alerta que “CiU impulsarà un model neoliberal a l’àrea d’economia”. En aquesta línia, TeC expressa que “CiU
governarà a Terrassa per cortesia del PSC.” Per la seva banda, Isaac Albert (ERC) ha proclamat que “estem
davant d’un pacte de supervivència personal, políticament inestable i sense futur”.
acte de maduresa, sòlid, estable
i flexible”, i que garantirà una
“governabilitat
progressista
que doni solucions als principals problemes de la ciutat.”
Miquel Sàmper (CiU) que
assumirà l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i
Ocupació, afirmava que aquest
“no és un pacte per portar el
PSC cap a la dreta.”
La resta d’àrees que a partir d’ara seran assumides per
CiU seran les mencionades 2a
Tinença d’Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Indústria
i Ocupació pel Miquel Sàmper, i

la Regidoria d’Esports pel Dani
Nart. Les regidories de Ciutadania i Qualitat Democràtica, de
Capacitats Diverses i Accessibilitat, i la Presidència del Districte 1, seran responsabilitat de
Meritxell Lluís. Així doncs, els
únics tres regidors obtinguts a
les eleccions per CiU, després
d’haver-ne perdut fins a sis, els
ha proporcionat aquest suculent premi: comandar cinc regidories de pes en el govern de la
ciutat.
En el pacte signat per PSC
i CiU es descriuen acords com
ara treballar per una ciutat lliu-

re de desnonaments i augmentar la borsa de pisos de lloguer
social. També s’hi apunta a la
creació de nous llocs de treball
a través de d’una política industrial ambiciosa, i amb una reactivació del comerç. L’acord signat aposta per un Ajuntament
més transparent, amb “parets
de vidre”, i a fer una auditoria de
l’organització municipal.
De fet, una de les condicions
per tirar endavant aquest pacte era l’adhesió de Terrassa a
l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI), tal
com es va aprovar en el darrer

Terrassa realitzarà una auditoria del seu deute

E

CEDIDA

n una primera reunió realitzada el primer
de setembre, l’alcalde Jordi Ballart ha
acordat amb la Plataforma Ciutadana de
l’Auditoria del Deute (PACD) i l’Observatori
Ciutadà Municipal, començar un procés
per dur a terme una auditoria del deute que té el consistori. D’aquesta forma, Terrassa seguirà l’exemple
d’altres municipis com ara Barcelona, Madrid o Badalona, on també estan impulsant la realització d’una auditoria per tal que la ciutadania conegui els processos
que han originat el deute i s’avaluï la legitimitat del
mateix.
Des de la PACD manifesten, tal i com van reiterar a
l’alcalde, que l’auditoria ha de ser un procés dut a terme per la ciutadania, i que ha de ser el més participatiu
possible. “No es pretén limitar l’auditoria a una anàlisi
entre experts, sinó, al contrari, fer veure que tot ciutadà és un auditor en potència, en tant que podem
sol·licitar informació, exigir explicacions a les administracions, compartir aquesta informació i les respostes,
analitzar les dades des del nostre punt de vista, denunciar les irregularitats, i proposar alternatives.”
La PACD exigeix que l’ajuntament faciliti tota la
informació necessària per fer possible una auditoria
rigorosa. En aquest sentit, el col·lectiu aposta per revisar tots els deutes un per un, des del seu origen i causa, i els efectes que han tingut per a la ciutadania. La
intenció és centrar-se en deutes com ara de la Societat
Municipal d’Habitatge o el Parc Audiovisual.

ple del juliol, pocs dies abans
d’oficialitzar-se el pacte. De fet,
aquesta adhesió fet implica un
suport important per part de
l’Ajuntament al procés sobiranista.
Veurem
com
encararà
aquest nou complicat escenari
el PSC, que s’ha compromès a
pactar d’ara en endavant amb
qui fins fa poc tenia una oposició molt ferma i, suposadament,
d’ideologia molt contrària. Es
presenten decisions importants en els propers temps. Una
d’elles, la confecció i aprovació
dels pressupostos municipals i
les ordenances fiscals.

La PACD proposarà que la tasca de portaveu del procés d’auditoria recaigui en algun dels membres del col·lectiu, independents de l’equip de govern, per evitar que
aquest s’erigeixi en informador oficial. A
més, insten a vetllar per tal que cap partit
polític pugui instrumentalitzar el procés
per al seu benefici.
Segons l’acord establert, ara s’ha de
determinar un grup impulsor integrat per
tècnics municipals i membres de l’OMC i
de la PACD. S’ha de veure si aquest procés
d’auditoria del deute anunciat serà sotmès a votació en un proper ple, i quin serà
el suport que rebi la proposta per part
dels grups municipals.

• L’AJUNTAMENT TÉ UN DEUTE DE
MÉS DE 198 MILIONS

CEDIDA
D’esquerra a dreta: Alfredo Vega i Jordi Ballart amb Òscar, Susanna i Enric (OCM i PACD)

Si ha cap dubte sobre la necessitat d’auditar el deute municipal, s’ha de saber que l’Ajuntament en té un
d’important. Segons dades del Ministeri d’Hisenda,
Terrassa és la tercera població de Catalunya amb un
deute amb els bancs més alt, calculat en 198,4 milions
d’euros a finals del 2014. Es tracta de deutes amb bancs
per crèdits financers.
El deute de Terrassa només està per darrera de
Barcelona, (amb 977 milions), i de Reus (260 milions).
Terrassa se situa en el lloc 19 de les poblacions més

endeutades de tot l’estat. Altres ciutats properes de
mides similars, com són Sabadell o Badalona, tenen un
deute menor, d’una mica més de cent milions d’euros.
Des de l’Ajuntament s’afirma que en relació al número d’habitants, el deute del consistori col·loca la
ciutat en el lloc 653 de totes les poblacions de l’estat.
També s’apunta que hi ha hagut una reducció del deute respecte a l’any anterior. El cert és que bona part
del deute municipal correspon a la Societat Municipal
d’Habitatge i al Parc Audiovisual, com a societats de capital públic.
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PERSPECTIVA

CAMÍ AL 27 S

s’anuncia majoria sobiranista nacional i popular
Estem a tocar de les eleccions més complicades o divertides de la història recent
del país. Sens dubte, les més incertes. Les
forces polítiques que, d’una manera o una
altra, plantegen el resultat de les mateixes com el punt de partida concret per a la
creació d’un estat independent estarien a
punt de guanyar la majoria dels escons, segons totes les enquestes.
Pep Valenzuela

L

es eleccions del proper 27 de setembre
són ja les més agitades i particulars
de la història de
l’Espanya postdictadura; amb
posicionament explícit fins i tot
de dos dels líders europeus més
importants, la cancellera Merkel i el primer ministre britànic
Cameron.
Podrien ser l’inici d’un moment polític inèdit, un laboratori per a la política mundial.
Clar que per això calen, com a
mínim, projecte polític estratègic que mereixi el nom i organitzacions i persones a l’alçada

d’aquest i amb alçada de mires.
Els partits i forces polítiques
favorables a la construcció d’un
nou país, d’una República Catalana, al menys sobre el paper
(Junts pel Sí, CUP, Catalunya sí
es pot), sumen segons les enquestes molt més de la meitat
de vots i escons.
La ciutadania, per la seva
banda, ve demostrant sobradament àmplia disposició i sobrada capacitat per entomar
aquest repte.
Això esdevé en el context de
la conjunció d’una crisi, econòmica i política, amb màxima
responsabilitat del sector financer, que ha destruit la vida de
moltes persones i deixat sense

Parlament de Catalunya
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Podrien ser l’inici d’un moment polític inèdit, un laboratori 		
per a la política mundial.
perspectives de futur a milions,
tot posant en evidència el caràcter real del sistema i dels poders
que ens governen.
Les eleccions municipals van
marcar un senyal clar del canvi
que vol un nombre creixent de
persones. Però encara insuficient.
Han aparegut noves forces,
candidatures i cares, que d’una
forma o altra expressen aquests
anhels.
Mentre, no per casualitat,
la coalició que ha dirigit els governs catalans durant dècades,
CiU, ja no existeix.
CDC intenta refundar-se o
trobar nova personalitat i vida,
potser en una arriscada opera-

La campanya serà intensa

E

ncara viu la polèmica
per l’acord de govern
municipal entre PSC i
CDC, criticat per la resta, quan
les aliances per a les properes
autonòmiques dibuixen un altre marc de relacions.
El PSC identifica ara CDC
i l’aliança Junts pel Sí com
l’enemic principal a batre.
Mentre, en aquesta coalició de
forces polítiques i socials (ERC,
MES, CDC, Demòcrates, Òmnium, ANC), tot i trobar-se ara
com socis els del CDC i ERC, que
són oposició a l’Ajuntament, no
hi veuen conflicte insalvable.
Carles Caballero, coordinador
del comitè de campanya local i regidor ERC, afirma: “ens
coneixem prou, les nostres diferències, però ara tenim molt
clar allò que ens uneix, la independència, que és el que es
juga ara”.
L’ANC, tot i posar els seus
noms a la llista de JpS, ha declarat que dóna suport també a
la campanya de la CUP.
Aquesta força, declara
l’Ander, membre del comitè
de campanya, el que vol és
“demostrar que l’eix nacional

i el social són indestriables,
no caurem en aquest parany
d’haver d’optar, les dues reivindicacions van juntes; ho volem tot”. Considera, a més, “no
estem aquí per negociar amb
l’Estat ni la sobirania nacional
ni els drets”. A Terrassa, afirma,
creix aquesta opinió, com mostra entre altres el resultat de la
CUP a les municipals.
Els partits que van donar
suport a Terrassa en Comú per
les municipals, es presenten
ara com a Catalunya Sí que es
pot. Són ICV, EUiA i Podem.
En Xavi Martínez, coordinador local d’ICV informa que
volen “prioritzar la clau social”,
car considera que “el pes d’allò
nacional és excessiu”. Declara
que Iniciativa defensa el dret a
decidir, però que “en el context
de crisi i emergència, l’eix social ha d’entrar amb força”.
Ivan Martos, coordinador
local d’EUiA, considera aquestes eleccions “molt especials
i diferents”, i creu que entre
els eixos nacional i esquerradreta, “que afecta totes les candidatures”, “s’ha d’apostar pel
segon eix”. Preveu, en tot cas,
“molts canvis al Parlament i la

política catalana”.
Des de Podem, Aníbal Garzón, secretari local, afirma que
la batalla principal és “contra
el front nacionalista català de
Mas i les seves polítiques neoliberals”. A Catalunya, d’altra
banda, el seu partit creu que
tindrà “indicadors clars de
l’èxit de l’aposta per la confluència que indicaran camins
per les eleccions generals”.
Per la seva part, a TeC aclareixen que no participen a cap
candidatura, tot i que hi ha
consens bàsic sobre la necessitat de treure Mas i les polítiques de retallades.
El partit de l’Alcalde, en
aquest context, manté línia
política i, segons totes les enquestes, manté la línea de pèrdua de vots i suports. El PP, que
sembla acompanyar el PSC,
si més no en les expectatives
electorals, es confia a l’àngel
exterminador arribat de Badalona. Mentre, amb aquell posat
de gent d’ordre, jove i moderna, Ciutadans espera encara
caure més fruits de la seva espectacular pujada.

ció de renéixer com l’au fènix en
el cos de la nova aliança político-social que és Junts pel Sí.
Una novetat prou important
i significativa en aquest procés
ha estat, no ja la intervenció de
la patronal, com sempre en favor de les forces “conservadores
i d’ordre”, sinó la divisió de la
mateixa, al menys d’acord amb
les declaracions d’alguns dels
seus sindicats o organitzacions,
entre aquells que defense n el
dret a decidir i, eventualment, la
independència, i els que hi són
en contra.
Voldria dir això que, com en
el cas de les forces polítiques
d’esquerres, la qüestió nacional
els dividiria també?

Però, bé, com tothom sap,
hi ha també la por al canvi, les
amenaces de dintre i de fora, les
mancances pròpies i alienes.
En tot cas, el nivell de consens assolit en aquests moments
per determinades propostes i
dessitjos polítics i socials, que
es condensen en el clam per un
procés constituent d’una república catalana, només podria
materialitzar-se amb una majoria d’escons i vots suficient i
inexcusable, que anuncia avui
en les enquestes una majoria
suficient per a fer-lo caminar.
Caldrà veure si és aquest ja
el moment o si, per contra, hom
viu encara aquell necessari procés d’acumulació de forces.

CONSULTES POPULARS I DRET A DECIDIR
Les consultes populars per la independència realitzades a més de 500 pobles i
ciutats catalanes van ser un exercici pràctic
d’autodeterminació que ha estat determinant i ajuda a entendre el moment actual i
la implicació i protagonisme de moviments
socials i ciutadans en la política catalana
actual.
Milers de voluntàries que ja treballaven
i moltes més que s’afegirien amb el seu
treball i acció van aconseguir pressionar
fins marcar prioritats a l’agenda política de
Catalunya.
L’any 2009 marca un punt d’inflexió
amb dos fets, petits, però de gran rellevància, nacional i internacional. El primer,
la marxa dels 10.000 a Brussel·les per
l’Autodeterminació, el 7 de març. El segon,
el 13 de setembre, la primera consulta popular, al municipi d’Arenys de Munt.
Algunes egarenques havien participat
en l’organització i hi eren en tots dos llocs.
La Pepi Oller va ser-hi al grup creat per la
marxa a Brussel·les i recorda que “la idea
era fer una organització en xarxa, aprofitant
internet; tot allò de ser una organització horitzontal, sense caps”.
L’experiència de l’anada a la capital europea va ser interessant, però després amb
el referèndum d’Arenys, assegura, “vam flipar amb l’ambientaço que hi havia”. D’aquí
va sorgir immediatament la proposta de fer
més consultes, també a Terrassa.

Amb una reunió al centre cívic Maria
Aurèlia Capmany, es creà Terrassa Decideix
per organitzar aquesta consulta, que es va
celebrar el 23 de gener del 2011, “va ser
el dia més fred de l’any”, recorda la Pepi.
La participació va ser d’un 11,4% del cens
electoral (176.975 persones).
Després del referèndum, un pas més,
neix Terrassa per la Independència. Es van
crear comissions i convocar voluntariat, “en
principi tothom a títol individual, clar que
sempre hi ha gent de partits”.
Mentre, es formava l’ANC a nivell nacional i l’assemblea d’activistes terrassenques
va decidir adherir-se i esdevenir territorial de
l’entitat, passant a formar part d’un mapa
atapeït, de nuclis locals.
“Tot i saber que això és una cursa de
fons, vam néixer pensant que l’organització
local seria per poc temps”, confessa la Pepi,
“però el cicle polític ha anat agafant nous
camins i apareixent nous desafiaments”.
L’assemblea no ha parat de crèixer.
Cada vegada més organitzats, però “sobre
la base de l’acció i contactes al carrers”,
emfasitza. Amb l’objectiu de donar-se a
conèixer a tots els barris de la ciutat, una
tasca “molt gratificant”, afirma.
Dos aspectes a tenir en compte, veu la
Pepi: la por al risc i el factor emocional. Ella
defensa el “respecte per totes identitats. No
és aquest el debat; ens matxaquen a tots
igual, independentment del que sentim”.
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OPINIÓ

VEUS
PAREU LA GUERRA!!!

