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Federació i AAVV criden a
boicotejar els ‘falsos’
consells de participació
El moviment veïnal ha dit no a participar en els consells
de districte que els hi proposa l’equip de govern municipal. Després d’anys de debat i treball per a l’elaboració
d’un reglament de participació ciutadana que, amb tots el
problemes i defectes, havia arribat a obtenir l’acord de la
majoria d’entitats, aquestes volen que el document sigui
aprovat i que sigui la guia per a la participació ciutadana.
Pep Valenzuela

L

a Junta de la Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de
Terrassa s’ha declarat contrària a
la constitució dels Consells de
Districte i demanà l’ajornament
de l’acte que l’Ajuntament havia
convocat oficialment per a la
“constitució dels Consells Municipals de Districte pel mandat
2015-2019”, al Vapor Universitari el dia 2 de novembre, a les
19h, amb una sessió presidida
pel propi alcalde Jordi Ballart i
presentada pel tinent d’alcalde
Alfredo Vega.
L’acte, tanmateix, va ser suspès el mateix dia, no se sap bé si
a causa o gràcies a la pluja.
De qualsevol manera, els
motius de la Favt no són, tot
indica, tempesta passatgera.
L’entitat es declarava contrària
a la constitució dels tals Consells de Districte i demanava
l’ajornament de l’acte “fins que
l’equip de govern municipal no
doni resposta a les sol·licituds
expressades”, car, afirmen, en
cas contrari es faria “segons
l’antic reglament de participa-

ció ciutadana”, un reglament
que consideren superat per la
realitat, ja que fa temps que n’hi
ha un de “Nou Reglament de
Participació Ciutadana”, i només
cal “compromís públic” per a la
seva aprovació.
La Federació recorda que al
juliol del 2014, es va celebrar
una reunió amb la regidoria de
Participació Ciutadana, acompanyada per representants dels
grups polítics del Ple Municipal,
on van ser exposades i debatudes conjuntament les esmenes
i propostes que des del moviment veïnal s’havien debatut i
plantejat després de vàries rondes de discussions.

En Ramon Clariana, de la Favt, i altres moviments socials alerten el govern, el dia de constitució del consistori actual, “us
vigilem”. Dit i fet. Foto: PV

dent de l’AVV del barri del Segle
XX, el mateix dia 2 de novembre, en una carta en la qual també alertava de no haver tingut

resposta de l’Ajuntament a un
“escrit entrat pel registre núm.
082658 de data 22 d’octubre de
2015”.
Aparentment acostumats a
aquest tracte, en Cano afirma:
“el fet de no tenir-ne ens demostra ja la voluntat i realitat de la
participació per part d’aquest
equip de govern, senzillament,
una farsa i una manca total de
respecte i responsabilitat vers
les entitats i col·lectius que
van participar en el procés de
participació de redacció del Reglament, una total pèrdua de
temps, i que demostra el que val
la paraula i compromís d’una
regidora, la Sra. Lluïsa Melgares,
llavors regidora responsable de
Participació i del procés participatiu, que es va comprometre
amb les entitats a desenvolupar-lo i aprovar-lo, i sobretot, al

Encara està situant-se i
aprenent com es negocien les
coses. Al temps sent que per ser
nou “tinc la llibertat o gosadia
de fer preguntes i restar perplex
de com funciona tot plegat i dirho obertament. I així remoure les coses”. Troba “un gran
avantatge, el ser molts regidors
nous i grups nous; així podem
qüestionar molt”. També, que
l’oposició pot aconseguir majories i aprovar resolucions que el
govern haurà d’executar encara
que estigui en contra, i ho han
de negociar tot”.
Percep que “l’equip de govern no estava acostumat a
quie hi hagués canvis”. A banda
l’eventual “bon criteri, segur
que volien fer bé, però no estava acostumat a negociar res”. De
fet, afirma, “es molesten quan
preguntes, demanes informació
i qüestiones la situació”. Creu
que serà difícil de gestionar
això, “però les practiques milloraran”.
Tot i els límits de ser oposició, a més de les poques competències dels municipis, defensa
que “es poden fer moltes coses;
la prova: en 100 dies de legislatura hi ha hagut més resolucions que mai, i s’aproven algunes. Prova que des de l’oposició

es pot construir o ajudar a construir ciutat”.
En Pep Forn diu que no s’ha
allunyat del carrer ni ha perdut
relacions amb les entitats; continua fent castells i activitats
culturals, manté les relacions
personals i amb entitats.
Confessa que el que menys li
agrada són “els polítics de dues
cares, o com van dir des del
govern: fer servir el vot ideològic unes vegades i l’estratègic
altres. Aquesta separació no
l’entenc. L’estratègia ha de venir marcada per la ideologia, no
es pot votar una cosa contra la
teva ideologia per a mantenir la
cadira. Al carrer, això es diu hipocresia”.
De les sessions plenàries
en diu que “són maratonianes.
Amb 4 hores discutint, la ment
ja no està clara com per a ser
productiva”. Proposa racionalitzar el funcionament del Ple, no
calen els mítings, i sí respectar
els temps, “sinó, com a mínim,
va en detriment de les propostes últimes”.
Està convençut que a mida
que passin els dies “seré molt
més productiu”, una vegada
apresos els ritmes i mètodes de
treball, el tractament de la informació, de les resolucions”.

profunda de cara a la reunió
constitutiva del dilluns 2 de novembre. En cas de participar-hi,
ho feu amb un fort esperit crític
vers la situació actual.”
En termes similars, tot i que
en un to més dur i directe, es
dirigia en Juan Cano, vicepresi-

La participació per aquest govern,
acusen, és “senzillament, una farsa i
una manca total de respecte i responsabilitat ver les entitats i col·lectius que
van participar en el procés de participació de redacció del Reglament”.
Per aquestes raons, la Federació demanava a les associacions veïnals “una reflexió

retorn i resultats del mateixa.”
Per aquest motiu, el president de l’associació del Segle
XX anuncia la no participació
en “aquesta farsa i manca de
respecte i responsabilitat”. Tot
proposant: “ja li poden treure el
nom a la nova regidoria de Qualitat democràtica i la tan cacarejada de Transparència i canvi,
perquè no tenen cap sentit ni
aplicació, és un mer engany i
miratge, sense cap voluntat de
canvi”.
Finalment, convida també
a que “cap entitat ni col·lectiu,
hauria de participar, si abans no
s’ha aclarit què passa amb el Reglament, sota quin model i compromís es pensa funcionar, ja que
no es tracta de que les entitats
només es discuteixin per quatre
engrunes del pressupost”.

Nous regidors Pep Forn: “Aquest govern no acabarà la legislatura”
Pep Valenzuela

N

ascut a Terrassa fa
51 anys, en Pep Forn,
actual regidor d’ERC,
inicià amb 17 anys la seva vida
laboral a la Caixa de Terrassa,
sense deixar d’estudiar i arribant a llicenciar-se de Geografia, i a realitzar un post-grau de
Direcció i Gestió de Serveis Socials. Compatibilitzà això amb
activisme cultural, moviment
estudiantil, grups juvenils i esplai, i grups de cultura popular.
Va ser vicepresident de l’AVV la
Maurina, creador de Minotaaures i el grup d’animació infantil
Toquem el Dos, president de
Minyons en dos períodes, 199296, 2010-11.
Com a empleat de Caixa Terrassa va treballar a oficines,
al departament d’organització
i optimització de processos,
al departament de qualitat i
d’atenció als clients. Després,
a l’obra social i, finalment, a la
nova fundació de BBVA i la direcció del Centre Cultural, tasca
que ha desenvolupat durant els
darrers 4 anys.
En Pep entrà com a independent a les llistes d’ERC a les
darreres municipals. No era la

primera vegada d’anar en una
llista, havia format part de la
d’ICV ara fa 29 anys. Però no ha
militat mai a partit, tot i considerar que “sempre he estat
d’esquerres, republicà i català, i
és això que m’ha anat portant a
aquest partit”, a més de la invitació de l’Isaac Albert.
L’actual aventura no la considera trencadora a la seva vida,
“sempre he fet política: social,
educativa, pels drets, barri,
cultural...”. Canvia, diu, el nivell
i l’àmbit, si bé “és cert que la
ciutat es veu diferent”. Acceptà
perquè creu que “les coses es
poden fer millor” i perquè “és
un projecte engrescador, tot i
fer respecte”.
Troba d’allò més complicat
“el llenguatge polític i la posada
en escena; no és igual que parlar en públic, ja estic acostumat,
hi ha una excessiva teatralització en la relació entre els grups
polítics”.
Vol ser el màxim corresponsable, “és moment per valents,
no valen mitges tintes”. El moviment social ha empès molta
gent i “polítics cap a la independència”, i ara, defensa, “cal
continuar per un país millor; i
això passa per tenir la república
independent”.