JOAN TAMAYO

Observatori pels Drets Humans

S

i a algú li mancaven arguments per arribar a la conclusió de que el mite «Europa» és la més gran de les fal·làcies que
s’hagin construït en pro d’un sistema depredador i
criminal com el Capitalisme i les seves polítiques
neoliberals, espero que avui ja ho tingui clar!
Aquesta Europa que ja va el genocidi humà
i cultural de la conquesta d’Amèrica per part de
Castella, Portugal, Anglaterra…, les polítiques
colonialistes i anorreadores dels segles XIX i XX
i el reguitzell imparable de guerres autodestructives fins arribar a la Segona Guerra Mundial, és la
mateixa que ara, guiada per Alemanya, la Banca,
el Capital, i les institucions econòmiques i socials
que els hi donen suport, sotmeten als treballadors i
treballadores a les retallades més brutals, condemnant als pobles a situacions socials similars a les de
l’inici de la Revolució Industrial. I també és la que,
amb la boca plena d’una «democràcia» en que no
hi creu, aixeca barreres físiques i socials perquè
els éssers humans que han de migrar per raons
econòmiques, polítiques i bèl·liques no puguin entrar, dins de les seves fronteres, no sigui que els

incomodin a l’hora de gaudir dels seus privilegis i
de la seva riquesa.
«Per què aplicar els Drets humans? —deuen
pensar—, aquestes normes humanitàries que són
un “conyàs” que només es creuen aquesta colla de
hippies, anarcos, antisistema i “terroristes” que són
l’escòria del sistema!».
Em posa molt trist, com a ésser humà tot el
que està passant… però el que més m’indigna
i em cabreja és la nova deessa del segle XXI, la
més adorada en el temple dels valors antihumans
d’aquest sistema. Em refereixo a la HIPOCRESIA.
La seva imatge s’ha convertit en una atmosfera
constant, diària, que t’ofega i et narcotitza, convertint a les persones en zombis socials!
Exemples?, els que vulgueu. Les Nacions Unides: Què són? En què s’han convertit? Al servei de
qui treballen? (No em refereixo a les persones que
individualment intenten treballar per una mica de
dignitat). Les democràcies liberals i representatives
que formen part de l’ideari del sistema: A qui serveixen realment? Aquests governs «titelles» estan

amb el poble o al servei dels diners (TTPI, FMI,
BCE, OCDE…)? Els mitjans de comunicació: Qui
hi ha al darrere? Per què ens inunden de xifres i
xifres? Al servei de quines estratègies actuen?
El 1989 celebrem la caiguda del mur de Berlin
i al 2015 en tornem a aixecar a Ceuta, a Melilla,
a Hongria, al Canal de la Mànega… Les oficines
administratives i burocràtiques dels estats, els Parlaments, els nous camps de concentració per refugiats, els CIE, són els murs interiors del nostre
racisme amagat que surt, només de tant en tant,
però que continua enquistat.
Què ens passa als éssers humans? No reaccionem en veure un gran i mític mar, el Mediterrani
(mal anomenat Mare Nostrum), ple de cossos humans flotant o famílies senceres amb nens i nenes
dormint als carrers o atonyinats per la policia o
intentant saltar murs amb pues metàl·liques. Algú
recorda o sap que existeix la Declaració Universal
dels Drets dels Nens i les Nenes, que hi ha un Principi General que diu que per davant de tot hi ha
l’interès superior del nen i que cal fer el que sigui
perquè es compleixi aquest principi?

SALVADOR PÉREZ

SÓN MALA GENT
NEUS PIÑOL BARREDA
Germana de l’Òscar

A

l’agost les angoixes desapareixen, a les anorèxiques els
entra la gana, els toxicòmans
avorreixen les seves addiccions i els
dimonis que portem dins es fan xais
inofensius. És per això, que l’agost de
2012, algú va decidir que Terrassa podia prescindir del 50% del servei hospitalari d’atenció psiquiàtrica, tancant
una de les dues plantes de l’Hospital
Mútua de Terrassa. I ja posats, també
tancar el CAS (Centre d’assistència i
drogodependències de Terrassa). Si
no cal, doncs tot això que estalviem, i
així de passada, l’empresa privada que
gestiona la sanitat pública de Terrassa,
pot vetllar pels seus resultats i compensar les retallades dels pressupostos
públics.
Deixar un servei com aquest per
sota del 50% té conseqüències i víctimes. L’Òscar Piñol Barreda és una de
les víctimes de la gestió irresponsable
de Mútua de Terrassa i de les retallades
del govern de la Generalitat.
L’agost de 2012, l’Òscar va ingressar a través d’urgències en estat semi
comatós per intoxicació etílica. No era
el primer cop. A la Mútua tenien un
historial extens de la seva malaltia, així
com el diagnòstic de la seva bipolaritat.
Passades 22 hores, i un cop anivellades les constants, li van donar l’alta.
L’Òscar va demanar que l’ingressessin;
tenia por. Obertament manifestava que
en els darrers dies no parava de donar
voltes al suïcidi. El metge d’urgències
va respondre que havia parlat amb el
servei de psiquiatria i que no tenien
capacitat per atendre’l, i li havien de

donar l’alta ja que necessitaven el
box que ocupava. Com a favor i mig
d’amagades em va recomanar que
pugés a la planta de psiquiatria directament i mirés de parlar amb ells. Un cop
allà se’m van treure de sobre: havíem
de tornar a fer l’ingrés a Urgències i
esperar a que un psiquiatra de guàrdia
l’atengués (aquells dies les esperes a
urgències eren de vàries hores). Vam
marxar.
A casa, l’Òscar va passar el procés
d’abstinència com va poder. Tibant
d’experiències anteriors, de molt patiment per part d’ell i de fermesa per part
de la Judit i jo mateixa, se’n va sortir.
Al cap de tres setmanes, semblava
que la cosa rutllava, no havia tornat a
consumir i em va prometre que quan
la calor s’apaivagués aniríem a fer un
volt al Pujol de la Mata. El 10 de setembre l’Òscar es va suïcidar amb una
sobredosi d’heroïna que el va deixar en
coma fins que el dia 13 el van desconnectar.
Han passat tres anys, el temps que
he necessitat per fer aquest escrit. No
és un problema mèdic, és un problema
polític. Per això, el meu reconeixement
pel personal sanitari que atén el CAS.
En especial per la doctora Yolanda Tascón, a qui he d’agrair la seva atenció
constant en els anys que va tractar
l’Òscar, però també el meu menyspreu
més radical pels gestors de Mútua Terrassa i el govern que ens retalla els
serveis bàsics.
Algun dia haurem de demanar responsabilitats a la mala gent que està
gestionant menystenint les persones.

Té molta raó el professor Eudald Carbonell
quan diu en els seus escrits que l’esser humà encara està a mig camí del seu desenvolupament
intel·lectual i que si no s’afanya a socialitzar la tecnologia i els avenços científics per fer un món més
just, no arribarà mai a saber el que hauria pogut
ser una societat feliç (l’ésser humà depredador és
entre nosaltres).
El més urgent, per tant, és sumar veus i gent al
carrer per denunciar la violació impune i sistemàtica
de valors i drets humans, i sobretot, el més important: el dret a la dignitat de les persones.
Avui he tingut un somni, el dia 11 de setembre
de 2015, els carrers de Barcelona s’omplien amb
més d’un milió llarg de persones, potser n’érem 2
milions, no ho sé, tots vestits de negre i amb una expressió de ràbia interior a la cara. I mentre se sentia
pels altaveus la cançó «venim del Nord , venim del
Sud», la gent cridava amb força un sol lema: «PAREU LA GUERRA, CÍNICS, HIPÒCRITES!!!» Aquest
somni m’ha tornat la pau d’esperit, per una estona
no he sigut víctima de la HIPOCRESIA!!!

Membre de l’AVV SEGLE XX

“Veurem com queden els temes de participació en
aquest govern de dretes”
El pacte entre forces de dretes ja
s’ha consumat tal com estava previst. La
llàstima és haver fet tanta comèdia i esperar al final de juliol, però bé, cadascú
sabrà la seva estratègia. Al cap i a la fi,
tot es resumeix al sou i la cadira, i això
ja està aconseguit, la resta no té cap
interès. I veurem com alguns ho expliquen a partir d’ara als seus barris de vot
i afinitat que tant han controlat i treballat
amb allò de: “Mai pactarem amb…”,
“A Terrassa, mai governarà la dreta…”.
Tots els del “mai…”, ara ni piulen, estan amagats, no surten els seus grans
comentaris d’opinió, ja no hi ha lliçons
doctorals i morals…, com dóna voltes la
vida i com s’han de veure alguns.
Que CiU gestioni ocupació, empreses, activitats, indústria i promoció
de sòl industrial i consum, no té cap
importància, ja que els poders fàctics
econòmics i empresarials ja fa temps
que l’Ajuntament l’han convertit en
casa seva. L’única variació és que fins
ara hi havia un succedani i ara tindrem
l’original, per tant, les coses seran més
clares i evidents.
Que CiU gestioni Esports, només és
un nou trasbals pel Sr. Alfredo Vega que
ha perdut un espai de gestió entretingut,
que li donava videta fraternal i que davant del paperot que li toca fer, doncs
ha tingut que cedir, segur que amb desgana, però ser “noi dels recados i per
a tot” comporta això. Esperem que el
nou regidor no faci absurditats com la
de l’Alcalde Royes de voler popularitzar
l’hoquei i el golf d’espardenya, quan
aquests sectors, no tenen cap interès en
acostar-se a les classes populars, i volen
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seguir mantenint les diferències de classe, i com més lluny millor. O que pensi
que el CNT és el gran element esportiu
de la ciutat, quan no deixa de ser un petit element en la complexitat i diversitat
esportiva d’aquest municipi.
I ara arribem a la traca final, on el
desgavell pot ser meritori: Estructura territorial i Districtes, gestionada per un regidor del PsC i ara se li dóna Ciutadania i
Qualitat democràtica (abans Participació
Ciutadana) a CiU. Quines competències
reals tindrà la regidora d’aquest partit?
ni se sap. Com es relacionarà tot aquest
poti-poti de regidories? ni ells ho saben.
Volem recordar que quan es va produir
el tripartit PsC, IC i ERC, ja va haver-hi
conflictes i enfrontaments greus, ja que
el PsC gestionava Participació i ERC
Equipaments Cívics. Cal tenir en compte que Participació sempre ha estat un
àmbit de gestió sensible i estratègic pel
PsC ja que era un espai de control i vigilància del territori i les seves entitats,
així com la seva gran menjadora amb
subvencions descontrolades i distribució
d’equipaments de forma interessada.
El PsC mai ha tingut una proposta de
participació real amb l’objectiu de millorar la qualitat democràtica, només li ha
interessat el control social del territori,
que ha anat vestint amb moltes estructures de sensació participativa, que al
final només han estat espais per a escalfar cadires, i res més, que s’han anat
degradant en el temps. El Pla Estratègic
de Participació Ciutadana és tant inútil
com innecessari, ja que en els temes de
participació el que cal és compromís i
voluntat de corresponsabilitzar a la ciu-

tadania i les seves entitats en els afers
públics, sense pors ni dubtes, i sobretot,
deixar-se de controls i donar res a canvi
de fidelitats i compra de voluntats. I el
Reglament que l’havia de complementar
està en un calaix abandonat, ja que el
procés participatiu, va determinar unes
línies d’actuació que posa en perill els
objectius limitats del PsC, i ara té un
problema greu en la seva aplicació. Però
si el PsC en els temes de participació
només tenia l’objectiu del control, CiU
encara ho té pitjor, ja que no té projecte i
el seu model és totalment inoperant. I si
mirem el seu model a la Generalitat o a
alguns ajuntaments on governa, la cosa
és encara més lamentable. Què farà CiU
ara, governar amb les eines i model del
PsC que tant ha criticat aquests anys?
Com es complementaran aquestes dues
regidories amb finalitats poc clares i on
difícilment el PsC es deixarà perdre el
control de la seva menjadora de vots.
La participació ha de ser una eina
d’equitat, de transparència, de buscar
el compromís cívic i la col·laboració, la
capacitat de decisió en els afers públics
i pel bé comú de la societat, sense pors
ni dubtes, ni jocs partidaris de captació
de voluntats i control social.
Per tant, veurem com es resol
aquest entrellat. I si ja teníem greus dubtes, les últimes decisions, encara n’han
generat més i veurem el resultat de la
gestió de tot aquest apartat. I si continuarem davant de mers canvis estètics
i d’intercanvi de cadires, o d’afrontar-ho
d’una vegada.
Veurem…?
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#MLRS												HEMEROTECA
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
voluntat política i mitjans

L

a crònica d’assassinats i
violència masclista en general ha assolit un punt
àlgid aquest estiu. Les
agressions i morts han
provocat l’habitual i acostumat seguit de mobilitzacions, debat i accions. Tanmateix, més enllà de les declaracions, sembla haver-hi una mena
d’actitud fatalista per part, sobretot,
de les institucions que no pocs grups
i persones consideren, com a mínim,
irresponsabilitat, quan no connivència.
Des del blog EL DIT A LA NAFRA,
en Rubén Sànchez, tot recollint el resultat d’un de treball sobre el tema,
plantejava recentment que material,
investigacions i estudis n’hi ha molts,
però que «no existeix cap tipus
de voluntat política per posar fil a
l’agulla» i que, en definitiva, moltes de
les excuses el que fan és «mantenir
l’ordre de les coses de la forma més
patriarcal possible.»
Molt concretament, al grup de treball al qual fa referència en Rubén, treballador des de fa 13 anys en un servei
públic especialitzat en la lluita contra
la violència masclista, van sorgir diverses «propostes de transformació
que són perfectament viables», en

diferents nivells: polític, policial, social
i judicial.
En relació amb els Grups d’Atenció
a la Víctima del Cos de Mossos
d’Esquadra, «que tenen formació més
que suficient i amb perspectiva de gènere» s’haurien de constituir com una
«unitat especialitzada reconeguda en
tota la seva dimensió», i per això cal
que es disposin «els necessaris i suficients» efectius per realitzar: atenció
al domicili continuada o al carrer en
el mateix moment de l’agressió masclista, primera acollida i recollida de
la informació (…), acompanyament
físic a les compareixences, protecció
a tots els nivells i «vigilància 24h» als
agressors més perillosos.
D’altra banda, els serveis públics
especialitzats han de ser «equips
que treballin amb condicions laborals
dignes, i no subcontractats com en
l’actualitat, que disposin del temps
i la formació necessària». Cal una
«borsa de treball real» per a dones,
de fàcil accés i sense llargs itineraris
d’inserció laboral o altres. Així mateix,
habitatges de lloguer social assequible i d’adjudicació immediata.
En relació a l’àmbit judicial, proposen canvis i reformes en les

Enllaços als articles:

instal·lacions de «tots els partits judicials», que s’adeqüin a la intimitat,
confidencialitat i atenció a les necessitats bàsiques». Molt important,
«depuració dels i les professionals
que obertament fomenten prejudicis
i tòpics masclistes i que explícitament han verbalitzat que no creuen
en la violència masclista». Així mateix, apunten la necessitat de revisió
de la intervenció i mètode per interposar mesures de protecció, i també
endurir les penes pels agressors.
Caldria ampliar, consideren també,
els equips de les Oficines d’Atenció a
la Víctima.
Ampliar els equips de les Oficines
d’Atenció a la Víctima del Delicte, de
tal forma que es pugui actuar in situ a
totes les seus de partits judicials de
tot Catalunya, creant equips de suport multidisciplinaris formats en victimologia amb perspectiva de gènere.
Per entendre més la complexitat i rigidesa del món judicial, des de EL DIT
A LA NAFRA recomanen la lectura de
l’entrevista lligada al codi QR de sota:
“Hi ha moltes mesures més, segur, i
tenim més propostes, moltes més”,
asseguren, “però cal que es posin en
pràctica”.

MALARRASSA

El periòdic independent i gratuït de Terrassa

Periòdic mensual d’actualitat crítica
de Terrassa. Sense grups empresarials al darrere, MALARRASSA es
gestiona de manera assambleària a
través de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL
MALARRASSA i es financia gràcies a
les subscripcions.
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AIGUA

EL DEBAT DE L’AIGUA

i la lluita per la seva remunicipalització
Miquel Gordillo

E

n el marc d’una jornada
organitzada
per Aigua és Vida i
la Taula de l’Aigua
de Terrassa el passat
juliol al Casal de Barri del Segle
XX, vam tenir ocasió de conèixer
diferents experiències i plataformes ciutadanes que defensen
una gestió pública de l’aigua com
a forma de preservar-la. També
intervingueren
representants
polítics de localitats properes on
la remunicipalització del servei
ja és un fet, o estan en vies de ferho.
Aquesta Àgora va comptar
amb la participació de persones
de diverses plataformes ciutadanes que reivindiquen l’aigua com

Àgora de l’Aigua el passat 18 de juliol al Casal de Barri del Segle XX					

REMUNICIPALITZAR L’AIGUA

ALGUNS MOVIMENTS SOCIALS
EN DEFENSA DE L’AIGUA
Es tracta d’una plataforma formada
per entitats ecologistes molt activa,
i que aposta per una gestió no mercantil de l’aigua. De fet, recentment
han denunciat l’Agència Catalana de
l’Aigua, organisme públic, per no vetllar pel bon estat ecològic de les masses d’aigua, tal com resa la normativa
europea. (www.aiguaesvida.org)

Plataforma en Defensa de l’Ebre

Protegir l’Ebre, els seus ecosistemes
i territoris és l’objectiu d’aquesta
entitat. “Repartir l’aigua quan va a
parar a cobrir les necessitats de les
persones, però en cap cas perquè
les empreses puguin treure benefici
d’aquest recurs”, defensà la Susanna Abella, membre de la plataforma.
(www.ebre.net)

Aquest grup es creà el 1989 amb
l’objectiu de recuperar la vida i
l’entorn de la Conca del Ter, i compta
amb més de 700 sòcies. Han ampliat
l’àmbit de la seva actuació a multitud
de temes relacionats amb el medi
ambient, que va més enllà de la Conca del Ter. (www.gdter.org)

Plataforma Prou Sal!

Aquesta plataforma vol conscienciar
sobre la problemàtica que comporta
la salinització dels rius del Bages degut als continus abocaments de sal
duts a terme per empreses privades
al llarg de més de cent anys. (www.
prousal.org)

Martorell Viu

L’entitat lluita per preservació del patrimoni natural, urbanístic i cultural
de Martorell, així com la millora de
les hortes i els boscos de ribera del
seu entorn (martorellviu.wordpress.
com).

EL PACTE SOCIAL DE L’AIGUA

EXIGEIX QUE ELS PARTITS S’IMPLIQUIN

L

a plataforma de la
Taula de l’Aigua va
impulsar el passat
maig el Pacte Social
de l’Aigua, en defensa
d’aquest recurs com a bé públic i
per tant de gestió completament
ciutadana. Aquest pacte va ser
signat per diverses entitats i fins
a nou forces polítiques: TeC, CUP,
ERC, MES, EUiA, ICV, SI, Podem i
Procés Constituent. La Taula de
l’Aigua vol fer prevaler les raons
d’aquest pacte, apel·lant als partits favorables a apostar davant
l’Ajuntament per una gestió
100% pública.
Precisament fa uns dies,
l’empresa Mina va fer arribar
al consistori un informe jurídic,
on suggereix renovar la concessió, o bé crear una societat mix-

tot és voluntat política

Grup de Defensa del Ter

Plataforma Aigua és Vida

ta público-privada on també
participés l’Ajuntament, un cop
acabat l’actual contracte el 31
de desembre de 2016. La Taula
de l’Aigua tem una ofensiva per
part de Mina per pressionar a
l’Ajuntament i afavorir els seus
interessos particulars.
Per la seva banda, Ramon
Clariana, president de la FAVT
i membre de la Taula de l’Aigua,
s’ha referit a Mina com “una entitat purament de negoci”, des
del moment que va començar a
vendre les seves accions a empreses: els beneficis com a primera raó de ser. Segons el líder
veïnal: “l’aigua és un bé públic i
no s’entén que es vulgui fer negoci amb el mateix: Mina està
obtenint uns beneficis d’un milió d’euros l’any”.

PV

a recurs natural i de tothom.
Algunes denuncien que l’aigua
està sent agredida des de fa
temps pels mateixos poders
públics encarregats de la seva
preservació. Una de les premisses principals: els nostres
rius i aqüífers, com a fonts naturals d’aigua que són, han de
romandre en la millor preservació, mentre que les normatives públiques actuals van a
pitjor.
En l’horitzó del debat: la
finalització del contracte que
té l’empresa Mina d’Aigües de
Terrassa amb l’Ajuntament
quan arribi el desembre del
2016, després de 75 anys de
gestió privada, i el model de
subministrament que s’haurà
d’establir a partir de llavors.

Al llarg de la jornada celebrada, es van exposar diverses experiències municipals on els
seus governs han apostat per un canvi en la
gestió del servei d’abastament de l’aigua.

Montornès del Vallès

El 2007 la ciutat va iniciar un procés de remunicipalització que han continuat tres governs diferents. “Volíem recuperar la gestió
pública i el control ciutadà, ja que la gestió
privada fa que l’administració es desentengui”, diu Jordi Delgado, tinent d’alcalde
d’ICV-EUiA. Després de 50 anys de ser gestionada per una empresa privada, des de fa
8 mesos hi ha empresa municipal que se’n fa
càrrec. “Remunicipalitzar l’aigua és avui un
acte de rebel·lió”, deia el regidor.

Arenys de Munt

L’Ajuntament va començar a prestar el servei de subministrament d’aigua el 2011, després de no renovar la concessió a l’empresa
privada Sorea, “amb molts entrebancs en-

tremig, ja que l’empresa encara demana 650
mil euros pendents d’amortitzar”.

Ripollet

En aquest municipi de l’àrea metropolitana la situació és similar a la de Terrassa. En
aquest cas però, el nou govern local (Ara Decidim Ripollet) pretén fer pública la gestió
de l’aigua, tot just començant per una auditoria del servei, que actualment es troba en
mans privades, i que també finalitza el seu
contracte el 2016.
Tal i com va exposar al llarg de l’acte,
l’anomalia arreu del món és el que passa
a Catalunya, on una empresa privada com
és Agbar és la subministradora del 80% de
l’aigua. De fet, ens trobem amb molts exemples en què s’ha recuperat la gestió pública,
i en ciutats més grans que Terrassa com ara
París, Buenos Aires, Yakarta o La Paz.

ES CELEBRA LA MARXA DE TORXES
COM UN CLAM SOBIRANISTA

E

l passat divendres dia
4 es va dur a terme la
tradicional Marxa de
Torxes pels carrers
del centre de la ciutat. Aquesta efemèride se celebra
des de fa cinc anys, en commemoració dels vint-i-set terrassencs
assassinats arran de l’entrada de
les tropes borbòniques de Felip V
a la ciutat, l’any 1713. L’acte està
impulsat per Òmnium Terrassa i
organitzat per la Comissió 4 de
setembre.
Un miler de persones van seguir la mateixa, que va començar
a la Plaça Vella i va finalitzar al
Vapor Ventalló. El fotògraf local Rafael Aróztegui va llegir el
pregó, mencionant el nom dels

Marxa de torxes al carrer Font Vella.				ERG

terrassencs morts durant la
invasió, ara fa tres-cents dos
anys. L’acte finalitzà amb el
cant de l’himne d’Els Segadors.
Des de la seva realització,

la marxa ha esdevingut un clam
per la sobirania nacional del
poble català. A més, enguany la
marxa adquiria una significació
especial per la proximitat de les
eleccions del proper 27 de setembre.

SOCIETAT

www.malarrassa.cat

7

BARRIS												

SANT PERE
NORD

30 anys esperant
el parc de la
República
Membres de la Junta de l’AVV de Sant Pere Nord.
Pep Valenzuela
La reflexió interna sobre
organització i millores possibles en el funcionament de
l’associació és un tema fonamental, que volen resoldre a
l’assemblea de febrer de l’any
vinent. Mentre, però, la feina no
para. A principis d’octubre faran
la ja tradicional paella popular
de tardor. «És un moment de
trobada important», explica en
César, membre de la junta. Serà,
segurament, el 4 d’octubre.
Ara, allò més important a
la tardor, garanteixen, són els
pressupostos municipals. El
tema reclama temps i atenció, estudiar bé els materials i
preparar esmenes i propostes.
Aquesta vegada, creuen que hi
haurà feina afegida, «perquè el
govern està en minoria, i caldrà
contactar amb tots els grups polítics, per a que tots coneguin i

sàpiguen la situació del barri i
recolzin les nostres peticions»,
explica en Jaume, presidnet de
l’AVV.
A l’associació fa dies que treballen això, i abans de les vacances ja havien demanat reunions
amb responsables i tècnics,
com ara amb el nou regidor
del districte, en Noel Duque; i
amb en Marc Armengol, regidor
d’urbanisme i obres públiques.
Amb el regidor del districte
tenen pendents diversos temes
menors, però un de greu: l’aire
condicionat del centre cívic,
«una situació increïble», afirma
l’Àvalos, «es fan reunions de 50
persones amb dos ventiladors
domèstics i la gent sua de mala
manera; directament, aquí no es
pot estar», protesta, «i és pitjor
la situació de les treballadores
socials, això era un infern». «I
han aguantat tot l’estiu», afegeix
en César.

HISTÒRIA DEL BARRI

S

ant Pere Nord «és un barri orgullós, per haver-se
fet a si mateix, hi ha molta autoconstrucció», afirma en Jaume Àvalos, arquitecte de
professió, «però encara incomplet i,
per tant, sempre en lluita». (Vegi’s
el projecte ‘Orígens’, accessible a la
web)
«Sempre lluitant», subratlla el
Cèsar Torreiro, «no ens han regalat
res, s’ha tingut que lluitar per tot».
Perquè, a més, assegura, «aquest
terreny sempre ha sigut molt desitjat». És un barri gran, que oferia
possibilitats per especular. La rambla Francesc Macià, explica, hauria
estat una avinguda gran de molts
carrils per cotxe, «però a base de
sortir al carrer s’aconseguí el passeig actual».
El centre cívic va ser el primer
equipament d’aquesta mena a la
ciutat, a partir d’una reivindicació
de local per a l’associació veïnal.
La plaça 1 de Maig va néixer en un
espai ocupat per la gent, que va
plantar arbres, va fer gronxadors.
«Era coneguda com la zona verda»,
recorda en Jaume, «era l’única». Per
entendre aquest fer-se del barri, diu
en Cèsar, cal veure com a peça clau
que «els veïns s’autorganitzaven i
feien les coses».
Recorda en Jaume, però, que
als anys 90 es produí una «baixada
de lluita». Conseqüència d’haver
aconseguit molt i també de depositar confiança (excessiva, com es
demostrarà després) en els nou s
ajuntaments elegits per votació; «hi

Amb en Marc Armengol n’hi
ha alguns temes molt importants. El primer: cal finalitzar
la redacció del projecte de la
2a fase del parc de la República, que ja són terrenys públics, i
incloure en els pressupostos de
2016 la partida corresponent
per a la seva execució. «Aquest
és un tema històric», recorda en
Jaume, «ve de l’any 1983, quan
el Pla General d’Ordenació ja
ho preveia com a zona verd i
d’equipaments. I mira, només
s’ha fet alguna petita actuació
fins ara».
Després, la 3a fase del carrer Provença, entre els carrers
Ample i de Poetessa Caparà,
per finalitzar aquest projecte
que es va decidir als dits pressupostos participatius de fa dos
legislatures, en els quals la gent
va votar per decidir. «Aquest
projecte ens ha agradat molt»,
confessa en César Torreiro. Hi

NOMÉS LA LLUITA

Espectacle de la Festa Major 2015.				
va haver una relaxació del caràcter
reivindicatiu», declara.
A finals del 1999 i principi del
2000, però, «va saltar l’espurna
que va encendre la revolució al barri», recorden. L’Ajuntament, amb
suport unànime del Ple, va voler
subhastar uns terrenys públics reivindicats pel barri (ara plaça República i rodalies) per fer una església
evangèlica i un projecte especulatiu
amb pisos.
«Aquest terreny era com la
nostra terra promesa», emfasitza
en Cèsar, «cada campanya venien
el Rolles i altres a prometre que
ho farien». Enlloc de fer el que volia el barri, van voler vendre’l per
a projectes privats, «la gent es va
emprenyar molt i es va reactivar,
el barri en peu de guerra». A la fi,
el mateix Ple municipal que aprovà
la subhasta va aprovar, també per
unanimitat, la seva anul·lació.
Al pla urbanístic del 2005 es de-
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cidí la zona verda i d’equipaments.
L’expropiació dels terrenys ha pujat
16 milions d’euros. «I encara algú
fa el discurs de la despesa excessiva», retreu en Jaume: «és responsabilitat de l’Ajuntament els anys
d’endarreriments, les promeses
incomplertes, la gent que no han
vist mai el projecte ni ha gaudit dels
serveis als quals tenia dret; ara, per
fi, és un espai públic i al servei de
tothom».
Aquesta experiència va ser marcant. En Cèsar confessa que ell era
«confiant, de la línia més suau; ara
crec que s’ha de confiar, sí, i dialogar, però que s’ha d’actuar, sinó encara estaríem sense res i això seria
tot pisos». En Jaume, per al seva
part, declara que «s’ha de lluitar i
reivindicar, els fets demostren que
només amb la lluita es pot guanyar i
defensar drets i dignitat».