Pep Forn			
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“La ciutat millorarà”, assegura, “perquè hi ha molt bona
entesa entre els partits que representem l’esquerra: TeC, la
CUP i ERC; el PSC no representa
ara l’esquerra, per més que es
disfressin de polítiques socials”.
I sentencia que “aquest govern
no acabarà la legislatura, és
un pacte contra natura que ha
permès donar suport al Dret a
Decidir però a canvi de polítiques més conservadores”. I està
“convençut que haguéssim fet
un molt bon equip de govern
amb la proposta que es presentà, i que hauria sigut el millor
per Terrassa, veurem que tot
arriba”.
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El govern ‘tripartit’ dóna el servei de menjadors escolars a Sehrs
El tàndem PSC-CiU va comptar amb el suport de C’s en diverses votacions importants del darrer Ple

L’acord en l’adjudicació a l’empresa Sehrs, aprovada
pels vots de l’equip de govern de PSC i CiU, i l’abstenció de
Ciutadans, així com en la major part de punts tractats, evidencia un bloc comú que ja actua com un govern tripartit.
La CUP, Terrassa en Comú i ERC es mostren contraris de
que el menjar dels infants sigui proveït per una multinacional.
Miquel Gordillo

E

l darrer ple municipal ha mostrat com
mai quines seran
les forces antagòniques en aquesta
legislatura. L’aparença és cada
vegada més la d’un equip de
govern que comptarà amb el
suport de C’s. També es fa palesa la imatge d’una entesa més
gran per part dels tres grups
d’esquerra, TeC, CUP i ERC-MES
a l’hora de presentar propostes
conjuntes. Sembla clar, però,
que en els temes dits importants, l’equip de govern comptarà de manera regular amb
l’ajut de Ciutadans. Ho veurem
en els propers plens.
Així es va constatar en el de
l’octubre, pel que fa a temes
com la cessió d’ús de l’estadi
olímpic al Terrassa FC, el bloqueig sistemàtic a algunes de
les propostes de l’oposició
d’esquerra, i sobretot el que va
ser el tema estrella: l’aprovació
per què l’empresa del sector de
la restauració i hotelera Sehrs,
guanyadora del concurs, gestioni els serveis de menjador de
les escoles públiques.
La Maria Sirvent, de la CUP,
va subratllar que criticaven no
el procés d’adjudicació, sinó
la “manca de voluntat voluntat política a l’hora d’establir
valors com ara un menjar
de proximitat, de productes
frescos i contra el malbaratament mediambiental, i si això
s’hagués reflectit, no tindriem
que l’empresa guanyadora hagi

estat la penúltima en les clàusules objectives”. També aquí es va
recordar l’opció de fer una gestió directa municipal, en la línia
que suggereixen les treballadores del servei.
«Estem decidint què menjaran quasi 4.000 infants de la
nostra ciutat», va reblar l’Isaac
Albert (ERC), i que el model
adoptat per al concurs ha estat
de tipus “economicista, primant
només el preu més barat, només
ho pot fer una multinacional?”

U

na
empresa
multinacional
del sector hoteler i de la restauració
gestionarà els menjadors escolars públics,
malgrat ser Terrassa
una ciutat adherida a
la Xarxa de Municipis
per l’Economia Social
i Solidària.

va preguntar-se, suggerint que
hagués estat més just un concurs per lots diferenciats, i així
no perjudicar a cooperatives o
empreses d’abast més local.
En relació a això, des de
l’oposició també es va posar de
relleu el fet que l’Ajuntament de
Terrassa s’hagi adherit recentment a la Xarxa de Municipis
per l’Economia Social, però això
no quedi reflectit en el resultat
final d’aquesta adjudicació. De

Maria Sirvent (CUP) en una intervenció del darrer ple de l’octubre 					 CEDIDA

fet, aspectes descrits en el plec
de condicions del concurs, com
els productes frescos de qualitat, de proximitat i amb criteris
de sostenibilitat mediambiental, no semblen tenir relació en
el resultat final: l’empresa guanyadora va ser puntuada la penúltima en la qualitat del servei
oferit, i última quant a projecte
educatiu, tal com es va recordar
des de TeC.
Malgrat tot, l’abstenció de
Ciutadans i els vots favorables de PSC i CiU van aprovar
l’adjudicació durant els propers
quatre anys en benefici de Sehrs, a partir del gener del 2016
(prenent el relleu de Serunion).
Javi González de Ciutadans va
al·legar que ells no havien participat en el plec de condicions,
i que “tot i ser cert que la qualitat i proximitat dels productes
són necessàries, no compartien
“l’alarmisme provocat per alguns grups” en aquesta qüestió,
ja que “es donava una imatge de
que no es fan les coses bé”.
Segons Alfredo Vega (PSC), la
redacció del plec de condicions
havia estat «àmpliament consensuada», i per tant el model

Demanen a l’Ajuntament que garanteixi
els drets bàsics d’habitatge digne

L

a participació ciutadana en el Ple municipal
d’aquest mes ha estat
protagonitzada per la Xarxa de
Solidaritat Popular de Terrassa, en relació a la problemàtica
dels habitatges i la necessitat
de lloguers socials a la ciutat.
Un representat del col·lectiu va
llegir un prec a través del qual
un grup de veïns i veïnes de la
comunitat dels carrers Falset i
Cervera denunciaven la situació
de 44 famílies, que van recuperar tres blocs d’habitatges al
barri de Les Arenes, i que viuen
en situació d’irregularitat, des
de l’ocupació de 2014. El grup
de veïns reclamava al consistori
solucions davant l’arribada de
l’hivern, i oferien el seu compromís d’avançar per regularitzar la seva situació de vulnerabilitat.

seguit era un “model solidari
vers totes les escoles de la ciutat, transparent i participatiu,
amb les aportacions de tota la
comunitat educativa”. El tercer
tinent d’alcalde va reblar que “si
no adjudiquem a qui ha guanyat, hem de fer-ho amb argu-

“

Isaac Albert
«Avui ja es
veu clar
com actua el nou
tripartit de l’ala
dreta»

ments jurídics, i no en base a si
ens agrada o no un candidat. Si
no, haurem d’indemnitzar a qui
ha guanyat”.
Privilegis d’ús al Terrassa FC
Un altre cas va ser l’acord
d’aquest nou ‘tripartit’ PSC-CiUC’s en no fer pagar cap cànon
d’ús i cedir les instal·lacions
municipals de l’estadi olímpic
a la societat anònima esportiva Terrassa FC, pagant a més
amb fons públics les despeses

Compromís amb la banca ètica
i contra l’aplicació del TTIP

U

Lectura del manifest per part de la XSP 			
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de manteniment que aquest ús
suposa. Almenys mentre que la
societat pugui demostrar que
no té beneficis.
També va ser significatiu que
PSC, CiU i C’s, que plegats sumen
majoria de regidors, presentessin esmenes a la totalitat a dues
propostes que havien sorgit de
TeC, ERC-MES i CUP, quan això
és “tallar el debat proposat per
l’oposició”, en paraules dels
seus regidors. Un cop més, escenificació de dos blocs contraposats, amb Ciutadans, malgrat no
formi part de l’equip de govern,
actuant en benefici d’aquest: el
‘nou tripartit de l’ala dreta’, segons paraules d’Isaac Albert.
Les dues esmenes en qüestió
eren una proposta per prevenir la malnutrició infantil mitjançant les beques menjador, i
una altra per restablir les línies
de bus L5 i L7 que es van modificar recentment, i obrir un procés de consulta ciutadana per
valorar-ho.
En aquest ple d’octubre no va
ser present, ni es va comptabilitzat el seu vot, el representant
del PP, Gabriel Turmo, per trobar-se de baixa per malaltia.

na altra de les propostes aprovades en el Ple de
l’octubre va ser la d’elaborar un informe tècnic per
estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques, com
ara COOP57, Fiare o Triodos Bank, i deixar de treballar amb
entitats bancàries tradicionals. La proposta, presentada per la
CUP, es va aprovar per unanimitat. El text també preveu que no
s’estableixi cap altre vincle amb entitats bancàries no ètiques i
que, en el cas que no sigui possible, s’haurà d’argumentar amb
un informe.
En el ple de l’octubre també es va aprovar que la ciutat de
Terrassa es declari contrària a l’aplicació del tractat de lliure comerç anomenat TTIP. La proposta de resolució havia estat presentada, un cop més, per ERC-MES, TeC i la CUP conjuntament,
i pretenia posar de relleu el caràcter opac de les negociacions
entre els Estats Units i la Unió Europea, així com que «els mercats passin per sobre dels drets socials, civils i laborals». El PSC
s’hi va sumar, CiU es va abstenir i Ciutadans va votar en contra
de la proposta.
Com moltes altres resolucions de caràcter genèric adoptades pel consistori, caldrà veure l’abast real de cada una d’elles i
com seran aplicades en l’àmbit municipal.
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EL DEBAT SOBRE LA PRESSIÓ FISCAL