CEDIDA

“

La 3ª fase del carrer Provença era una reivindicació històrica, tot ha sigut participatiu,
amb reunions i assemblees sempre obertes,
cada fase s’ha convidat als veïns a veure, controlar. Això ha garantit l’èxit del projecte, nosaltres no entenem una altra manera de fer les
coses.

ha també pendent el seguiment
de l’urbanització de l’espai entorn del supermercat Aldi, a
la frontera amb Can Tussell;
l’urbanització també del carrer
Fraga i accions de manteniment: reforçar l’enllumenat del
descampat del carrer Provença;
reparacions vàries a la plaça
1 de Maig; reposició d’arbrat,
«perquè amb el tema de la crisi
ja fa anys que no es reposen els

arbres», denuncia, «a la rambla
Francesc Macià, un eix de comunicació important, tenim un
munt d’arbres morts, secs, trencats…».
Finalment, un problema
creixent amb la neteja. Els veïns
denuncien la degradació del
servei des de fa un parell d’anys.
I no entenen que encara, després d’haver-lo tractat moltes
vegades, no s’hagi solucionat.

A la junta de l’AVV de St.
Pere Nord valoren positivament la festa major d’enguany.
«S’ha implicat gent nova», explica amb alegria en Jaume
Àvalos; i els anima a la «reflexió sobre la pròpia entitat»,
una reflexió i debat que qualifiquen de «fonamental». Al setembre començaran un debat
col·lectiu i obert que hauria de
concloure o al menys treure
algunes propostes de cara a la
propera assemblea general, al
febrer.
Fa mesos que realitzen
una campanya/enquesta, que
ja ofereix dades interessants.
Pel que fa al debat, la idea és
reservar un temps, «en comptes de començar a fer coses
ja, a saco», diu en Jaume.
Consideren que cal «pensar
l’organització i el funcionament de la mateixa».
Cal organitzar-se de manera que la gent que hi és pugui
fer millor la feina, aclareix en
Cèsar. Però també cal repensar el propi ésser de l’entitat.
Per exemple, diu, «l’associació
està al barri, però no és una
associació al servei del barri,
és una associació en la qual el
barri ha de participar i tothom
ha de fer. I hem de veure com
ho fem per a que en un barri de
16.000 persones augmenti la
participació».
Per aquest «rellançament»,
consideren que una peça clau

és la reactivació de les comissions de treball, «això, de fet, ja
hi és als nostres estatuts», subratlla en Jaume. No es tracta
de fer cap invent, però aquesta és una experiència que s’ha
de potenciar. «Comissions de
treball de 5 persones, més o
menys, amb un tema d’interès
comú, per treballar-lo fora de
la junta. Això permet fer un
treball en xarxa, paral·lel, i després tot va més ràpid i avança
millor, la gent no es crema tant
i és més efectiu».
Reconeix que «això ara no
funcionava. S’havia prioritzat
reforçar la junta. Ara volem fer
el procés contrari, amb la gent
nova que s’ha incorporat reforçar les comissions, amb objectius concrets, programa, prioritats. Amb mecanismes d’enllaç
i recolzament amb la junta».
Hi ha un tema clau en el
qual no tenen prou experiència, les xarxes socials. Fins ara,
lamenten, «el facebook, el tuiter i tot això estava paradet,
cal posar-nos al dia, és un canal
de comunicació, informació
i relació important, especialment per joves». Aquest, reconeixen, «és un sector que ens
costa d’arribar, tot i fer moltes
coses».
Viuen la necessitat de posar-se al dia especialment en
“moments com els actuals, en
què les AAVV han de contribuir
als canvis en curs”.

ORGANITZACIÓ MÉS PARTICIPATIVA
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ESPLAI LA FERA,

cinc anys donant servei
al barri i sense un local
Fa cinc anys que l’Esplai LA FERA realitza al barri del Poblenou tasca educativa en el lleure, una important activitat continuada i en creixement sense un local on poder
desenvolupar amb autonomia la feina amb els infants.
Famílies i monitors ho reivindiquen i denuncien la poca
implicació de l’Administració.
Miquel Gordillo

A

ctualment l’Esplai
La Fera fa servir
les instal·lacions
del centre cívic
Avel·lí Estrenjer
i de l’AVV de Poble Nou-Zona
Esportiva, “La Sosi”. L’Àfrica i el
Dani, de l’equip de monitors,
ens ho expliquen: “Per a les nostres activitats utilitzem el centre cívic. Allà podem disposar
de quatre sales, quan comptem
amb cinc grups d’edat, però són
espais compartits amb altres
entitats, per tant no podem decorar l’espai perquè no és un
lloc que podem considerar nostre.” A més, s’han d’afegir les limitacions horàries d’un equipament municipal i la burocràcia
que comporta el seu ús. “Hem
de cenyir-nos a uns horaris estrictes, demanar les sales cada
vegada que les fem servir, i no
podem fer reunions de preparació d’activitats o d’avaluació
quan ho necessitem.”
Tenen una mica més
d’autonomia al local de
l’associació de veïns, “com a entitat de lleure tenim molt material que el guardem a una habitació que ens cedeixen, però en
condicions poc adequades, amb
humitat,...”. Remarquen però
que estan molt satisfets amb el
tracte de la direcció del centre

FAVT

cívic, i òbviament també amb
l’AV, amb qui tenen una molt
bona entesa.
És per això que els representants de l’esplai reclamen
un local per diverses raons: per
poder encabir tots els infants
que hi participen, per tenir més
autonomia pedagògica i possibilitat una personalització de
l’espai, que sigui un espai seu,
i també perquè l’equip de monitors gosi d’una major autonomia per fer reunions de preparació i d’avaluació. “Els nens
no es poden quedar dormir a
l’esplai, ni podem fer intercanvis amb altres entitats en les
condicions que voldríem.”
Fins i tot han fet rastreig de
locals buits a la zona. “Sabem
que n’hi ha molts, però ens trobem que són privats, tant de particulars o d’entitats bancàries. I
nosaltres no podem assumir un
pagament, a no ser que sigui assequible i l’ajuntament ens doni
algun tipus de suport”. Asseguren que no els fa res compartir
espai amb altres col·lectius,
com per exemple amb el Bitxo
del Torrent Mitger, que també
estan buscant un espai. “Nosaltres arreglaríem el local si és necessari, o estem obert a fer-nos
càrrec en forma de masoveria
urbana”.
Ja el passat mes d’abril,
l’esplai va organitzar una jornada lúdica i reivindicativa al ca-

ELS AUTOBUSOS NO FUNCIONEN

		I LA PARTICIPACIÓ TAMPOC

A

finals d’abril, la federació
d’associacions
veïnals (Favt) va presentar una instància a
l’Ajuntament denunciant el deteriorament dels autobusos, tot exigint
responsabilitats. El 20 de maig va
tenir lloc una reunió amb presència del regidor Alfredo Vega. Però
després, res més. Amb data 27 de
juliol, la Favt publicava un comunicat en el qual informava d’aquests
fets, tot recollint també les queixes
de diverses associacions de barri,
especialment en relació als problemes amb la falta d’aire condicionat,
destacant les línies 3, 7 i 8, encara
que n’hi ha d’altres.
Els problemes, però, no acaben
aquí. La Favt té registres d’avaries
inusuals però cada vegada més freqüents: alguns busos s’han encès
i d’altres han tret fum; un va anar
traient oli durant el recorregut;
horaris irregulars de les línies, autobusos aturats per escalfament

excessiu dels motors (precisament
en busos que sí portaven l’aire condicionat funcionant).
La Federació demanava, per fi,
una reunió amb el gerent de TMESA i els responsables i tècnics de
l’Ajuntament. Però el que s’han
trobat ha estat un article en un
diari local en el qual s’informava
que l’Ajuntament estudia la compra d’autobusos híbrids, el dia 27
d’agost.
El 4 de setembre, una altra notícia, que els autobusos deixaran
de passar pel carrer de Mas Adei,
tornava a posar alerta la gent de la
Favt. Perquè, consideren, no es pot
decidir “sense informació ni debat
amb les entitats que més hem treballat en el procés d’elaboració del
Pla de Mobilitat, que encara no ha
estat aprovat”.
Pitjor encara que el regidor
Marc Armengol vagi dient que es
farà campanya informativa i participativa amb les associacions de
veïns.

Activitat amb els infants a l’Esplai La Fera al CC Avel·lí Estrenjer. 					
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“Confiem en el compromís que va manifestar el Noel Duque de
que farà el possible per què l’Ajuntament ens faciliti un espai”.
ACTIVISME SOCIAL, EDUCACIÓ I LLEURE

V

an començar amb vuit infants, i actualment ja en participen setanta nens en les diferents
activitats de l’esplai. En aquests anys (el mes de maig van complir el cinquè aniversari),
l’Esplai La Fera s’ha implantat al barri com un agent educatiu en el creixement integral
dels infants i també de treball en xarxa. “Fins i tot la FAVT ens va citar com a referent del moviment social local, la qual cosa ens afalaga molt”, comenta el Dani, un dels 15 monitors de l’esplai.
“Hem estat molt actius a nivell de ciutat i de barri”. I així ho pretenen continuar fent.
rrer per reclamar un espai, on hi
varen participar altres esplais,
les famílies i els nens. L’esplai ha
rebut el suport de diverses entitats, com ara l’Assemblea Terrassenca d’Entitats d’Educació
en el Lleure (ATEELL), la Xarxa
educativa de Terrassa, el moviment d’esplais catalans Esplac,
i per suposat l’AV del barri. En
canvi l’Ajuntament en aquell
moment, no va donar cap mena
de resposta arran d’aquesta jornada lúdica i reivindicativa. Sí
que van rebre alguna crítica pel
moviment anomenant #laferradormalcarrer que van crear per
fer córrer a les xarxes socials.
“Ens van dir que els semblava
un moviment desmesurat i amb
un nom que podia ofendre, però
per nosaltres és una metàfora
perquè els infants ho enten-

guin”.
Fins ara des de la regidoria
de Joventut, manifesten els monitors, els havien fet propostes
que no s’adeqüen a a les seves
necessitats: espais molt petits,
o en altres barris, que no han
acceptat ja que no milloren la
situació actual.
La sintonia ha estat molt
diferent amb la regidoria de
Lleure, que d’entrada s’oferia
com a intermediari a mirar
l’espai d’algun particular. També reblen que ara amb el nou
govern les expectatives són diferents. El regidor de Joventut i
Lleure Infantil, Noel Duque, els
va prometre recentment una
solució.“Hem fet molt el que
estava a les nostres mans”, ens
diu l’Àfrica, i confien “en el compromís ferm que ens va donar el

Noel de que farà el possible per
què l’Ajuntament ens faciliti un
espai”. D’entrada, des d’inicis
de la nova legislatura, el Noel
està treballant i col·laborant
en la causa, un fet que agraeix
tot l’equip de monitors/es, ja
que per fi, veu un suport real a
la seva demanda.Sembla que
l’adquisició del local està molt
més aprop del que ho estava
l’any anterior.
Són conscients de les dificultats que s’han anat trobant
els darrers temps. “Sabem que
l’Administració s’estalvia diners si ens estem en un centre
cívic. L’alcalde ens va dir directament que no hi ha diners. Això
ho comprenem, però no dóna
solució a la nostra necessitat”,
comenta el Dani, monitor de
l’esplai.

MARXA MUNDIAL DE LES DONES TERRASSA

E

l dissabte 26 de setembre tindrà lloc a Terrassa una activitat de
la Marxa Mundial de les
Dones, al seu pas per Catalunya. El
Casal de la Dona, la Coordinadora
Feministra de Catalunya i la coordinació de la Marxa convoquen a
les 12 hores a l’estació de TerrassaEst, on arribarà el grup de 8 dones

E

que ha realitzat la totalitat de la
Marxa des de la seva sortida del
Kurdistan al març.
Es farà entrega simbòlica dels
fruits de les llavors de mongeta del
ganxet i cigró menut que es van
plantar a l’inici de la caminada.
A l’acte, es reivindicarà la sobirania alimentària i es denunciarà
el tractat de lliure comerç (TTIP)
que negocien els EUA i la UE.

CRIDA PER ACOMPANYAR LA CARAVANA
AL TRAJECTE FINAL

l 24 de setembre la Caravana entrarà a Catalunya i farà un recorregut per diferents pobles i nacions de la Península fins arribar a la seva fi a Lisboa el 17 d’octubre. El 28 de setembre entrarà a
Euskal-Herria i el 5 d’octubre a Galiza. És per això que volem fer-vos una crida a que participeu
activa i solidàriament en aquesta última fase de la Caravana. Us adjuntem el mapa del recorregut i de les
aturades per tal que pugueu adherir-vos amb la vostra presència i donar suport a la Marxa Mundial de
Dones. La participació es pot fer de diferents maneres , nosaltres us proposem realitzar marxes
als punts on us sigui més senzill participar i fer un suport presencial , en viu. Per facilitar-vos la
vostra participació us afegim els contactes de les organitzadores d’aquest últim tram , poseuvos en contacte amb nosaltres i organitzem plegades un potent i molt plural tram final de la
Caravana. ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!

SOCIETAT

www.malarrassa.cat
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MÓN COOPERATIU												
ELS AMICS

“

COOPERATIVA DE CONSUM D’AIGUA
GESTIONADA PELS VEÏNS

Abans fèiem una sortida anual, però l’hem
hagut de cancel·lar ja
que la gent del barri
s’ha fet gran, i el jovent
és més reticent a participar-hi en aquests actes.

Miquel Gordillo

D

es del 1929 existeix a la ciutat
una cooperativa
de consumidors,
en el barri del Torrent d’en Pere Parres, on fins a
un centenar de famílies disposa d’aigua per a ús domèstic, i
gestiona directament la cooperativa. L’aigua prové d’una veta
subterrània, i va a parar a un
pou situat a l’edifici seu de la
Cooperativa Els Amics. Aquest
pou proveeix moltes de les cases que es troben al voltant dels
carrers Torrent, Transversal,
Marquès de Comillas i Amadeu
de Savoia. I són els mateixos socis qui gestionen directament
aquesta xarxa.
Per saber més sobre aquesta
experiència comunitària, parlem amb Hermies Busqué, que
ha estat president de la cooperativa de consum durant vuit
anys. De fet, el passat mes de
juny es va celebrar la darrera
assemblea. En aquesta ocasió
tocava designar la nova junta
per als propers quatre anys, en
la qual es proclamà Alfred Terés
com a president. “El perfil de
la gent de la junta és de persones jubilades que tenim temps
per dedicar-nos-hi”, ens diu
l’Hermies, que ara és vice-president. I és que com a cooperativa
que són, totes les tasques que

En ple debat
ciutadà sobre la
gestió del servei
d’abastiment d’aigua,
que porta l’empresa
Mina d’Aigües amb
una concessió que
finalitzarà el proper
any 2016, val la pena
conèixer una experiència interessant i
força desconeguda.
comporta la gestió, així com el
funcionament general de la xarxa, les fan els mateixos veïns de
manera altruista.
Actualment són un centenar de socis, tots ells amb veu
i vot a l’assemblea. En aquesta s’explica com ha anat l’any,
quins problemes hi ha hagut,
així com s’exposen els projectes de millora de la xarxa, de les
canonades, etc. La gent entra
com a sòcia automàticament a
la cooperativa pel fet d’obtenir
aigua en els seus domicilis.
L’assemblea general de socis es reuneix cada any, tal com

Dipòsit d’aigua de la Cooperativa Els Amics al Carrer Transversal

indiquen els estatuts, i se celebra al local de la cooperativa
Els Amics, al carrer Torrent. Es
tracta d’un espai de grans dimensions on en altres temps,
d’acord amb l’esperit cooperativista de l’època, es duien a terme activitats lúdiques, com ara
balls, festes per Carnestoltes o
dinars populars. De fet, tots els

HISTÒRIA DE LA COOPERATIVA

L

a cooperativa es va crear
davant la necessitat dels
veïns d’aconseguir aigua
per les anomenades cases
barates que es construïren al barri a principis del segle XX, veient
la possibilitat d’obtenir-la a través d’alguna veta subterrània que
s’havia detectat (“probablement
provinent del Torrent Mitger de Ca
n’Amat”). I no va costar trobar-la. A
partir d’aquí crear tot un engranatge de canonades que anés a parar a
les cases. En un principi el pou que
proveïa l’aigua es va ubicar en un
altre lloc, sempre buscant un lloc
elevat. El 1932 es va ubicar al seu
lloc actual al carrer Transversal,

juntament amb el dipòsit de 14
metres d’alçada i una capacitat
de 25.000 litres.
La primera seu social de la
cooperativa era al carrer Pantà, a la Coral Els Amics, on es
reunien altres cooperatives de
consum de l’època, que amb el
temps han anat desapareixent.
“Nosaltres ens hem anat mantenint, quasi sense voler, la gent
ha continuat participant”, afirma l’Hermies. “En aquella època el divertiment de la gent era
molt diferent que ara, tothom
feia vida lúdica de cap de setmana en el mateix barri, ara la gent
sol marxar fora”. No va ser difícil

socis tenen dret a fer servir el
local i la gran sala del primer
pis, per celebrar dinars, sopars
o esdeveniments familiars.
El principal problema és
el de la pressió. L’aigua no pot
arribar a grans alçades, “surt a
una pressió determinada, però
fins i tot això ho anem millorant
mica en mica”. En aquest cas,

trobar algú que s’encarregués
de fer funcionar la cooperativa.
I records per persones que han
estat emblemàtiques en el decurs de la història de la mateixa,
com el Benet, mort ara fa tres
anys. “Ell ho sabia tot sobre el
funcionament, on hi havia cada
canonada...”. Han anat passant
els anys i el projecte ha recaigut de generació en generació.
Des d’ençà, el mètode jurídic de
la cooperativa els ha funcionat
perfectament, “no hi ha caps
que decideixen el que s’ha de
fer. De moment continuarem així”.

Aigua de boca de qualitat, sense límit
i a un preu assequible
El servei que ofereix la cooperativa de consum d’aigua als veïns i veïnes sòcies
està fixat en 100 euros per semestre. Que és sensiblement inferior al que ofereix
l’empresa d’abastiment d’aigua de la ciutat. “I oferim aigua de boca de molt bona
qualitat i descalcificada”, la qual es pot beure perfectament (“només afegim els
productes bàsics per controlar el clor i els nitrats”). A més, els socis tenen accés a l’aigua sense límits, cadascú utilitza l’aigua que necessita per al seu consum
domèstic.

MG

aigua directa no en té ningú;
“l’avantatge és que davant d’una
avaria, quan tanquem l’aigua
l’usuari la treu del dipòsit que té
a casa, i ni tan sols se n’adona”.
Per llei s’han de realitzar
revisions de tot el funcionament de la xarxa i de l’estat de
l’aigua. A banda de la inspecció
periòdica per part de tècnics de
la Generalitat, cal un control exhaustiu per comprovar la qualitat de l’aigua. “Cada dia hem de
revisar els nivells de nitrats, de
clor i de sal.” Un dia es va comprovar que l’aigua tenia molta
calç, llavors un soci va proposar
d’implantar un sistema centralitzat per tal de que tothom ja la
rebés directament descalcificada; “Això no ho dóna quasi ningú!” rebla orgullós el vice-president. “Un dia se’ns va espatllar
el descalcificador, hi havia un
excés de sal, i precisament acabem d’implantar un detector de
sal”. Així van evolucionant i perfeccionant el sistema. Ara estan
en vies d’adquirir una bomba de
sortida per augmentar la pressió.

Tienda&Outlet
Teixidors

Raval de Montserrat 130
8221 TerrassaT. 93 780 08 00
botiga@teixidors.com
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ESCOLA CRESPINELL,
preparant per a la vida
laboral

La cooperativa Crespinell és referència nacional per la
seva tasca en el camp de l’educació especial, innovadora
en pedagogia i pràctica d’inclusió, amb alumnat entre els
3 i els 21 anys, especialment la fase d’integració a la vida
laboral. Amb la manca d’inversió i pressupostos, però, a
Terrassa i tot el país, les persones que surten d’escola
s’aboquen a un futur mancat d’oportunitats de treball i
amb problemes creixents per garantir l’assistència.
Pep Valenzuela

A

l’escola Crespinell,
cooperativa
de
treball
associat,
atenen
alumnat
entre els 3 i els 21
anys. Un recorregut que inclou
formació laboral, la dita Etapa
de Transició Vida Laboral, normalment a partir dels 16 anys.
La sortida, pot ser als 18 anys si
n’hi hagués oferta de treball.
Aquesta és una etapa que té
per objectiu “ajudar a les persones a transitar cap a l’adultesa”,
explica l’Anna, psicòloga i pedagoga, per a “dotar-los d’eines
per madurar i per millorar sobretot la seva autonomia”.
En apropar-se el moment
en què deixaran l’escola, on han
passat molts anys i estan molt
familiaritzats, cal donar-los
molta informació d’allò que es
poden trobar, “els hi costa molt
anticipar què passarà, per dificultats personals i cognitives”,
afegeix, “llavors, el que fem és
oferir models i experiències que
simulin la vida en els tallers, i es
puguin fer una idea del que viuran a la sortida”.
Cal ajudar també a les famí-

lies, adverteix aquesta professora que forma part de la Comissió
d’Autisme, per a que visualitzin
aquesta nova etapa d’una manera positiva, “amb il·lusió, com
un pas a una etapa madurativa,
treure pors i donar energies per
a entomar el canvi”.
La marca de Crespinell,
emfasitza l’Anna, “és la inclusió,
ho hem treballat sempre; des
de les primeres etapes educatives. Hem celebrat aquest any
el 25è aniversari del projecte
de col·laboració amb l’escola
Lanaspa, una experiència molt
innovadora en el seu temps”.
L’alumnat fa experiència
educativa amb altres nens i
nenes. En l’última etapa fent
pràctiques i sortint molt fora
de l’escola. “La metodologia que
fem servir, en diem d’entorns
laborals: proposem situacions
d’aprenentatge on han de sortir
i moure’s en situacions laborals
que es poden trobar”.
Fan pràctiques al Decathlon,
algun dia per setmana, organitzant material a les prestatgeries.
S’ha fet també en algun supermercat. Fan jardineria i neteja d’espais a l’IES Montserrat
Roig, a l’Internacional House, a
l’escola Lanaspa i el Teatre Ale-

gria. També als Telers, un complex residencial per a gent gran,
i a Fupar. Amb cada entitat es fa
un contracte de col·laboració en
pràctiques.
El treball o pràctiques de les
alumnes en aquests llocs serveix
també per a que totes les persones, amb qualsevol idea sobre
el significat de la discapacitat,
puguin compartir amb ells com
a companys de feines, clients o
persones desconegudes que demanen o fan una ajuda.
“De vegades”, diu la Iolanda,
“aquest món fa com por, perquè
no saps com tractar-los. Així, el
fet de cada cop ampliar la visió,
de sortir fora, que tinguin contacte amb la gent, que vagin a
l’autobús, que sàpiguen aixecarse del seient per deixar-lo a una
persona gran, dóna una imatge
que treu aquestes pors”.
En aquest sentit, subratlla
l’Anna, “l’experiència dels Telers
és molt bona, perquè ajuden
molt les persones que hi viuen,
trencant la imatge de que són
sempre els discapacitats els
que necessiten ajuda. Portem
les brosses als containers, fem
el reciclatge i anem a recollir
comandes de compres que els
avis fan a les botigues de les ro-

IV FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA		

E

ls dies 23 a 25 d’octubre
tindrà lloc a l’antiga fàbrica Fabra i Coats de
Barcelona la quarta edició de
la Fira d’Economia Solidària de
Catalunya . És un esdeveniment
anual que reuneix el ric mosaic
d’experiències i pràctiques de
l’economia solidària del país.
171 entitats i empreses del sector ja han fet la preinscripció
per a participar, el que representa un 94% d’ocupació del
recinte dos mesos abans de la
seva inauguració. Una xifra que
posa de manifest l’èxit del creixement del sector a Catalunya.
Les entitats inscrites són
majoritàriament
cooperatives tot i que també hi podem
trobar associacions, fundacions, grups de consum o empreses d’inserció, entre altres.
Aquests 171 projectes i iniciatives d’economia solidària es
distribueixen en 33 municipis
de tot Catalunya, un exemple
de l’ampli abast territorial de
l’economia social i solidària

a casa nostra. La FESC també
triplica el número d’expositors
procedents de la resta de l’Estat
Espanyol respecte l’any passat,
i comptarà amb la presència
d’empreses de Bilbao, Almeria,
Madrid, Pamplona, Palma de
Mallorca i València. Altra dada
destacable és que el 30% de les
empreses inscrites participen
per primer cop.
Per sectors, les entitats que
actuen en serveis i alimentació
són les majoritàries, amb un
23% i un 16% del total respectivament. Les segueixen el sector de comunicació, educació
i cultura (amb un 11% cadascuna), habitatge (10%), tèxtil
i finances (6% cadascuna), oci
(4%) i cures (2%). La FESC torna a demostrar que totes les
necessitats de la vida poden
ser cobertes amb els productes
i serveis que ofereixen les empreses de l’economia social.
Les entitats i empreses inscrites un cop s’arribi a la plena

			

Pràctiques de jardineria a l’Escola Crespinell		

EN MARXA

ocupació formaran part de la
llista d’espera i podran participar, sense opció a estand, en les
activitats i desenvolupament
de la Fira. La Xarxa d’Economia
Solidària (XES), organitzadora de l’esdeveniment, valora
que les entitats participants
en siguin membres i que hagin realitzat el Balanç Social.
També cal remarcar la presència d’experiències d’economia
solidària a Kurdistan, que esdevindrà la nació convidada
d’aquesta edició. La regió ha
estat escollida pel seu inspirador model d’economia cooperativa i pels seus principis
comunitaris, ecològics i igualitaris. A més, destaca pel paper
fonamental que les dones estan exercint en els processos
econòmics, fet únic a l’Orient
Mitjà
L’any passat, la Fira es va
consolidar amb un total de
17.000 persones visitants i gairebé un centenar d’activitats
programades.

CEDIDA

“

En un nivell ja de relacions socials, és que
guanyen autonomia personal en anar pel
carrer, agafar l’autobús, amb el tarannà del
que pot ser una persona qualsevol.
dalies, i els hi portem”.
L’experiència dels entorns
laborals s’acompanya amb formació sobre aspectes com la
comunicació i el llenguatge, lectura i escriptura, habilitats matemàtiques, “tot molt funcional i
sempre molt aplicades a la vida
i a les activitats que es poden
trobar i hauran d’anar resolent”,
matisa la Iolanda.
Dintre de l’escola, sobretot
a l’inici de la formació laboral
s’intenta que els alumnes tinguin una preparació, amb un
servei de cafeteria dintre de
l’escola, “que entenem que és un
entorn més sensible a les possibles dificultats que els nanos
puguin tenir abans de portar-

los fora”, diu la Iolanda, afegint
que l’experiència inclou cafeteria, cuinar coques i fer compost,
això últim, a més, s’utilitza als
tallers de jardineria.
El nombre d’alumnes en
aquesta etapa és de 13. Cada un
té un horari i feines diferents.
És, per tant, una atenció molt
particularitzada, res de patrons.
“A més”, adverteix Anna, “amb
agilitat per reorganitzar i canviar d’acord amb allò que pugui anar apareixent. Si una cosa
aprenem els mestres que estem
a l’educació especial és això,
que cal adaptar-se, no hi ha cap
recepta que serveixi perpètuament i per a tothom”.

DESPRÉS DE L’ESCOLA

A

INSTITUCIONS COL·LAPSADES
I MANCA DE RESIDÈNCIES

cabar l’escola i marxar és sempre difícil. Han estat
quasi tota la vida a la Crespinell, la majoria entren
amb 3 anys i marxen amb 21. “Sortir d’aquí”, relata
l’Anna, “és una mica com tirar-se del trampolí o sortir
a la jungla. A més, han crescut, i ja no és aquella relació més còmode amb els petits”.
Amb diferències, però tothom necessita ajuda. De fet, hi ha associacions com ara CAPAÇ, de pares i mares de diferents entitats,
que ajuda en aquests moments. “Ajuda també el fet que al ser petita
l’escola”, recorda la Iolanda, “les famílies fan vincle entre elles”. A
la sortida hi ha un acord amb l’Ajuntament de Terrassa i amb la
Taula de Discapacitat per facilitar i garantir treball i assistència. A
la Taula hi és l’associació Capaç, les escoles i tallers ocupacionals i
especials, i tots els serveis relacionats.
La realitat, però, és que hi ha problemes. L’escola hauria d’acabar
als 18 anys, però sense opcions fora s’allarga fins als 21, ara ja és
quasi norma. Hi ha, mentrestant, una mena d’acord tàcit. “La Taula
assegura que no hi ha ningú que es quedi a casa”, diu l’Anna. Però,
tot i que la Taula ho asseguri, manca espai. “La veritat”, afegeix, “és
que les institucions estan molt col·lapsades”. Hi ha persones amb
70 anys als centres de treball que no es jubilen. “Haurien d’anar a
residències”, reclama, “però com que no hi ha residències... en fi, hi
ha dificultats”.
Aquesta situació trenca una trajectòria a Terrassa, que ha estat
una ciutat amb serveis per a les persones amb discapacitat i amb
experiències pioneres i innovadores. “S’ha fet fins i tot una cultura
de que s’hagin desenvolupat aquests serveis”, afirma amb orgull
l’Anna. Ara, però, tot és incertesa. Paradoxalment, en moments en
els quals hi ha més mitjans i recursos tècnics i humans a l’abast que
mai abans.

www.malarrassa.cat
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TREBALL												
RE-READ

AUTOOCUPACIÓ, LLIBRES I ACTIVITAT CULTURAL

Llibres i vida cultural, nova proposta a la Rambla.						