A

quests dies l’equip de govern ha fet la seva proposta
d’ordenances fiscals. Representa la primera decisió respecte els pressupostos municipals de 2016. Es tracta d’una decisió molt
important, sobre la que, malauradament,
no tenim temps de fer el debat complet
que mereix.
Un cop presa en el Ple Extraordinari previst el proper 5 de novembre, els
pressupostos municipals ja quedaran limitats. Els recursos disponibles depenen
fonamentalment d’aquestes ordenances
fiscals, a les quals el Ple de l’Ajuntament
decideix quin és el nivell impositiu de la
ciutat, i per tant determina el volum total
d’ingressos que pot obtenir sense recórrer a l’endeutament.
En el document complementari a
l’esborrany de pressupostos que ha publicat l’equip de govern, es mostra com el
nivell impositiu municipal és el penúltim
de la llista dels 15 municipis més grans
de Catalunya amb els que ens comparem, i representa el 82% de la mitjana
del nivell impositiu del conjunt d’aquests
municipis.
Dit d’un altra manera, si Terrassa es
financés amb uns impostos idèntics a la
mitjana d’aquests quinze, l’Ajuntament

disposaria d’uns 14 milions d’euros addicionals, sense comptar cap increment per
la recaptació per la taxa d’escombraries,
no inclosa en la comparació. Tenint en
compte que no em consta que aquesta
situació sigui una excepció, sinó que a
ben segur ja fa força anys que es produeix aquesta circumstància, no ens ha
d’estranyar gens que, al mateix temps,
i en inevitable contrapartida, la ciutat
sigui de les que hores d’ara té un nivell
d’endeutament més alt.
El resultat conjunt d’aquesta gestió fiscal del municipi és que en el pressupost
d’enguany el nostre consistori, a més de
no disposar dels 14 milions de dèficit de
recaptació, hagi de fer front als 15 milions
que representa el servei del deute municipal acumulat, incloent amortitzacions i
interessos, així que tot plegat, la disposició de recursos és 29 milions d’euros
inferior a la que podria haver sigut aplicant simplement una política fiscal similar, quant a la recaptació, a la de les 15
ciutats catalanes amb més població.
L’equip de govern s’enorgulleix en públic d’aquesta situació, anomenant-la de
baixa pressió fiscal, que és el mot pejoratiu que el pensament econòmic liberal
ha imposat per menystenir els recursos
públics. Però en converses informals re-

XAVIER LÓPEZ RELAT

Economista i Membre de
l’Observatori Ciutadà Municipal

coneix que limita molt la capacitat de la
ciutat d’oferir uns serveis de primer nivell
als seus ciutadans. Convé recordar aquí
que això inclou la capacitat d’afrontar el
rescat ciutadà i l’atenció a l’emergència
social provocada per la crisi, que la majoria de forces polítiques amb representació al Ple difonen com una prioritat.
Qualsevol que desconegués la realitat
política de Terrassa, pensaria que aquesta
situació és el resultat de molts anys d’un
govern de dretes, oposat a detreure de
la circulació privada gaire més recursos
econòmics que els obligatoris per llei i els
imprescindibles per mantenir l’ordre i la
neteja, suficient per viure i fer negocis si
tens un bon nivell de renda d’origen privat
o públic, tant se val, i no esperes haver de
necessitar res més dels sistemes públics
de benestar.
Ignoro hores d’ara el paper de l’oposició
al Ple del proper dia 5, però entre la mala
premsa dels augments impositius i, el
més que probable tactisme d’evitar posar
massa recursos a disposició del rival polític, em temo que si alguna vegada canvia la política fiscal de l’Ajuntament serà
després d’un ampli debat d’una ciutadania empoderada i responsable, capaç de
comprendre la necessitat d’incrementar
els recursos públics per afrontar un pro-

jecte comú de millora de la ciutat, i concretament de la vida dels seus ciutadans.
En aquest debat ajudaria força que molts
d’aquells que defensen una baixa pressió
fiscal, acabessin entenent també que els
diners que es fan circular des de l’esfera
dels que acumulen, cap aquells que no
tenen més remei que gastar-los, passant pel finançament de serveis bàsics
com l’educació, la sanitat i l’atenció a la
gent gran, i que retornen inevitablement a
l’esfera privada, no sols no perjudicaria la
marxa dels seus negocis, sinó que, molt
probablement, ajudaria a revifar-los.
L’altre factor essencial en aquest debat
és que haurem de tenir la confiança en
que els increments de recursos seran recaptats de forma progressiva, evitant fer
patir més als que ja pateixen prou i, sobre tot, que seran recursos ben emprats,
de forma eficaç i eficient, en allò que tots
plegats acordem com a prioritari.
Aquest debat, gens fàcil però motivador, haurà de ser un dels punts fonamentals en el procés d’auditoria ciutadana
municipal que sembla que estem a punt
de començar, on les entitats ciutadanes
haurien d’assumir un paper rellevant cap
a la coresponsabilitat en les polítiques
públiques entre govern i ciutadans.

TRIO DELS AÇORES, A BONES HORES...
MIQUEL MALLAFRÉ

S

ona el telèfon…
- ¿Bush, tu has pedido perdón por lo de
Irak, tal como ha hecho Toni Blair? ¿Sabes
quién soy verdad George? (Aznar)
- Pipipipipipipipipipi…
Si a aquestes alçades de la
pel·lícula i després de dotze anys,
un dels tres canalles de les Açores
amb el seu còmplice Barroso demana perdó per la guerra que van
provocar a l’Iraq, em resulta difícil
de creure el seu reconeixement
de culpa. Si a hores d’ara encara
no han estat detinguts per crims
contra la humanitat, no crec que
pugui creure massa en la justícia
igual per a tothom.
Exactament per què serveix
el Tribunal de la Haia? Doncs diria que té la mateixa credibilitat
i prestigi que les resolucions de
l’ONU. Paper mullat, frases fetes i
poca cosa més. Exceptuant si jutgen a polítics genocides africans
o ex iugoslaus, i sobretot els que
no segueixen les instruccions de
països com Anglaterra o EE.UU.
Ara ja només queden uns quants
negres que se’ls farà passar per
l’adreçador i santes pasqües. Hussein, mort. Gaddafi, mort. Sarkozy
i Líbia, res. Bush i Iraq, res. Aznar
i Iraq, res. Jueus i palestins, res.
Al món -pel que es veu- només
existeixen uns dictadors negres
tronats, Veneçuela i Cuba per sancionar-les. Però països invasors
que violen sistemàticament amb
el suport d’uns tribunals totes les
lleis internacionals de convivència,
com han fet Blair, Bush i Aznar,
a aquests no se’ls demana cap
mena de responsabilitat, amb un
simple: “quítame esas pajas”, ja
n’hi ha prou.
Si
Blair
és
còmplice
d’assassinat, què passa amb Bush
i Aznar? Blair es disculpa i “pelillos a la mar” mentre el milió de
morts iraquians seguiran criant
malves. Vostè sr. Blair, junt amb
els seus companys d’aventures

bèl·liques han de ser jutjats davant la Cort Penal Internacional per
crims contra la humanitat, de fet,
el Dret Internacional considera un
d’aquests crims com “iniciar una
guerra d’agressió contra un país
sobirà”, just el que vostès tres
van perpetrar. Que Sadam era un
monstre? No ho nego, però també va ser monstruós el regim de
“l’apartheid”, i al món no se li va
acudir anar a bombardejar Ciutat
del Cap, ni envair el país, amb
molta paciència es van prendre
mesures efectives de sancions
fins que el règim racista va caure.
Què vol dir sr. Blair que ho sent
després de provocar la mort de
tanta gent? Amb un simple: ho
sento, ja està? Amb la seva acció
ha estat un dels responsables de
l’auge de l’Estat Islàmic, ja que la
guerra d’Iraq fou el detonant de la
desestabilització de tota la zona.
No cal dir que la caverna va sortir en el seu moment en tromba
a fer el que millor saben i practiquen: l’insult, la calumnia i l’intent
d’humiliació. Que Blair digui ara
com a justificant d’aquell execrable acte que aquella agressió
quedava justificada amb la falsa
existència d’armes de destrucció
massiva, fa que la cosa encara sigui més bèstia, si tenim en
compte la gran quantitat de gent
entesa que va arribar a dir en
aquell precís moment per activa i
per passiva, que “aquelles armes
no existien”. A les democràcies
de debò es parla de tres principis
per que aquesta funcioni o pugui
existir: veritat, justícia i reparació.
No pot ser que per robar una bicicleta algú entri a la presó amb
gran alarma social -on anirem a
parar?- i, tinguem a aquests criminals perillosos campant per on
volen. No és massa edificant que
es pugui assassinar a tanta gent i
els responsables quedin impunes i
donin conferències per arreu.
El germen de terrorisme islàmic va ser la invasió d’Iraq per
poder traficar amb el seu petroli

per part de Bush i Blair, no vingui
ara a vendre’ns la moto i desviar
l’atenció amb la copla de la dictadura de Sadam Hussein perquè la
dictadura la van mantenir militarment durant dècades els EE.UU. i
l’UE., sense que passes res. Que
ara un dels genocides demani perdó esdevé com un rot de gitano,
l’acció dels “salvadors de les Açores” va provocar l’aixecament dels
pobles oprimits per les dictadures
recolzades pels EE.UU., ara les
conseqüències del seu acte criminal que segons vostè “no ho havia
previst”, ha estat el nou terrorisme
mundial de la Jihad, amb múltiples assassinats i, no precisament
el seu ni els dels seus amics Bush
i Aznar, ha mort gent que a vostès
els importen un carall. La fanfarronada de vostè, Bush i el líder
còsmic Aznar ens va portar l’11M
en el que van morir 193 persones
i 1858 van quedar ferides de per
vida.
Pel que es veu “mai es podrà
demostrar res” o “tot és cert exceptuant algun que altre detall” i,
mentre passa el temps noves onades de refugiats van arribant com
a penyora de la seva alta política.
La humanitat per a tots vostès som
un mal colateral. Ara que ha esclatat el tema dels refugiats Blair,
Bush i aquest assaig de líder que
parla català en la intimitat, haurien
de fer-se càrrec de tota aquesta
gent, ja que van ser ells els que
van remoure el vesper de l’Orient
Mitjà amb la guerra i, ara aquí els
tenim com si res, vivint la vida tan
ricament -mai millor dit-, i si no
que li ho preguntin al president de
FAES, que sembla un caixer automàtic actiu les vint-i-quatre hores des de la seva fàbrica d’idees.
No m’estranyaria gens que algun
il·luminat dels seus el sedueixi la
idea de posar la fotografia de les
Açores al balcó central del Vaticà i,
demanar la canonització dels tres
“perles”.

CARTES A LA REDACCIÓ
Les cartes destinades a aquesta secció no
podran sobrepassar els 2500 caràcters amb
espais. És imprescindible que vagin firmades
i que poguem contactar amb l’autor/a.
L’equip de MALARRASSA es reserva el dret
de publicar-les, així com de resumir-les. No
publicarem cartes insultants o desqualificadores.
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Malarrassa, un any i endavant!
Doncs sí, Malarrassa ja fa un any.
Un any en paper. El novembre del
2014 apareixia el primer exemplar
imprès. Un número de prova “00”.
Decidides, sí, però amb alguns dubtes
i pors. Primer, perquè tot s’havia de
fer quasi partint de zero, sense més
mitjans que els propis i particulars
del grupet que ja esdevenia Associació Cultural i que serà cooperativa.
Després, perquè en veure el periòdic
imprès, d’una banda, no deixava de
sorprendre allò que havíem decidit,
ara fins i tot més; i segon, tenint-ho
entre les mans, es feia encara més
difícil pensar que això ja era com un
contracte signat i que no es tractava
d’una gracieta, sinó que s’havia de fer
una segona vegada i una tercera i...
Arribar fins aquí ha estat una petita
proesa, primer del grup que ha treballat en el nucli dur i, al temps, de tota
la gent i les entitats que han cregut i
han fet el seu esforç, sense el qual no
hauria estat possible el resultat. Però,
no només s’ha aconseguit treure regularment un periòdic, que ha anat
guanyant en qualitat de disseny i de
redacció. El Malarrassa, a més i principalment, ha aconseguit obrir-se un
espai i diàleg amb un nombre creixent
de persones i grups.

Si hi havia algun dubte, ara tenim
confirmació ferma de que el projecte no només valia la pena, sinó que
era necessari. Això, en acabar de fer
les primeres passes. Però el projecte, des de la seva concepció i a tots
els nivells, va molt més enllà del resultat assolit. S’ha iniciat el camí per
construir l’informatiu local crític lligat
a la vida política i a l’activisme social i
cultural, que obri espai per a les veus
i opinions de tothom. Ara, tanmateix,
ja tenim on posar els peus i podem
trepitjar fort.
Aquesta és la visió i opinió de
l’equip de redacció i treball. S’ha fet
una part d’allò més difícil: néixer i
obrir-se espai. Cal, ara, en primer lloc,
consolidar aquesta realitat projectantla endavant. En aquest sentit, s’ha de
posar fil a l’agulla en algunes de les
tasques a les quals fins ara no s’ha
pogut dedicar l’atenció necessària,
però que són fonamentals. A grosso modo, ampliar el suport social i
econòmic del projecte. Per avançar en
aquest projecte, cal gent i entitats que
aportin idees, informacions, opinions,
treball i suport econòmic.
Concretament, el primer pas és
aconseguir créixer en nombre de persones i entitats adherides al projecte

Malarrassa, i que mensualment contribueixen amb les seves aportacions
o quotes. Podríem aconseguir estabilitzar un equip de redacció i treball
sòlid que pugui mirar endavant pensant principalment només en el projecte. Cal crear l’empresa cooperativa
de treballadores, sense ànim de lucre,
que sigui responsable de garantir la
realització d’aquest projecte.
Simultàniament, anar ampliant la
comunicació i diàleg amb persones
i grups, creant espais i fórmules que
ho permetin i ho desenvolupin. Estem
teixint una xarxa de complicitats i relacions que, d’una banda, ja és realitat i ja ens alimenta i dóna vida, i que,
al temps, ens mostra que el camí és
l’indicat i escaient, i que podem i devem posar més èmfasi i continuar.
Necessitem el suport de gent que
es faci seu el projecte. Implica’t amb
Malarrassa i aporta els teus coneixement. Escriu un mail a info@malarrassa.cat si et vols implicar en temes polítics i socials; o, escriu un mail
a cultura@malarrassa.cat si et vols
implicar en temes culturals.
Perquè...

TOTS SOM MALARRASSA!

CAP A UN NOU PACTE SOCIAL i POLÍTIC			
PER L’EDUCACIÓ
ÀLEX CASTILLO

President de la FaPaC
La Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC) inaugurà a finals d’octubre un blog dins la
web El Diari de l’Educació. Publiquem
el primer article, signat pel president de
la mateixa, qui l’ha cedit amablement a
Malarrassa.
Amb aquest article d’avui obrim
el blog de la FaPaC en El Diari de
l’Educació. Voldria agrair a aquest mitjà la seva disposició a donar veu a un
actor de primera magnitud en tot el
procés educatiu que de manera habitual queda amagat i silenciat, quan no
directament expulsat. Òbviament em
refereixo a mares, pares, àvies, i familiars d’alumnes en general.
Curiosament mentre procedeixo
a obrir un projecte com aquest m’he
d’acomiadar de molts personatges que
han omplert les planes dels diaris quan
es parlava del tema educatiu. La veritat
sigui dita, poc trobaré a faltar persones
com l’exministre Juan Ignacio Wert,
llàstima per a caricaturistes i humoristes en general. Altra gent a qui confiem
en perdre de vista encara no ha fet les
maletes, tot i que tot apunta a que no es
menjaran els torrons als despatxos de
Via Augusta. Espero que determinades
persones de l’actual equip Rigau ens diguin adéu d’una vegada, perquè la seva
gestió ha estat des del punt de vista de

les famílies clarament desafortunada.
No entraré ara a valorar aquell període
d’austeritat compulsiva que algú ha definit molt encertadament com els anys
de plom de l’escola a Catalunya. Més
que deixar aquesta tasca per a la història, crec que se n’ocuparà l’anècdota.
I és que el gran debat pedagògic del període anava sobre la santíssima trinitat
epidèrmica: carmanyola, tarima i uniforme. Tot molt transcendent.
Ara s’obre el teló i en el nou escenari, net i escombrat, ha de sorgir
l’escola del segle XXI. Una escola que
l’han de pensar i definir els professionals, els alumnes, les famílies i tota la
comunitat educativa del segle actual.
No els gestors que no han trepitjat
una aula en l’actual segle. No aquells
que no han vist de prop un infant del
segle XXI. Una bona manera de començar és recordar, per a qui ho hagi
oblidat, que a l’escola es treballa cada
dia. Es treballa molt. Milers de nens
aprenen a llegir cada curs a les aules
catalanes. Això s’ha de mantenir. Volem mantenir el nivell de feina, rigor i
qualitat que manté el sistema educatiu.
Aquest nivell només ha estat possible
per la dedicació dels professionals de
l’educació, per la seva implicació i per
la dedicació i implicació de famílies i
nens. No puc dir el mateix dels càrrecs
de lliure designació i de segons quins
nivells de comandament.

Tenim per davant el gran repte de
repensar el model d’escola que volem.
I com que el pensament de moment
encara és gratis, serem molt agosarats
en les propostes. Una escola diferent
de l’actual: molt més participativa, laica i democràtica, on de debò s’apliquin
criteris d’inclusió, competencials i de
pensament. Una escola que ensenyi a
pensar, que obri la ment dels nostres
fills. Una escola que valori la llibertat
i el respecte a totes les persones per
sobre de l’acumulació de riquesa o el
dogmatisme.
Però l’escola no és més que un reflex
de la societat on es situa. Per tant, també hem de ser molt sensibles als canvis
socials i els hem de promoure més enllà dels aspectes més directament vinculats al món educatiu. El canvi educatiu ha d’anar més enllà de la dicotomia
escola pública-privada i buscar una societat que no exclogui ningú. Una societat capaç d’eliminar les desigualtats
obscenes que percebem per tot arreu.
Només una societat igualitària podrà aconseguir una escola realment
eficient, imaginativa, creativa i positiva. Cal, doncs, enterrar les pissarres,
els llibres de text, el classisme, el racisme i els fonamentalismes de tota mena.
S’obre una nova etapa i hem d’obrir bé
el cervell.
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SOCIETAT