U

na nova llibreria
a la Rambla. N’hi
ha vida enmig de
la crisi. En Pere
Roca, amb poc
més de 30 anys, i llicenciatura en Història i Filosofia, és el
responsable del projecte. La
seva vocació professional és la
docència, però «amb la lamentable situació de la crisi la gent
de la nostra edat, amb tota la
formació i expectatives de realització personal ens veiem
abocats a l’atur o a haver de
fer qualsevol cosa». Defugint
aquest carreró sense sortida,
començà a imaginar alguna
feina que tingués a veure amb
el que l’interessa i amb les seves preocupacions culturals i
socials: necessàriament havia
de ser un projecte autònom, va
trobar també que el moment
que vivim és de reutilització i
reciclatge de les coses i, finalment, va pensar que els llibres,
que l’agraden i interessen molt,
podien ser el producte amb el
que treballar.
Després de mirar-se la situació del sector a Barcelona i
Catalunya, van conèixer i con-

tactar amb Re-Read, «una marca que s’havia consolidat i que
tenia una idea molt semblant
a allò que volíem fer nosaltres,
o sigui trencar amb l’esquema
de les llibreries de segona mà
com a llocs foscos i de llibres
antics només». Volen fer, i ho
estan aconseguint, una llibreria endreçada, amb registres,
un espai amb llum i agradable.
Diferent és que els llibres són
utilitzats.
El vincle amb Re-Read els
dóna una sèrie de garanties.
Primer, que ja és una marca
consolidada i coneguda que
creix (tenen 6 llibreries a Barcelona i altres a ciutats com
Mataró, Girona o Sabadell).
Afirma en Pere que valoren el
fet que són sempre «projectes
personals, no de gent que vol
fer grans negocis i fer-se rica»,
i també «cada botiga funciona de manera autònoma». Així
mateix, aquesta mena de franquícia els col·loca en un circuit
de llibres molt important. ReRead els ofereix també assessorament, al temps que aval per
a lloguer en un lloc estratègic,
amb molt de moviment, i algu-

MARXA A BRUSEL·LES
1 al 17 d’octubre

Moviments socials
i organitzacions polítiques i sindicals
d’arreu l’Estat espanyol en acció conjunta
dels pobles d’Europa,
les EuroMarxes 2015;
entre els dies 1 i 17
d’octubre de 2015,
cap a Brussel.les per
a demanar un gir radical en les polítiques
de la Unió Europea

PV

nes altres despeses.
En Pere explica que el negoci està funcionant, d’acord
amb els objectius. Durant el dia
passa moltíssima gent, assegura. Volen que la gent vagi a la
llibreria a passar l’estona, trobar persones. En Pere explica
que a Buenos Aires això és molt
comú, i que a la Barcelona dels
60 i 70 també ho havia estat.
Aquest concepte de llibreria és el que més li agrada i el
que vol potenciar. Per això, en
els pocs mesos de funcionament, han organitzat ja tres
actuacions musicals i un cicle
de cinema, al juliol, mantenint
la llibreria oberta fins a la mitja
nit algun dia, amb 15 o 20 persones. «Això és el que volem»,
emfasitza en Pere, «un espai de
trobada i activitat cultural». De
fet, la llibreria s’ofereix com a
local per a xerrades, conferències o d’altres activitats.
De moment, assegura, amb
la venda dels llibres a 3 euros,
van pagant despeses i treballen dues persones, ell a temps
complet i una persona a mitja
jornada.

CORREUS J. GARCÍA GUANYA EL JUDICI

E

l 30 de
juny de
2014, el
Jutjat de
lo Social
número 1 de Barcelona, resolgué «revocar
totalment la sanció»
contra Juan Antonio
García. Correus ha de
pagar-li ara els dos
mesos de sou que el
treballador va deixar
de percebre (a principis d’aquest 2014)
en compliment d’una
sanció totalment infundada i arbitrària.
El mal tràngol
d’en Juan, però, encara no s’ha acabat.
Aquesta sanció va ser
l’argument principal
per l’acomiadament
PV
definitiu, a finals Juan García.			
d’octubre del mateix
any. Aquest judici, però, es rea- tant suspès durant dos mesos
de treball i sou de manera
litzarà el proper 9 de març.
injustificada? D’on sortirà el
En teoria l’acomiadament diner per a pagar les retribuara ja no tindria cap base que cions corresponents als dos
el justifiqui ni mantingui. No mesos de suspensió del comnomés això, ara en Juan té més pany sancionat? Qui compenarguments al seu favor per ar- sarà la resta d’empleats de la
gumentar i demostrar la per- Unitat que van tenir feina exsecució de la que ha estat víc- tra afegida a diari per la sanció
tima a la carteria UD2 de Can del company? Quina responsaParellada, Terrassa, dirigida bilitat assumeixen a Correus
pel senyor Toni Jurado.
aquelles persones que impoEn Juan García, afiliat a la sen sancions quan després es
CGT, vol que es demostri que el prova que aquestes eren injusseu acomiadament va ser per tes? Aquestes són preguntes
«assetjament laboral». D’altra que tothom s’hauria de planbanda, perquè, afirma, n’hi ha tejar i intentar respondre, permés casos de persecució en què ens dóna la impressió que
aquesta mateixa carteria.
les actuacions del personal de
La CGT de Correus, en un base es miren amb microscocomunicat públic denunciava: pi i es mesuren al mil·límetre,
«Algú podria pensar que a la fi mentre les actuacions del peraquí no ha passat res, però la sonal directiu o no hi ha ningú
veritat és que ha passat molt: que les controli o qui les con«Qui compensarà l’empleat pel trola és excessivament tolesofriment que ha patit tot es- rant».

PER L’EUROPA DE LES PERSONES, NO DEL CAPITAL

L

es entitats convocants
han aprovat un manifest
en el qual denuncien que
cada vegada més persones, ciutadans de l’anomenada
Unió
Europea,
perden el treball
o veuen qüestionats drets bàsics.
L’anomenada crisi
financera ha estat
l’excusa perfecta
del capitalisme per
a reduir al mínim
els drets ciutadans
i desposseir els pobles encara més de
la seva sobirania.
Apareix amb
claretat creixent la
responsabilitat de
les grans empreses i negocis financers, assegura; com
també dels seus
servidors polítics.
Han pactat antidemocràticament les
normatives europees amb el capital. I avui, aquests
mateixos grups polítics populars, socialistes o liberals
de la UE segueixen
mentint per a acon-

seguir vots, mentre segueixen aprovant mesures antisocials.
La dita Troika ofega amb un deute que és il·legal, il·legítim, odiós i
insostenible, que en els seus origen
era dels bancs, arribant a sumir els
pobles, com el grec, a l’esclavitud.
L’Europa monetària i el pacte de
l’Euro impedeixen realitzar polítiques autònomes, com per exemple
per a combatre l’atur. Mentre una
majoria d’europarlamentaris han
votat per fer un tractat entre els Estats Units i la Unió Europea, el TTIP,
de comerç i inversions, pel qual les
empreses governaran i podran portar els governs a tribunals antidemocràtics si aquests volguessin fer polítiques per a millorar les condicions
de vida.
Els paradisos fiscals, amb secret
bancari, baixa fiscalitat i altres normes són plataformes per a l’elusió,
l’evasió i el frau fiscal, per als negocis tèrbols, l’especulació financera o
el rentat de diner dels corruptes i de
la criminalitat.
Amb totes les polítiques dites
d’igualtat i contra la discriminació,
la dona segueix patint la desigualtat
i la marginació en una societat patriarcal on el masclisme i les agressions contra la dona segueixen sent
notícia quotidiana a la premsa.
Fa mesos i anys que es veu com

les polítiques d’emigració o de la
vergonya, alcen murs físics i legals
per a les persones quan fugen de
guerres, misèria o malalties buscant
un futur en el nostre continent. Això
no és més que el germen i realitat
d’una societat racista, xenòfoba o insolidària.
Finalment, aquesta Europa sotmet el benestar social als interessos
del mercat, privatitza els serveis públics, desempara a la seva ciutadania
més fràgil.
De l’Europa, democràtica, igualitària, social i políticament unida i en
pau dels discursos s’allunya cada dia
més de la realitat. Hom viu un moment d’emergència social i cívica.
Les lluites dels darrers anys i
també els resultats de les recents
eleccions mostren una opinió que va
dient prou. La llibertat, el gran valor
de la democràcia, és massa valuosa
per a deixar-la en mans dels mercats
i els polítics al seu servei .
Davant de tot això, la ciutadania
ha d’assumir el seu paper sobirà.
A Catalunya i la resta de territoris, de l’Estat Espanyol i d’Europa
s’estan organitzant per als actes
d’aquests dies.
Els dies previstos pel pas de
la Marxa per Catalunya són el 5 i 6
d’octubre.
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DIABLES DE SANT PERE NORD, foc i festa als barris
Pep Valenzuela

Nascuda fa un any,
la Colla de Diables de
Sant Pere Nord parteix
del veïnat de Sant Llorenç i uns quants anys
d’experiència i treball
permeten
entendre
millor el seu alt desenvolupament i saber
fer. En poc temps han
creat fortes arrels i
relacions amb les entitats i la gent del nou
barri.
Diables de Sant Pere Nord durant una activitat a la festa major 2015 del barri.		
El canvi de barri ha estat oportunitat per millorat les coses en tots
els sentits: «Estem supercontents,
la gent del barri ens ha rebut molt
bé, l’associació de comerciants està
ajudant molt; amb l’associació de
veïns i veïnes tenim també molt
bona relació i tot el suport. I ha entrat gent del barri al grup».
Amb tots aquests canvis, van
apostar també per experimentar
altra tipus de música, de percussió,
bàsicament d’aquest estil que es coneix genèricament com a batucada
o samba. Aquest és un tema que de
vegades crea polèmica en el món
dels grups de cultura popular. L’Èric
pensa que no hi ha problema. No to-

carien batucada en un correfoc, «ho
tenim molt clar, és un tipus cultura
diferent», afirma.
Altra cosa és quan toquen a
cercaviles o corre-bars. Viuen sense conflicte aquesta passió per la
cultura tradicional catalana i l’afrobrasilenya. «És una manera per nosaltres d’obrir portes, de obrir camí
i ser diferents», defensa.
La colla és membre de la Coordinadora de Grups de Foc de Barcelona, també de la Coordinadora
de Grups de Cultura Popular de Terrassa. En aquests moments, compten amb un actiu d’unes 30 personeso. Tenen un local de lloguer, que
paguen amb les quotes dels socis,

AMB UN NOU 3D10 MINYONS SE SUPERA

“

Un èxit brutal, un dia històric i segurament tindrà
una repercusió que encara no podem valorar”, això
diuen els propis Minyons de la jornada del 30 d’agost a Vilafranca.
No pot ser d’altra forma. Hom
parla de quatre construccions
de gamma extra, tres d’elles emmanillades: 3d10folre i manilles,
2d9fm, pilar8fm (carregat), i un
5d9f. Contribuint, per tant, a fer
de la diada de Vilafranca aquest
2015 una jornada castellera
històrica i “única”, sense matisos. Els Castellers de Vilafranca:
3de9f i agulla, 3de10fm(intent
desmuntat), 3de10fm(carregat),
2de8sf(c), Pde8fm; la Vella de
Valls: 4de9fa, 3de10fm(intent),
4de9sf, 2de8sf(c), Pde8fm; i la
Joves de Valls: 3de9f, 2de9fm(c),
5de9f(id), 4de9f(c), Pde5.
De totes formes, en línia amb
allò que sembla ser una de les
marques de l’equip tècnic, amb
Guillem Comas al capdavant,
aquests dies afirmen “no és el final, ni el moment culminant de
res”, al contrari, ho consideren només “un pas, molt significatiu, en
un recorregut que cal continuar”.
D’altra banda, hi ha el que
consideren “un èxit també social”.
Parlen d’una presència a plaça de
més de 600 minyons amb camisa i
400 amics d’entitats de Terrassa i
altres colles. En total, més de 1000
persones. Efectivament, a les fotos
i imatges de la diada es pot veu-

re amb molta claretat com la taca
malva s’escampa per la plaça.
Tanquen d’aquesta manera els
de la camisa malva un estiu intens
que els ha portat 3 dies a la Catalunya Nord i 3 dies més al País

CEDIDA
però que es fa pesat. Ara miren amb
l’AVV la possibilitat d’utilitzar un
magatzem a la plaça 1 de Maig, al
menys per guardar els materials.
Òbviament, per més feina que
hi hagi res no pot distreure del
compliment de les normes de seguretat. L’Èric explica que els cursets de formació els fan al local.
Les persones que volen participar
són informades i passen unes setmanes de prova. Després, s’ha de
fer el curs de seguretat i pel carnet
CRE (Consumidor Reconegut com
Expert), obligatori per ser diable o
membre de grup de foc.
D’altra banda, van pensant i
preparant nous projectes. Tenen

molt clar que volen crear un grup o
secció de malabars. Aquest mes volien començar també amb la colla
infantil. Diu l’Èric que molta gent ha
preguntat per participar, «però sobretot pels nens, i jo crec que serà
molt encertada». Les criatures, declara, entenen molt bé i ràpid. Per
elles hi ha una pirotècnia especial,
però la resta, sobretot protecció,
funciona tot igual.
Així mateix, pensen en actuacions internacionals. De fet, estudien un projecte amb Senegal, que
però sembla encara llunyà. Més a
prop, en tots els sentits, serà el canvi de vestuari.

TERRASSA				

CIUTAT GEGANTERA 2015

me al carrer Teatre, tot pensant i
desitjant ampliar encara més en
aquest mateix curs el nombre de
cims.
De fet, preparen ja cites importants com és la de les festes
de la Mercè a Barcelona, on tradicionalment es troben amb els de
Vilafranca. Després, a l’octubre, la

L’error d’un periodista de TV,
confonent el nom de la colla, va
propiciar un tuit, que va ser viral.

CEDIDA
Basc, amb més de 250 participants
en cada viatge.
I ara, enfilant ja la segona part
de la temporada. “Cal continuar
fent feina”, afirmen amb entusias-

diada de Sant Narcís a Girona, una
cita màgica per a la colla, on l’any
passat van descarregar altre 3d10.
I una mica més enllà, la diada de la
colla, al novembre, per acabar la
temporada 2015. L’any passat, en
acabar el curs, la colla es demanava sobre els propis límits i possibilitats. Enguany, quan encara queda camí per fer i en un moment de
forma fantàstic, els malves tornen
a demanar-se pel mateix, però la
pregunta no és retòrica, la marxa
es demostra caminant. És un tema
que segur sortirà a l’assemblea de
mitja temporada que celebraran el
dijous 10 de setembre, tot i que la
comissió tècnica ara el que vol és
mantenir el ritme, fins al final.