La Cogullada

Novembre de 2015

Equilibris entre gestió d’equipaments i lluita social

Barri de frontera, ni centre ni perifèria, la Cogullada
ha patit una manca d’equipaments històrica, a més de la
divisió de l’espai per la riera, una divisió que durants dècades va suposar la pràctica segregació d’una part del
mateix per les dificultats d’accés. L’actual AVV dedica la
major parts dels seus esforços a la gestió del casal sòcioesportiu, un servei central a la zona.
Pep Valenzuela

L

es associacions veïnals nasqueren per
motius aparentment
molt concrets i que
marquen encara el
seu temps quotidià: lluitar per
fer de l’entorn físic i social immediat un espai agradable, on
funcionin serveis i infraestructures per garantir un mínim suficient de qualitat de vida.
Però, mentre es debat sobre
el què o fins a on arriba aquesta qualitat de vida, “què és allò
substantiu”, afirma l’actual president de l’AVV de la Cogullada,
en Gregorio Ramírez, “les necessitats immediates imposen
agenda”.
L’associació, amb quasi 400
persones sòcies (la població
total del barri és de 6.000 h),
té la seu en un equipament municipal únic, una barreja entre
casal de barri i poliesportiu,

amb molt més pes d’això segon.
Potser està en la història del
barri aquesta vocació esportiva, car aquí hi va haver la primera piscina del Club Natació,
l’any 1932, i també un famós i
important equip de futbol, dit
dels “Kubales”, en homenatge al
propi Kubala, jugador estrella
del Barça, qui visità en diverses ocasions l’equip durant els
1950.
Però, el poliesportiu de debò,
pel qual l’AVV i el barri van lluitar molts anys, es plany encara
en Gregorio, no va arribar. Després de mobilitzacions, reunions i projectes, en els terrenys
on el volien i l’havien projectat
ara hi ha el parc de la Cogullada.
Barri obrer, nascut a l’entorn
de la fàbrica tèxtil Niquet, que
s’instal·là a finals del segle XIX,
va tenir el seu major creixement
a partir dels anys 1950. La riera
dividia el barri en dos: la “banda
esquerra”, a redós del convent

Reunió de la junta, Gregorio, Susanna, Sergi, Carlota i Ramon. 					PV

de les Josefines, sempre vinculat estretament a Ca n’Aurell, i la
“banda dreta”, on hi havia la font
de la Cogullada que donà el nom
del barri, per sota de Vista Alegre, construïda principalment
per les persones nouvingudes.
A la de junta de l’AVV asseguren que el barri es projectava com a “zona residencial, en
bona mida un perllongament
de Ca n’Aurell, molt a prop del
centre històric”. Després de la

El moviment veïnal s’ha de reconvertir

E

n aquests anys 90,
l’AVV ha organitzat
i mobilitzat en torn
a les qüestions d’urbanisme,
ponts i manteniment d’espais.
Molta feina també com a mediació entre veïnes particulars o col·lectius del barri i
l’administració.
Actualment, diu la Susanna
Torrella, vicepresidenta des del
2011, “la part més important del
nostre temps és per a la gestió del poliesportiu, manteniment físic, rebre noves ofertes
d’activitats; en definitiva gestió com si fos un casal de barri,
però sobretot d’activitats esportives, bastant més que d’altres
tipus”.
Aquesta qüestió, consideren, tot i fer-ho amb il·lusió,
crea tensions i problemes, “perquè ens prenen per
una gestora i fins i tot com si fóssim una empresa,
el propi Ajuntament”, que els demana “rigor en la
gestió però no garanteix recursos”.
La Carlota, secretària de la junta, es plany de
que altres activitats no funcionen. “Segurament”,
planteja tot qüestionant-se, “en haver treballat
tant allò esportiu, activitats com conferències o
xerrades no atreuen gent. No funciona”.
Les sales, de totes formes, són bastant
sol·licitades i utilitzades per tota mena de grups.
“A veure”, aclareix en Gregòrio, “quan una plataforma o entitat necessita un local, nosaltres
sempre intentem ajudar, sense posar problemes
ni per qüestió de temps ni econòmic, perquè pensem que és necessari i important”.
D’altra banda, afegeix la Carlota, “estem a totes quan ve algun veí o veïna sigui quina sigui la
problemàtica, de tota mena, sempre informem,
ajudant i intervenint, ajudem a fer les instàncies
si cal, donem suport i fem seguiment, amb elles
clar”.
Sembla ser la característica d’aquesta fase,
proposa en Gregorio, “com que allò bàsic està
molt resolt, passa a primer pla el manteniment,
urbà i de les activitats que fem”. Entre les quals
hi ha l’esplai, dit Créixer amb Alegria, nascut per
iniciativa de la comunitat bahá’í, però que “esdevingué l’esplai de tothom al barri. El monitors,
en tot cas, continuen sent de la comunitat”, diu

la Susanna, que porta el tema
directament.
La Carlota recorda que al
casal mantenen acords varis
per a l’utilització, com ara amb
Geganters o el Minyons, que
des de fa anys celebren a la sala
gran el seu dinar de diada, amb
més de 500 persones de vegades. També es fan cursos de
primers auxilis.
En Gregorio, com a president, participa a la junta de
la Federació d’Associacions
i manté contactes amb diverses plataformes, tot i que
reconeix que com a AVV “no
s’organitzen debats”. En aquest
punt, reflexiona, “ha de passar
quelcom per a que la gent es
mogui i vingui”.
D’altra banda, els canvis urbanístics i socials, mobilitat, treball i altres, han
fet que la relació de la gent amb el barri sigui molt
diferent. La identificació amb el barri i la consideració del mateix com a espai d’intervenció social i
resolució dels problemes són molt diferents.
Per exemple, apunta el president de l’AVV, “a
la gent jove li costa implicar-se, perquè viuen en
un món i perspectives molt precàries, els hi costa
molt situar-se en el present i preveure el futur”.
“La inestabilitat social es reflecteix en l’acció social”, afegeix la Susanna.
Potser, entre d’altres motius, per això han sorgit nombroses plataformes de lluita i mobilització
que només s’identifiquen de forma marginal amb
el barri, com són les de l’aigua, educació o sanitat. “Volem tocar tots els temes, i donar suport”,
declara en Gregorio, que acompanya el treball de
plataformes o directament o des de la junta de la
Favt.
Per tot això, creu, i aquest és un acord unànime a l’AVV, que “el moviment veïnal s’ha de reconvertir, perquè continua sent necessari”. A Terrassa hi ha molts problemes pendents de solució,
alguns d’urbanístics, com és el cas de la revisió del
POUM del 2003, els objectius generals del qual,
denuncien des de la Favt, no s’han complert. Però
també problemes més “polítics” com és la participació ciutadana, amb un reglament ja fet però
pendent d’aprovació des de fa molt temps i que
sembla que volen oblidar.

Riuada de 1962, però, el transvasament de la Riera del Palau
va accentuant molt més la divisió, segregant de fet una zona,
“perquè, a més, els ponts de pas
van trigar molt a arribar”, recorda en Ramon Salvadó, tresorer i
veí més veterà.
Nascuda a mitjans dels 1970,
l’AVV va tenir en “la lluita per
la construcció dels ponts, de
l’escola i contra la construcció
d’una projectada gran caserna
de la Policia Nacional els moments de més activitat de la
seva història”, recorda en Gregorio.
Això, òbviament, ja és aigua
passada. Com ho és l’ocupació
dels pisos de Can Niquet (en començar la dècada dels 80), que
construïts com a promoció privada esdevingueren habitatge
social, sota gestió de la Generalitat. Van ser els mateixos anys
de lluita per la construcció de
l’escola del Vallès, inaugurada
el 1982.
Tot i la realització d’obres
i construcció d’equipaments
durant els 1980, que van fer
de les AAVV en molts casos i
bona mida grups i comissions
d’urbanisme, quan en Gregorio
va decidir incorporar-se a la del
barri, aquesta associació estava
en “situació de crisi”. Recorda
que no s’organitzava ni festa
major. I el barri encara estava
molt mancat, “tenia el meu fill
petit, i no podia jugar enlloc,
com qui diu”.
Va ser en aquesta dècada de
1990 quan, bàsicament, es va
resoldre allò més important en
relació a l’urbanisme. El propi

local de l’AVV, actual equipament sòcio-esportiu, començà a
funcionar com a tal el 1991. Activitats, però, ja es feien abans.
Per això va començar de seguida amb una oferta de cursets
d’aeròbic. Com que no hi havia
cap altre equipament a prop,
relata en Ramon, i “es donava aquesta situació paradoxal:
per estar a tocar del centre teníem manca de serveis; així que
l’equipament va ser molt ben
rebut, es fan moltes activitats:
aeròbic, taekwondo, tir amb arc,
gimnàstiques, boxa i altres”.
La característica diferencial
d’aquest equipament és que la
gestió tota la fa l’associació veïnal. “Ho fem tot nosaltres”, explica en Gregorio, “la gent venia
a proposar o demanar alguna
activitat o curset, nosaltres buscàvem monitor i endavant”.
Amb la boxa, va ser un cas
de canvi de local promogut per
l’Ajuntament. El club esportiu
estava al local on ara hi ha el casal de barri de Ca n’Aurell, a tocar de la plaça Progrés. Des del
govern municipal plantejaren
el canvi a les parts. “Al principi
teníem recels”, recorda en Gregorio, “crèiem que vindria gent
conflictiva, però des del principi
ha estat molt bona la relació i la
seva participació”.
Altres activitats que es realitzen amb regularitat són: patinatge, futbol sala, defensa personal, ioga, costura i sevillanes.
La gent del futbol-sala, informa
en Sergi, “són els nets del senyor Serra, el promotor dels famosos “kubales” dels anys 50 i
60, i funciona molt bé com a escola d’aquest esport”.

Tienda&Outlet
Teixidors

Raval de Montserrat 130
8221 TerrassaT. 93 780 08 00
botiga@teixidors.com

SOCIETAT

www.malarrassa.cat

7

KASALET, 10 anys del casal okupat i autogestionari Joan Berney
El Kasalet (Kasal Okupat i Autogestionari) és un centre
social emblemàtic a Terrassa. Resultat d’un cicle intens
de lluites pel dret a l’habitatge i els espais socials, conscientment anticapitalistes i antisistema. Des de fa 10 anys
desenvolupen una programació cultural i política alternativa, al temps que participen de totes les lluites i moviments socials locals i del país.
Pep Valenzuela

E

n Franki és membre
de l’assemblea del
Kasalet, del casal
ocupat i autogestionat del carrer Societat. De fet, tot i que no li agrada
massa que li diguin, ell és en
bona mida la cara del Kasalet.
Avui, llicenciat en història, treballa d’arqueòleg des de fa uns
quants anys, “en precari, clar”,
matisa, “com quasi tot a la vida
per a la majoria, de joves i no
tant”, afirma sense fer referències a conceptes com el de “societat post-moderna” o “líquida”
tan en voga.
“Vaig treballant, encara bé...”,
continua aquest militant social
que es va iniciar en l’activisme
i els moviments a l’ateneu que
funcionà durant anys a la carretera Montcada, en el local de
la CNT. Ambient anarcosindicalista, plataforma antifeixista,
biblioteca i xerrades, fins que a
mitjans dels 1990 es constituí
la primera Assemblea d’Okupes
de Terrassa. En torn d’aquesta
experiència i les seves connexions i derivacions ha girat la
vida d’en Franki des de llavors.
I tot plegat, el Kasalet actual
és com un precipitat, el llegat

d’una fase social i política important al país en la qual el moviment okupa jugà un protagonisme clau i deixà una petjada
que encara indica vies de lluita.
Al 1996, la primera assemblea d’okupes “va començar
amb molta força”, recorda en
Franki, “això va ser com una escola de formació política i activista, que ens va conformar com
a lluitadores, que molts encara
ho fem, això no s’acaba”.
Dintre de l’assemblea sorgiren diversos grups, responent
a sensibilitats i prioritats de
treball. Destacaren el col·lectiu
Acció Autònoma (AA) i Solidaritat Antirepressiva de Terrassa
(SAT), molt actiu fins ara aquest
darrer, per força de la necessitat.
Van néixer també en aquest
context l’AJIT (Assemblea de Joves Independentistes de Terrassa), un grup que amb el temps,
“de vegades és complicat seguir
el fil”, assegura, al menys per
algunes experiències, va conformar l’actual organització juvenil
de l’Esquerra Independentista
Arran. Hi va haver encara un
parell de col·lectius llibertaris,
Terrassa Combativa i Gata Àcrata (gent de la qual va formar recentment Batzac).
El Col·lectiu AA, que es va

Sala de reunions i activitats del Kasalet. 								 CEDIDA

dissoldre l’any passat, va sorgir
dintre de l’AO, al 97, “fruit més
d’inquietuds que apostaven per
una crítica al sistema capitalista molt contundent i per l’acció
directa”, declara en Franki, un
dels membres fundadors. Volien
treballar sobre la teoria, conèixer el perquè de les coses, amb
debats i estudi, però també passar a l’acció directa, “sortint al
carrer per donar opinió i fer accions el més contundents possible”. Però el marc d’activitat i
organització era sempre dintre
del dit moviment okupa.
És clar que el tema central
fou la problemàtica de i sobre
l’habitatge, contra especulació

i contra la propietat privada.
Una problemàtica sempre present en la vida de les classes
subalternes, de fet, però que en
aquest cas esdevenia central en
un moviment jove i nou. Eren,
d’altra banda, aquells els anys,
no per casualitat, de l’inici del
gran procés especulatiu, polític
i econòmic, que va portar a la
bombolla actual i el seu esclat.
Des de l’AO es va fer propaganda i mobilització, als barris i
el conjunt de la ciutat. Però també acció directa, “intentàvem
donar un pas més i participar en
ocupacions de centres socials i
vivendes, com a resposta a la
manca d’habitatge”.

L’okupació, ruptura i continuïtat		
de les lluites socials
S’ha escrit i parlat molt de
les lluites de la gent nascuda
amb la democràcia, generacions que ara fins i tot la dita
“nova política” sembla deixar
en bona mida enrere. En Franki defensa que no hi va haver
trencament amb la lluita de
les que ho havien fet contra la
Dictadura i durant la transició.
Sí amb el pacte constitucional,
l’entregar-se en cos i ànima al
“millor dels móns possibles”,
dit llavors pacte de la Transició, OTAN, Mercat Comú i així
endavant.
Als anys 90, revitalitzant i
creant noves de formes lluita,
els moviments crearen “projectes que avui estan consolidats i
en són propostes serioses i alternatives”. Assegura en Franki
que “tot el que hem lluitat mai
ha estat en va, serveix per continuar vivint i lluitant, tenir referents i espais on poder seguir
avançant”.
Fruit de les trajectòries de
lluita hi ha continuïtat, i afegeix: “fent una mica de reduccionisme, sense el moviment
independentista
rupturista,
que era poca gent llavors, no
hi hauria ara on apuntar-se al
carro, parlo de l’AJIC i Can Pingàs, per exemple”. Sense els antecedents de lluita, amb “molta

repressió i judicis, sentències i
presó de llavors, no hi hauria
l’humus i l’espai per fer la lectura de desobediència, autoorganització, assemblearisme de
que tant i tantes en parlen ara”.
Pel Franki està molt clar que
el moviment okupa ha estat aliment de la PAH, “a les okupacions dels anys 90, nosaltres ja
ho dèiem: els desallotjaments
d’avui seran els desnonaments
de demà, era una època agressiva, el moment de la bombolla
immobiliària, ja ho dèiem que
això petaria”.
Ho diu, però, sense perdre la perspectiva històrica,
“l’okupació tampoc era nova ni
som els millors, bevíem de les
trajectòries de lluita de la transició, del moviment llibertari,
autogestionari; vam agafar i
ampliar i difondre aquesta experiència, fins i tot, molt clar,
en tàctiques i estratègies que
ara són la cosa més bàsica de
qualsevol PAH”.
No hi ha en aquesta opinió
una idealització del moviment
actual que es reconeix com a
PAH. En Franki, de fet, es diu
“crític amb la PAH de Terrassa,
tot valorant molt el treball, que
ha donat solució a un munt de
gent, ha fet molta feina amb el
tema de la pobresa energètica,
d’aconseguir mesures pel tema

de l’aigua i la llum”.
Defensa, però, que “hi ha
vàries PAH; per exemple, a Sabadell o Manresa, que porten
el discurs molt més enllà i sí
que fan una crítica del sistema
capitalista molt més contundent. Ho diuen molt clar, en
el nom fins i tot: Plataforma
d’Afectades per la Hipoteca i
el Capitalisme; i estan en consonància amb el conjunt de
moviments socials”, subratlla,
“mentre que aquí hem vist un
aïllament, els hem trobat a faltar en altres lluites socials de la
ciutat”.
En general, potser, admet,
no són “moments de confrontació molt forta ara, però s’han
consolidat coses”. Lamenta, al
temps, que del moviment indignat “va quedar poca cosa
més activa, trobo a faltar continuïtat. Per més que es cert
que va servir de revulsiu en
temes com sanitat i educació,
amb plataformes combatives i
actives”.
Potser, arrisca en Franki,
“hi va haver una mica un comportament com de consum de
producte de moda. Així, de cop
molta gent a les places que després desapareix. Però, en tot
cas, sí que es va fer un exercici
de desobediència i de presa de
consciència que ha fet avançar”.

KASALET
JOAN BERNEY
C/ Societat, 4
kasalet.org
info@kasalet.org

Un dels motius importants
de campanya i lluita, en aquells
finals de segle i mil·lenni, novament com si fos només un
avançament de programa, va
ser el de les ETT i la precarietat laboral. A més d’informació
i denuncia, es van fer plantades
a les portes de les ETT, “volíem
denunciar que era una estafa,
que estaven mercadejant amb
les nostres vides i drets laborals”. Una acció molt sonada
va ser tapiar, durant una nit, la
porta d’una ETT al centre de la
ciutat, “una paret de totxos com
si estigués tancada per a explotadors”.