CEDIDA

E

ls pròxims dies 18,19
i 20 de setembre Terrassa serà la 30 Ciutat Gegantera de Catalunya.
Fa anys que el grup Geganters de Terrassa somiava
amb això. L’any 2010 ho van
intentar, sense èxit, però de
cara a aquest 2015 van trobar tot el suport necessari
per fer-ho, gràcies a les colles associades a l’Agrupació
de Colles de Geganters de
Catalunya. Geganters és un
grup d’amics format per fer
el que més els agrada, passejar i fer ballar gegants al
so de la gralla i el tabal per
la nostra ciutat i arreu del
territori.
Aquesta festa, la més important del món geganter,
és un moment màgic, per
omplir carrers i places del
municipi de grans éssers

Geganters de Terrassa

La colla dels Diables de Sant
Pere Nord ha viscut un any molt intens. A més d’actuacions a festes del
barri, han participat en activitats
socials i solidàries, com la campanya ‘Tots amb l’Aleix i el Max, contra
l’histiocitosi’, la jornada en defensa
de l’Educació Pública i un cercavila
amb la Plataforma d’Afectades per
la Hipoteca-PAH; també a Somni de
Barri, a la masia Els Bellots, i a la
Trobada Jove; i a la Fira Modernista
amb els trabucaires, la Culturassa,
la Diada Diables de Terrassa.
El grup va néixer a finals de
l’any 2013, però no de nou. En decidir aquest pas, ja carregava història
d’anys d’experiència al veí barri
de Sant Llorenç. «Vam decidir que
volíem un canvi i que preferíem
deixar enrere una història», explica
l’Èric Gonzàlez, actual president de
la colla.
La convivència dintre l’altra
colla havia esdevingut incòmoda i
difícil. Res de nou, com sap tothom
que ha dedicat algun temps de la
seva vida a les activitats col·lectives,
i arribà aquell moment en què «ja
no volíem carregar-nos tanta ‘feina
extra’ i vam decidir muntar la colla
en aquest barri».
Van treballar tot el 2013 a Sant
Pere Nord. Actuaren per a la Castanyada i per Sant Jordi, amb èxit de
públic i bona relació amb tothom.
Van buscar local i van fer mudances, al temps que estrenaven nom
i logo. Efecte immediat d’aquests
canvis i nova experiències, un grup
d’entorn a les 15 persones, que allà
no s’havien animat a participar,
s’apuntà de seguida a la nova proposta.

arribats de molts indrets
de Catalunya, i per a celebrar els 165 i 65 anys dels
Gegants Vells i Nous respectivament del grup, que ja és
una edat.
El Grup de Geganters de
Terrassa està molt engrescat i ja treballa de valent
per a ser la propera colla
que tindrà l’honor de ballar
i passejar els Gegants de
l’Agrupació, en Treball i na
Cultura, i els Gegantons, Pau
i Alegria, arreu del territori.
Terrassa, d’altra banda,
també està ben preparada
per a ser una gran amfitriona i oferir la millor de
les festes del món geganter.
Serà, sens dubte, una festa inoblidable la d’aquest
2015. Geganters convida a
totes i tots per fer de Terrassa una ciutat gegant.

www.malarrassa.cat
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INÈFIL			
		

ADELA FARRÉ

racó del

«El mundo sigue» (1963)

Escrits (im)prescindibles

Dirigida per FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ						
												
Interpretada per Lina Canalejas, Fernando Fernán Gómez, Gemma Cuervo, Milagros
Leal, Francisco Pierrá, Agustín González, José Morales, José Calvo, Fernando Guillén,
María Luisa Ponte, Jacinto San Emeterio, Pilar Bardem, José María Caffarel

Una porta per ventilar i compartir el pensament...
Arts, solidaritat, dubtes, certeses...

		

Emili Díaz
Aquest film de nacionalitat espanyola, produït i dirigit l’any 1963 per Fernando
Fernán-Gómez, està basat en
la novel·la del mateix títol de
Juan Antonio de
Zunzunegui publicada l’any 1960
per aquest autor,
que va ser també
crític teatral a la
revista Vértice,
d’ideologia falangista.

i restauració d’El mundo sigue,
l’obra maleïda per excel·lència
de Fernando Fernán-Gómez,
suposa un feliç esdeveniment
que sobrepassa amb escreix
l’objectiu d’una estrena comercial habitual.
Aquest film ens permet tor-

Va ser interpretat pel mateix
Fernando
Fernán-Gómez i
altres actors i actrius força coneguts en aquella
seva època, entre
els qui destaquen
Lina Canalejas,
Gemma Cuervo,
Agustín González,
Fernando
Guillén, etc.
Film ignorat,
maltractat, censurat, quasi oblidat, vertebra i lliga com cap altre
un retrat ferotge
i tremendista de
l’Espanya
dels
anys
seixanta.
Les seves imatges ens parlen
amb força encara
avui, sobre el país del qual venim i del qual malauradament
encara som deutors. En definitiva, una pel·lícula de coneixement obligat. La recuperació

nar al debat de les tradicions
narratives i escèniques que recorren la cultura i el cine espanyol en particular, que van des
del realisme i el naturalisme al

costumisme i el tremendisme,
o que oscil·len entre el sainet
i l’esperpent, ja que aquesta pel·lícula beu de tot això.
Al meu parer, en aquest film,
aquestes combinacions resulten plenament aconseguides.
El mundo sigue no és probablement una obra
perfecta,
però
tot i això cal dir
que pocs films
com aquest testimonien
amb
tanta força un
temps i un país.
I no només per
l’extraordinària
construcció del
seu
transfons,
complint
allò
que el documental de ficció ha
d’explicar; si no
perquè darrere
una pel·lícula així
es pot apreciar
tota l’amargura,
tota la desesperança d’una societat miserable en
què res ni ningú
se salva.
Sempre
és
agosarat fer comparacions, però
si cal comparar-lo
amb un film equivalent de l’àmbit
internacional que
ofereixi una visió
semblant —amb
el risc que això
suposa—,
se
m’acut, tot i ser tan diferent,
La regla del joc (1939), de Jean
Renoir, encara que el seu nivell
estilístic estigui a anys llum.

Sinopsi

E

n el context del barri madrileny de Maravillas als anys 60 del segle passat, coneixem la vida d’Eloisa, una abnegada esposa i mare eficient, que viu amb el seu marit, un guàrdia municipal més autoritari a casa seva que al carrer, i a qui de vegades
se li’n va la mà. El seu fill és un beat poca pena, que va abandonar el seminari poc abans
de convertir-se en sacerdot, i que es passa la vida estudiant i resant per expiar els
pecats de la seva família. Las filles, dues germanes obsessionades cada una d’elles a la
seva manera per la riquesa, es professen mútuament un odi profund. Amb tots aquests
elements, el director construeix una història social de força intensitat dramàtica.

SORRA QUE S’ESMUNY
ENTRE ELS DITS
No us ha passat mai de no saber com escriure una carta que fa
temps que us dóna voltes pel cap? Escrius un paràgraf, n’esborres
un tros i deixes una frase isolada. La rellegeixes i retoques diverses
vegades i, al final, tornes a començar. Compons un paràgraf nou i
l’abandones uns quants dies i, quan hi tornes, tot plegat et sembla
una mica ortopèdic, artificial, perquè el que expressen les paraules
no és el que sents, i el que sents no ho saps explicar —o potser és
que et fas trampes al solitari i tries les paraules només pensant en la
resposta que vols propiciar; o potser és que resulta impossible ser
natural expressant allò que ni tu mateix reconeixes.
Aquest estiu em van ensenyar que, per a fer una glossa, una
bona tècnica és començar el poema havent compost els que seran
els dos últims versos, però a mi em costa saber on em porten les
meves rimes. De vegades em sembla que la vida és com sorra que
se’ns esmuny entre els dits i que l’única cosa real és l’home que
estimo; i tanmateix aquest amor és com una ombra xinesa que balla
al fons d’un escenari. Com trobar, doncs, els mots adients per no
tenir la impressió que el sentit s’escola pel desguàs?
Escrius amb el desig d’atrapar papallones fetes de llum i records
en la fina xarxa dels mots precisos. Però en les cartes, a més, vols
ser capaç de pintar davant dels ulls del destinatari els colors exactes,
els matisos més subtils; vols que les paraules siguin un abracadabra
que porti la màgia al cor del lector distant i hi faci esclatar l’encanteri
de la comprensió, la comunió del sentit.
En els temps apressats que vivim, les cartes són una relíquia. El
missatge electrònic està més a prop de l’apressada targeta postal
que enviàvem a casa quan arribàvem al nostre destí, un més dels
fils amb els que anem teixint el cordó umbilical que ens manté units
a la gent que ens dóna seguretat: la família, els amics, els companys
de feina… En la targeta, en el twit, en l’entrada a Facebook, en
molts correus electrònics sovint és més important haver-lo enviat
que el contingut. Una foto, una icona divertida, un “Hola, hem arribat
bé” o un “Mira què interessant” són tot el que ens cal per sentir-nos
units als que ens importen. Desenes, centenars de curts missatges
formen un corrent imparable que ens arrossega i que, alhora, constitueix el mapa de la nostra vida.
Però a mi, amb l’esperit ancorat en l’enyor dels temps antics,
m’agraden les cartes, tot i que de vegades, com ara, no sé trobar el
to correcte ni les frases escaients. Cartes que es fan esmunyedisses,
com la sorra entre els dits, perquè se saben solitàries, mancades
d’una invitació i d’una resposta; cartes que, malgrat tot, són dins
meu i, com un perfum dens, acaben impregnant tot el que escric.

im-prescindible.net
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AGENDA
Més TNT que mai,
més per a tothom que mai
DESCARREGA’T
EL PROGRAMA

CONSULTA
ELS ITINERARIS

L

De l’1 al 4 d’octubre
a 8ª edició del festival Terrassa Noves Tendències omplirà carrers,
places i espais singulars de la ciutat per acollir la creació contemporània
d’arts escèniques a través d’espectacles tant internacionals com nacionals.

Per tal que els nous llenguatges escènics arribin a tothom, s’han ideat 5 itineraris que guiaran l’espectador tot facilitant i millorant l’experiència dels assistents al festival: CONDE, dedicat
a conèixer a fons El conde de Torrefiel, els creadors apadrinats pel Festival TNT 2015; MADE IN
TNT, pels que vulguin els espectacles coproduïts del festival d’enguany; PUNK, pels qui busquin
els espectacles més irreverents; COST ZERO, per no gastar ni un euro; i JO TAMBÉ SÓC TNT, on
els espectadors es convertiran en actors.

Xerrada sobre els fets històrics de 1713
Jordi F. Fernández
El 5 de setembre, l’historiador
terrassenc Marc Ferrer, autor del llibre La Guerra de Successió a Terrassa
(1700-1725), va fer de guia d’una passejada històrica —organitzada pels
col·lectius locals de l’esquerra independentista— en que es van visitar
els escenaris del setge de Terrassa a
l’any 1713 per part de les tropes borbòniques i de la resistència popular.
A l’inici del trajecte, al Raval de
Montserrat, va fer una introducció al
context de la guerra i sobre com era
la ciutat de Terrassa del començament del segle XVIII.
El següent punt d’aturada es va
efectuar a la Plaça de la Font Trobada, ja que allà encara hi ha una casa
d’aquella època, fet que va aprofitar
per parlar de la vida quotidiana dels
terrassencs.
A continuació, a la Plaça Vella,
just davant de la casa anomenada del
Baró de Corbera, va presentar tres
personatges importants durant la
guerra: Miquel de Ramon i de Tord,

cap de la cavalleria catalana, que hi
vivia, i els coronels terrassencs Pere
Brichfeus i Terns i Francesc Busquets
i Mitjans.

Seguidament la comiti- va es va
aturar al carrer de l’Església per escoltar la seva explicació sobre els primers anys de la guerra quan a Terrassa

OV

MARC FERRER: «Hem de conèixer el passat per
entendre el present i preparar-nos per al futur».

M

ALARRASSA
			 entre fogons

els partidaris de la Casa d’Àustria van
plantar a la plaça Major de la vila un
pasquí afavor de l’Arxiduc Carles on
s’incitava a la revolta, tot oferint armes, vestits i paga, i durant els mesos
següents es va contribuir a l’exèrcit
dels aliats amb sometents, cavalls, diners i provisions per lluitar contra les
tropes de la Casa dels Borbons.
La següent parada es va efectuar
al carrer Serrano, on hi ha el Mas de
la Castlania, residència dels germans
Josep i Antoni de Bru, que van ser segrestats per ordre de la Generalitat,
l’agost de 1713, acusats de desertors
per la seva disconformitat amb la
decisió que havia pres Barcelona de
defensar-se fins al final de l’atac borbònic.
El trajecte es va cloure a la Plaça
Doctor Robert, al convent de Sant
Francesc, on Marc Ferrer va explicar
els fets del 3,4 i 5 de setembre de
1713, quan Terrassa va ser ocupada,
saquejada i cremada; i va finalitzar la
seva exposició amb unes conclusions
sobre les conseqüències de la guerra:
una Terrassa, empobrida i repressaliada.

CONSULTA
TOTES
les
ACTIVITATS
de
TERRASSA

LES RECEPTES DEL DAMUNT UN CEL DE FIL

TOMÀQUET FARCIT AMB BULGUR, SEITAN FUMAT, PINYONS 		
I OLIVES NEGRES, ACOMPANYAT DE SALSA PESTO

I

ngredients

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PER A 4 PERSONES

4 tomàquets per amanir grossos, molt
grossos
250 g de bulgur (blat precuit i trencat)
tomàquet escaldat tallat a daus
50 g de pinyons
250 g de seitan fumat
2 cebes
1 gra d’all
alfàbrega fresca, orenga i julivert
un grapat d’olives negres sense pinyol i
tallades a làmines

Per a la salsa

•
•
•
•
•

50 g d’alfàbrega fresca
100 g de festucs sencers
2 grans d’all
olis d’oliva i gira-sol
sal i pebre

E

laboració

1. Primer de tot, obriu com una tapa a cada tomàquet i buideu-los. I reserveu les tapes.
2. Talleu les cebes a la brunesa (a bocins molt petits) i poseu-les a fregir a foc lent i amb oli d’oliva,
juntament amb els pinyons.
3. Quan el sofregit estigui dauradet, afegiu el seitan fumat tallat a daus i deixeu que cogui tot junt durant
un quart.
4. Afegiu les olives negres tallades, el tomàquet tallat a daus i el gra d’all tallat a làmines molt primes,
i deixeu que cogui 10 minuts més.
5. Barregeu les herbes aromàtiques, piqueu-les i afegiu-les. Deixeu coure 3 minuts més.
6. Afegiu el bulgur i una mesura doble d’aigua amb sal. Remeneu amb cura i pareu el foc.
7. Farciu els tomàquets amb aquesta barreja i tanqueu-los amb les tapes que heu reservat. Poseu-los al
forn uns 20 minuts, fins que comencin a esquerdar-se una mica.