Programació
permanent
El Kasalet obre de dimecres a
dissabte, com espai de trobada,
socialització i per fer activitats.
Les més conegudes i concorregudes són les dels divendres:
xerrades, documentals, exposicions, tallers i sopars populars
solidaris amb lluites, grups i causes.
Un altre clàssic, els vermuts
populars de cada primer dissabte de mes, destinats a sufragar despeses del propi Kasalet
o causes concretes dels propis
grups que s’hi troben o d’altres.
Es reuneixen diversos grups,
amb regularitat la pròpia Assemblea Kasalet, SAT i, aquest curs,
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. Tot i això, consideren que
“ara no hi ha gaire moviment”,
s’havien fet tallers de costura,
tai-txí i altres. El moviment, com
la resta del món, ja ha viscut alts
i baixos, més i menys gent, continguts i activitats.
Hi ha també la secció de muntanya, “per sortir i fer salut”.
Nasqué d’un col·lectiu llibertari,
l’any 2005, dit La Sembra, cada
últim diumenge de mes fan una
excursió, sempre per la serra de
l’Obac.
I mai falla la publicació del
díptic o fulletó amb les activitats, dies i horaris, de cada mes,
“o sigui que hi ha regularitat”,
emfasitza, “assemblea mensual
de col·lectius i persones que
aporten propostes, confecció
de calendari i difussió, també via
tuiter, facebook i, depenent del
caràcter de l’activitat, fins i tot
cartells”.
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Més i millor
a la IV fira de la XES
La mateixa setmana de la trobada municipalista per
l’economia solidària, tingué lloc també la fira anual de la
Xarxa d’Economia Solidària, un event que ha esdevingut
referència arreu del país, fins i tot amb presència internacional. La participació i interès creixents no són casual,
posen en evidència la necessitat d’obrir i eixamplar nous
camins.
Xes Premsa

D

inou mil persones van visitar el 23-24-25
d’octubre la IV
Fira d’Economia
Solidària de Catalunya, celebrada a la Fabra i Coats de Sant Andreu (Barcelona). La xifra suposa un augment de 2000 visitants
respecte a l’edició de 2014.
Durant tot el cap de setmana
van tenir lloc una cinquantena
d’activitats que demostren que
el sector creix i consolida al territori un model d’economia
més just, democràtic i sostenible.
199 entitats van participar
en la fira per a demostrar que la
quotidianitat de la nostra vida
es pot resoldre a través de projectes i iniciatives de l’economia
social i solidària. En aquest
sentit, l’àrea d’exposició s’ha
estructurat en eixos temàtics:
habitar, vestir-nos, alimentarnos, reculturitzar-nos, educarnos, comunicar-nos, cuidar-nos,
divertir-nos, finançar-nos èticament i serveis a empreses.
Malauradament, el Kurdistan, nació convidada de la
present edició, no va poder
participar a la fira tal com estava previst. Els consolats de
Turquia i Espanya van denegar
el visat a les dues cooperativistes kurdes que havien de participar en una de les xerrades
programades i compartir les
seves experiències. La Xarxa

d’Economia Solidària va voler visibilitzar la seva absència
durant l’acte d’inauguració de
la fira amb una bandera kurda
sobre dues cadires buides i va
emetre un comunicat rebutjant
la decisió dels estats turc i espanyol. L’acte va comptar amb
la presència de l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau.
Durant la fira, el recinte de
la Fabra i Coats va acollir una
gran varietat de xerrades, presentacions, debats i tallers que
van servir per visibilitzar el ric
mosaic d’experiències i propostes de l’economia solidària
del país. D’acord amb el lema
d’aquesta edició, “Reapropiemnos de la vida”, el concepte de la
sostenibilitat de la vida va servir
de paraigües per abordar qüestions com la col·lectivització de
les cures, les economies feministes o el desenvolupament d’una
economia solidària a nivell local.
La IV FESC va donar continuïtat a les dinàmiques
d’intercooperació entre entitats engegades durant l’edició
passada. Divendres a la tarda,
més de 70 organitzacions van
participar en una activitat amb
l’objectiu d’establir lligams i
sinergies entre projectes del
mateix territori i el mateix sector. A més, es va crear un espai
permanent perquè aquestes entitats poguessin posar en comú
les seves demandes i necessitats. L’objectiu és fer créixer els
projectes i augmentar la seva
incidència social.

Parada de la cooperativa egarenca Alternativa 3, IV FESC. 						

Per quart any consecutiu,
l’ecosol va ser la moneda social
alternativa i única forma de pagament al recinte. Enguany, van
circular un total de 70.000 ecosols, una xifra que dobla els resultats de l’edició anterior.
L’èxit de la fira, organitzada
gràcies al suport de 100 persones voluntàries, també es va notar a les xarxes socials. A Twitter,
més de 3.200 usuaris/àries van
generar més de 6.300 piulades
amb el hasthag oficial #fesc2015
durant la setmana de la fira.
Aquestes piulades van impactar
en més de 32 milions d’usuaris
en aquesta xarxa social.
El coordinador de la Fira,
Xavi Palos, ha destacat que
“després de quatre edicions
podem dir que la Fira s’ha consolidat i ja és una cita obligada
pel sector de l’ economia solidària. La FESC s’ha convertit en
un referent tant per la ciutadania en general com per les empreses i entitats participants,
que l’entenen com un espai
de trobada, debat i, sobretot,
d’intercooperació. La prova
de consolidació es l’augment
d’expositores, de ponències,
d’activitats paral·leles i d’ intercanvis monetaris”.

MG

Cooperatives egarenques a la Fira

“

Això està genial com a
punt de trobada i per
conèixer altres iniciatives”, ens diu la Marta, de la
cooperativa l’Eina, en la que
és la seva tercera participació
a la FESC. “De vegades queda
una mica lluny del nostre projecte local, però venim perquè
és bàsic conèixer allò que està
fent altra gent”, assegura el Ricardo; “A nosaltres ens agrada
treballar en xarxa projectes que
tenim en ment, ja sigui amb
iniciatives del mateix sector o
d’un altre diferent.”
L’estand
d’Alternativa3
arrossegava tot el dia una cua
important: era el punt de la
fira on s’oferia cafè, té i xocolata. Aquesta distribuïdora
de productes de comerç just,
porta tres anys participant a
la FESC. “Aquesta manera de
produir justa i solidària va agafant forma, i si la ciutadania es
La XES és l’entitat organitzadora de la fira que promou
transformar la societat a través de l’economia. La xarxa és
també la impulsora del Balanç

compromet, el poder no podrà
fer-hi res”, assegura la Gemma,
una de les tretze treballadores
d’aquesta cooperativa.
Teixidors SCCL porta totes
quatre edicions de la FESC mostrant els teixits que elaboren.
“Nosaltres creiem en aquest
forma d’empresa, en valors
com la intercooperació, i la flexibilitat laboral i de producció,
on no hi ha control de poder”,
assegura la Marta. “A més,
podem mantenir una sostenibilitat al llarg del temps, com
quan vénen temps de crisi”,
continua. “Per a nosaltres una
cooperativa de treball és una
forma de vida.”
“Les administracions públiques fan retallades que acaben
afectant les empreses com nosaltres, que fem una funció pública i d’inserció social. I és una
pena que això es pugui arribar
a perdre.”
Social (www.bsxes.org) que
permet diagnosticar internament la coherència i els valors
democràtics i participatius de
l’economia social.

Presentació del nucli local XES, aquest novembre

E

l nucli local de la Xarxa
d’Economia Solidària
de Terrassa es presentarà públicament el proper
dilluns 23 de novembre. Serà a
l’Ateneu Terrassenc (Passeig del
Vapor Gran, 39, Passatge B) a
les 19 hores, i comptarà amb la
participació d’en Jordi Estivill,
sociòleg i membre de la XES.
Al seu torn el nucli local de
Terrassa disposarà d’un punt fix
d’informació i trobada a partir
del desembre, cada divendres a
la tarda a la seu de l’Ateneu Terrassenc. En aquest punt hom
podrà apropar-s’hi per conèixer les diferents experiències
de l’economia social que aquest
nucli local pretén aglutinar i fomentar. També es trobarà infor-

mació per saber què és la XES i
com funciona. A més, la XES local realitzarà durant el proper
any un cicle de xerrades sobre
temàtiques relacionades amb
l’economia social. També es té
en ment organitzar una trobada de l’ESS del Vallès, abans de
l’estiu del 2016.
Les entitats locals que estan
donant impuls a l’inici d’aquesta
xarxa local són: Assoc. pel Consum Responsable i la Sostenibilitat de Terrassa, Grup local Som
Energia, Grup local Fiare, L’Eina
SCCL, Grup local Economia del
Bé Comú, Grup local Cooperativa Integral Catalana, FAVT, AVV
Pere Parres, AVV La Maurina,
Bionatus, Gestcoop SCCL, ALEI i
Malarrassa. Més enllà d’aquesta

presència, la XES local espera que amb l’inici de l’activitat
s’incorporin a la xarxa d’altres
cooperatives i experiències de
l’economia social que estan treballant a la ciutat.
Les xarxes locals són una de
les estratègies de la XES per a
l’articulació territorial de les organitzacions i iniciatives d’ESS, i
també de la construcció de mercat social. Actualment hi ha cinc
xarxes locals actives a Catalunya: Barcelonès Nord, Empordà,
Terres de Lleida i Bages, a més
de la de Terrassa.