Preparació de la salsa pesto

Poseu tots els ingredients en una batedora de vas (túrmix), afegiu els olis d’oliva i gira-sol a parts iguals
fins a cobrir-los i barregeu-los amb la batedora fins que lliguin.

www.malarrassa.cat
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ELS NOMS DELS SEUS DÉUS
Jordi Sellarès
Poc convencionals són també els
seus contes, tots i cadascun d’ells ben diferents entre sí, però que comparteixen
un hàlit màgic, a voltes místic, a voltes
llegendari, com el conte que dóna nom
al recull o com el magnífic La primavera nuclear. Torrents d’imaginació i una
capacitat per crear móns que podria
recordar a Borges, a Lovecraft o a Lord
Dunsany.
Capacitat també de fer-nos viatjar en
el temps, de les conquestes d’Alexandre
el Gran (Torn i retorn d’Icari Traci) a les
massacres dels romans en terres germàniques (Ocular), o per fer-nos viatjar a la
Índia més mística, a Birmània o a Tailàndia, amb una facilitat i coneixement de
causa certament sorprenents. També,
excel·leix en les distòpies, com en «El
tros de pa» o «Fes un esforç», dos dels
millors relats d’aquest recull, en la meva
opinió.
La prosa de Ruy d’Aleixo barreja
aquella de les històries d’abans, de les
de vora el foc, dels rapsodes i els trobadors, amb un estil actual, punyent i
descarat, que tant ens pot fer riure com
ens pot fer esborronar, i, també, pensar i
reflexionar. Perquè més enllà dels molts
estils que toca, tots els contes tenen un
rerefons d’allò més humà: el sentiment
de pertinença, que per mancança, buscaran els protagonistes d’aquestes històries. Tant li fa que siguin esclaus, soldats, ciutadans alienats, ioguis, savis o
pares de família. Buscar el propi lloc en el
món, costi el que costi, el paper que ens
és reservat en aquesta existència, serà
el fil conductor en gran part d’aquests
relats. Viatges, literals o metafòrics, a la
recerca del coneixement i de la raó de la
pròpia existència. I lluita, contra el destí
que tenim marcat, contra la injustícia, o
contra la quotidianitat que no entenem
i que volem subvertir, ja sigui plantant-

Ruy d’Aleixo (1982) és un dels escriptors joves més prometedors de la literatura catalana, tal com queda palès en aquesta magnífica
selecció de contes. Per aquells que no el conegueu, Ruy d’Aleixo és un dels col·laboradors
habituals de la revista Les Males Herbes, embrió originari de l’editorial, cosa que li valgué
també la difícil tasca de traduir La vida somni de Balso Snell de Nathanael West (Males
Herbes, 2013), una obra estranya i carregada
de surrealisme i d’absurd. Per si això fos poc
D’Aleixo, estudiós de la llengua i les literatures índies, també traduí El núvol missatger de
Kalidasa (Adesiara, 2013), antic poema hindú,
traduït directament del sànscrit. Així doncs,
podem afirmar amb rotunditat que ens trobem davant d’un escriptor poc convencional.

Fitxa bibliogràfica
ELS NOMS DELS SEUS DÉUS
RUY D’ALEIXO					
							
Editorial Males Herbes				
Barcelona 2015					
264 pàgines 				
especulacionsapeudepagina.blogspot.com.es/

nos, anant a contracorrent, abandonant
la família o menjant allò que no hauríem
de menjar. Els protagonistes dels relats
de Rut d’Aleixo, d’una forma o altra, són
inconformistes, rebels.
El seu estil, poètic i per moments
èpic, aconsegueix abduir al lector, endur-se’l ben lluny, arribant a fer-lo veure i viure les històries, tal com ho feien
els rondallaires d’abans. Moltes d’elles
t’atrapen i se’t queden dins el cap fins

r
1

després d’haver-les llegit, i això diu molt
d’un autor d’aquesta edat. Perquè si bé
és cert que hi ha una gran, molt gran,
generació d’escriptors en llengua catalana de menys de 40, també ho és que
alguns abusen de l’esperpent, de la grandiloqüència artificiosa, les dissertacions
post-modernes i les floritures pretensioses.
Aquest recull de contes, un dels que
més he gaudit en molt de temps, i dels

millors que s’editarà en temps, m’ha fet
descobrir un dels meus nous autors preferits. Un recull, Els noms dels seus déus,
i un autor, Ruy d’Aleixo, que marcaran
tendència, i qui sap si tindran la importància d’El perquè de tot plegat, dels contes de Calders o de Perucho?
No tinc ni idea de qui són els seus
déus, però tinc clar qui és capaç
d’invocar-los.

CONCURS DE RELATS BREUS #MLRS
Segueix l’enllaç a través del codi QR per les BASES DEL CONCURS

Podreu lliurar els vostres textos fins el 25 de setembre del 2015
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PERFILS
El còmic és una expressió artística en què tu sol i amb pocs
“elements
pots generar una obra molt complexa i personal ”

—El gust per la il·lustració, el dibuix, l’art
plàstic... et ve de família? O és una cosa que
ha sortit de tu de manera sorprenent, sense
antecedents?
—A casa no vaig veure mai ningú dibuixar, ha de
ser doncs una inclinació més aviat innata. De tota
manera, ara que m’hi dedico professionalment, els
meus pares m’han comentat que al meu avi matern,
que mai no vaig conèixer, li agradava molt dibuixar.
Tot i que no s’hi dedicava professionalment, sembla
que hi tenia traça.
—Com veia la teva família que aquesta fos
la teva professió?
—Quan tenia 15 anys i dibuixava a la classe, i feia
ninotets, els primers intents de còmics, ho devien
veure com una afició que podia ser passatgera. Crec
que a la generació dels meus pares no era gaire
habitual considerar la feina de dibuixant de còmics
una cosa seria, però en veure que insistia tant i que
la meva afició no canviava van començar a entendre que potser sí que m’hi dedicaria. Suposo que
s’imaginaven que acabaria fent alguna altra cosa
relacionada amb el dibuix o la il·lustració. Potser pensaven que no es podia viure de dibuixar còmics, però
tot i així, sempre em van animar.
—A l’escola, algun dels teus professors et
va animar?
—Sí, i tant! Jo era el típic de la classe que si hi havia algun concurs de dibuix relacionat, per exemple,
amb el medi ambient o algun altre tema sempre em
presentava. M’agradava molt dibuixar i la classe de
plàstica i manualitats, en realitat l’afició s’estenia
a tot el que fos treball artesanal i manual. La meva
mare havia anat a aprendre ceràmica, escultura i pintura, però jo em vaig decantar més pel còmic perquè em sembla una forma d’art, per dir-ho així, molt
completa i a la vegada molt barata. Tu sol, amb molts
pocs elements, pots generar una obra molt complexa
i personal. És una activitat que lliga bastant amb la
meva manera de fer i de pensar, perquè em dóna
plena autonomia... tot i que sempre es necessita trobar algú que t’ho vulgui publicar.

«Cal treballar dia a dia,
encara que hi hagi moments que no en tinguis
ganes, cal molta regularitat i esforç per anar millorant tècnicament de manera continuada».
—Al món del còmic espanyol hi va haver
una crisi als anys 70-80, en què molts dibuixants estaven maltractats i mal pagats, i
molts d’ells van marxar d’aquest món provant sort a la il·lustració, a la publicitat, a
la pintura. En canvi, tu has fet un camí a la
inversa tot començant amb feines d’aquest
estil per arribar al còmic. Què és el que més
et crida de la narrativa gràfica? Per què no
la il·lustració, que és una feina molt més
còmoda?
—És veritat que hi han moltes altres feines relacionades amb la il·lustració que no és que siguin més
fàcils, sinó que són més còmodes, en el sentit que tu
vas a una oficina i treballes amb altra gent, t’estàs allà
8 hores, marxes a casa a l’hora convinguda i cobres
la teva nòmina a final de mes. Aquí, a Espanya, és
bastant difícil tot, però el còmic és més fotut en el
sentit que necessites molta disciplina i coneixement
i bolcar-te al 100% en el que estàs fent. Vaig començar en aquests altres camps perquè tenia una
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certa pressa per aconseguir independència econòmica i fer la meva vida, i veia aquestes feines com
una via més fàcil d’entrada al mercat laboral, ja que
aquí la indústria del còmic és pràcticament inexistent.
Sempre m’havia agradat tot el terreny audiovisual i
des de petit m’interessaven els còmics, els llibres,
l’animació, els jocs animats... tot el que tingués a
veure amb la creació d’una realitat paral·lela amb
les seves pròpies normes m’interessava. En aquest
sentit, podia encaixar bé en qualsevol feina artística
visual i m’era molt més fàcil iniciar-me laboralment a
través de l’animació o la publicitat que no pas malviure fent còmics... perquè, possiblement, no hauria
tingut possibilitats de mantenir-me fins a arribar a
publicar. En aquest sentit, processos més o menys
relacionats amb el còmic, com fer storyboards, em
van permetre assolir més nivell gràfic i, alhora, anar
desenvolupant un estil atractiu que tard o d’hora em
permetés viure del còmic .
—Però segueixes treballant en aquests altres àmbits, a banda del còmic...
—No he acabat de trencar mai; tot i que la meva
feina de base i prioritària és el còmic, vaig fent petites feines de col·laboració per a animacions o faig
classes. De vegades se m’acumula tot massa, però
vaig tirant.
—En general treballes per empreses estrangeres...
—Sempre!
—En aquests moments, dibuixar professionalment et significa encara un plaer?
—Anteriorment havia treballat en altres coses. Al
principi, acompanyava el meu pare a la fàbrica, després vaig treballar a Terrassa descarregant camions
per les festes majors i repartint diaris. Quan em vaig
plantejar guanyar-me la vida dibuixant i no tan sols
dibuixar per distracció era conscient que de gent que
li agrada dibuixar n’hi ha molta, però que només pots
fer-ho professionalment si ets molt competent. Cal
treballar dia sí dia també, encara que hi hagi moments que no en tinguis ganes, cal molta regularitat
i esforç per anar millorant tècnicament de manera
continuada. I tot i així considero que aquesta feina és
la hòstia!, un privilegi!
—Quin és el millor moment del dia per dibuixar? Hi ha qui diu que el món es divideix
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en els qui treballen de matinada i els que
treballen al vespre. A tu t’és indiferent?
—És complicat... o molt d’hora al matí o de matinada. Durant el dia, si se t’acudeix obrir l’Skype o el
Facebook, o bé et truquen o s’ha d’anar a comprar, ja l’has cagat. De 6 a 9 del matí és perfecte,
a partir d’aquesta hora ja es fa més complicat i val
més esperar a la matinada. M’estimo més mantenir
un horari fix, amb preferència ben d’hora al matí. És
important posar-se uns límits, perquè, si no, no pares
mai per descansar i el rendiment disminueix i no hi
ha producció de qualitat. És el perill de no tenir ningú
que et controli, has de ser metòdic. Sóc una persona
de naturalesa caòtica, però per sort vaig tenir una
educació molt canyera en el tema de la disciplina i
el mètode. En la producció del còmic, la infinitat de
detalls de les seqüències i els diversos personatges
fan que indiscutiblement hagis d’acabar convertint-te
en tot un metòdic.
—Com és el teu procés creatiu? Com és la
teva relació amb el guionista?
—En els tres llibres que m’han publicat, el procés
creatiu ha sigut una mica diferent. En el primer còmic, ell va aplicar totes les idees que jo li vaig transmetre; en el segon, vam discutir la línia general; i a
l’arribar al tercer vaig pensar que seria bo que fos ell
qui desenvolupés l’argument. És un cas poc habitual
perquè la idea és meva, les bases sobre com funciona aquest univers les vaig posar jo i els personatges
han estat creació meva també. De manera que ha
acabat convertint-se també en la seva sèrie. Però si
algun dia vull que la història vagi per un altre camí,
tindré l’última paraula. En concret, tot comença quan
el Sylvain escriu la sinopsi i la passa als editors. Si
aquests donen l’OK, es posa a escriure el guió tècnic, descrivint de forma detallada les escenes, tant
dels personatges com de l’entorn, i me’l passa. Un
cop el tinc el que faig és una espècie d’storyboard
molt esquemàtic tenint en compte el número de pàgines, de vinyetes per pàgina i el contingut de cada
vinyeta. I encara faig un altre storyboard més detallat i en color. Ho treballo tot amb eines digitals per
economia i sentit pràctic.
—La teva saga de Jolly Rogers es limitarà
al còmic... o arribarà a noves plataformes?
—Els personatges tenen prou potencial per fer una
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sèrie de dibuixos animats o, fins i tot, un videojoc.
M’encantaria, però caldria algú disposat a fer una
gran inversió. A final d’any s’estrenarà un nou Star
Wars i la ciència-ficció tornarà a estar de moda. És
un gènere que sempre s’ha considerat molt minoritari i si vols fer la teva òpera prima no és un món gaire agraït. Però sempre hi han petits ressorgiments...
no sé...
—Què t’ha aportat la teva experiència a Dublín i Berlín? T’ha enriquit el fet de treballar
en altres països, tant tècnicament com a
nivell personal?
—Jo feia 10 anys que vivia a Terrassa i m’havia
acostumat a veure els mateixos colors, els mateixos
edificis, les mateixes muntanyes, la mateixa gent...
arriba un punt que ja ni ho veus. Quan vaig arribar
a Irlanda, tot era diferent i això em va permetre
fer comparacions cada cop que tornava a Terrassa i adonar-me que veia perspectives diferents de
les mateixes coses de sempre. El color del cel, les
cases, les cares... ara tinc una gamma més rica. I
a nivell personal coneixes a molta gent de diversos
àmbits que t’enriqueix de manera increïble.

«No entenc com és que a
Sabadell tenen una Escola
Joso de còmic i a Terrassa
no en tenim».
—Quin projecte creus que s’hauria
d’impulsar a Terrassa perquè els
il·lustradors, els dibuixants de còmics, la
gent d’aquest món puguin tenir més oportunitats en el futur?
—L’ideal seria muntar una escola amb l’ajut de
l’Ajuntament. No entenc com és que a Sabadell tenen una Escola Joso de còmic i a Terrassa no en tenim. Si es fes una escola, en pocs anys hi hauria una
cantera bèstia perquè a Terrassa sempre hi ha hagut
molt moviment de gent interessada en la il·lustració i
en l’àmbit de les arts plàstiques en general.
Jordi F. Fernández
Eli RodGüell

NÚMERO 08

MALARRASSA és un mitjà de comunicació
de COOPERATIVISME INFORMATIU
de PROXIMITAT
pel DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