contacte XES TERRASSA:
xesterrassa@gmail.com
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Es constitueix la xarxa de municipis per l’economia social i solidària
Impulsar l’economia social i solidària. Així es
pot resumir l’aposta i el compromís que representants de 17 municipis catalans, Terrassa entre
els mateixos, on viu més del 40% de la població
catalana total, acordaren en una Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, a
Barcelona, els passats dies 22 i 23 d’octubre.
Pep Valenzuela

L

a trobada va ser també moment per a la
presentació del flamant
Comissionat
d’Economia Cooperativa, Social
i Solidària de l’Ajuntament de
Barcelona, fent públic allò que
és una declaració d’intencions
clara i contundent del Comissionat i de tot l’equip de govern.
En Jordi Via, estrenant-se
com a Comissionat, explicà i resumí en què consisteix aquesta
aposta del consistori barceloní, tot recordant que d’aquesta
manera el governlocal el que fa
és reconèixer i revaloritzar una
història llarga d’experiències
d’economia cooperativa, autoorganitzada, creada per les
pròpies classes treballadores i
que són molt més que història
local, ja que a la llum del fracàs
social i humanitari que hem viscut i encara patim amb aquesta
dita crisi dels sistema financer i
del capitalisme, tornen a aparèixer molt nítidament com a models reals i concrets d’una altra
economia necessària i possible.
“Volem transformar Barcelona”, afirmà en Via, “fer de la

ciutat un espai de vida democràtic a tots els nivells, també
en l’economia”, tot proposant
“d’impulsar i construir una
economia plural”, que exigeixi
“responsabilitat a les empreses
privades” que només volen fer
negoci i beneficis, que “desmercantilitzi les empreses públiques i municipals” i que “impulsi l’ESS”.
Per començar aquesta feina,
plantejà dues vies d’intervenció.
Primer, donar a conèixer aquesta altra economia, que vol dir
“recuperar l’oikos primigeni,
gestionar els recursos de i per
a les persones”. Això, a Barcelona, no és ni molt menys partir
de zero. A la ciutat hi ha més de
4.000 empreses cooperatives,
que donen feina a unes 30.000
persones. En l’àmbit de les cooperatives de consum, hom parla
d’unes 500.000 persones sòcies.
Cal donar a conèixer aquestes realitats i cal acompanyar i
reforçar-les en tots els nivells, ja
que “són empreses d’autogestió
i funcionament democràtic”,
moltes d’elles que generen recursos sense pensar en el mercat, només en les necessitats de
les persones.

Informe per un Mercat Social

E

n la passada FESC es
va presentar l’informe
«El
Mercat
Social
2014», elaborat per la Xarxa
d’Economia Solidària (XES).
L’informe suposa un intent de
sistematitzar i aportar dades
sobre aquest mercat a Catalunya, definit com la plasmació d’un
circuit econòmic per satisfer les
necessitats que es basi en els
principis de l’economia social. I
que aquesta esdevingui una alternativa real al capitalisme.
Les dades reflectides a
l’informe mostren que les 160
cooperatives adherides a la XES
van donar feina a 3.400 persones durant l’any 2014, i van
generar 123 milions d’euros
d’ingressos. L’impacte social de
la seva activitat va implicar a
133.000 persones.
Quant al gènere, participen
pràcticament el mateix número de dones que d’homes en la
direcció de les empreses cooperatives. De tota manera, diu
l’informe, cal aprofundir en
els valors femenins com ara
els afectes, cures i emocions
en les formes d’organització

col·lectiva.
Una altra de les conclusions
és que el mercat social a Catalunya no té una visibilització constatable, i que es detecta la necessitat d’incorporar organitzacions
agrícoles i industrials del territori, per anar més enllà de les empreses de serveis, i que radiquen
majoritàriament a l’entorn de la
ciutat de Barcelona.
El 13% dels dipòsits i el
50% dels préstecs rebuts provenen de banques ètiques,
mentre que les compres provenen d’empreses proveïdores de
l’àmbit de l’economia social.
D’entre les qualitats que
destaquen per a les persones
treballadores d’empreses de
l’economia social, es troben
el suport mutu, la satisfacció
de pertànyer a les organitzacions, els bons equips humans,
i l’autonomia i flexibilitat.
Allò menys valorat són les
condicions econòmiques i materials. De fet, l’informe posa èmfasi en evitar no caure en la cronificació de les males condicions
laborals de les organitzacions.
L’informe també destaca

G. Pisarello (amb micròfon, per BCN), N. Parlón (St. Coloma), D. Sabater (Badalona), A. Boada (Sabadell) i Jordi Via

PV

Cap a una xarxa de municipis per l’Economia Social i Solidària

E

n aquesta època de crisis i de transició,
en què les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades
fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar
un nou model de desenvolupament territorial que
mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi
les dimensions socials, ambiental i humanes de
l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta dels
mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó
la satisfacció de necessitats i la utilitat social,
s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb
compromís social i ambiental les fa especialment
indicades per ser un bon aliat per impulsar des
dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou
model de desenvolupament territorial.
En aquests darrers anys, aquesta nova manera
de fer economia i de fer empresa ha crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers d’iniciatives
de tota mena: cooperatives agràries i industrials,
però també moltes d’altres que donen serveis
a les persones i les empreses, cooperatives que
agrupen comerciants i altres professionals, grups
de consum agroecològic, projectes d’economia
col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme
responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses
d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres,
grups de criança compartida, bancs de temps,
monedes socials, etc.
el paper que juguen les xarxes territorials i sectorials a
l’hora d’aglutinar massa crítica i fer augmentar la densitat d’intercanvis dins de l’ESS.
L’informe menciona la xarxa local de Terrassa com una de les
integrants capdavanteres.
La XES compta amb diverses
eines per dur a terme aquest estudi anual del mercat social. Entre elles, el balanç social que fan
les cooperatives, el qual permet
obtenir una foto de l’estat de
cada una d’elles i marcar fites
de millora. El mapa Pam a Pam,
amb més de 245 punts situats al
territori català. D’altra banda, hi
ha la Fira d’Economia Solidària,
que aquest any ha celebrat la
seva quarta edició, i les trobades sectorials.

A més, molts projectes de l’economia social
i solidària neixen per resoldre necessitats d’una
col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori
on fan l’activitat, com també els seus proveïdors
i col·laboradors; sovint donen suport a activitats
socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el
territori. De fet, podem considerar que aquestes
iniciatives ja són agents de desenvolupament local; perquè creen llocs de treball a la localitat i els
mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot
això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i
reforçant els vincles comunitaris.
Per totes aquests consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la nostra voluntat
de contribuir al creixement de l’economia social i
solidària als nostres municipis i de fer-ho des del
diàleg permanent amb els seus actors i des de la
creació d’espais comuns entre nosaltres que ens
permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos.
Amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta
col·laboració i crear eventualment una xarxa de
municipis per l’economia social i solidària, acordem de celebrar una propera trobada en el primer semestre de l’any següent. L’organització
d’aquesta trobada correspondrà a l’Ajuntament de
Badalona.
Barcelona, 23 d’octubre de 2015
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25N, dia mundial contra la Violència Masclista

E

l proper 25 de novembre se celebra
el Dia Mundial
contra la Violència
Masclista. Aquest
dia es faran concentracions a
tots els districtes de la ciutat.
Les forces d’esquerres de Terrassa (CCOO, UGT, PSC, CUP,
ERC i Podemos) manifesten el
seu «total i absolut rebuig al
sistema patriarcal que arrosseguem des de fa mil·lennis
i les conseqüències d’aquest
que es tradueixen, en la seva
vessant més cruel i terrible, en
l’assassinat sistemàtic de dones
pel fet de ser dones.» Durant el
2014, el nombre de víctimes va
augmentar en un 250% respecte el 2013.
Tot apunta que, quan acabi
el 2015, aquest percentatge es
superarà i per molt. A Catalunya, les dades mostren que en els
darrers 10 anys han estat assassinades 658 dones. Una altra de
les dades que sovint no es mostren, per no disposar de dades
fiables, és la dels infants assassinats com a forma de venjança.
Aquest estiu han mort a mans
dels seus pares 8 nens i nenes.
En el manifest, es recorda
que “quan pensem en violència
masclista és fàcil que ens vingui
la imatge d’un home exercint
violència física contra la parella
a la llar. Però la violència masclista no es produeix només en
l’àmbit de les relacions de pa-

rella, sinó que afecta a tots els
àmbits de la vida de les dones:
a la feina, a l’escola, als mitjans
de comunicació, al carrer i a la
publicitat.”
En concret, les esquerres de
Terrassa fan un seguit de demandes adreçades a la Generalitat, com ara que es desenvolupi la Llei 5/2008 i els diversos
acords en matèria de prevenció,
atenció i desplegament de mesures per eradicar la violència
masclista. També la realització
de campanyes de formació i
divulgació, i la recuperació del

programa de seguretat contra la
violència masclista.
Una altra de les demandes és el desenvolupament
d’accions i programes de prevenció de la violència masclista
i de les relacions abusives entre
el jovent. També es demana que
s’ampliïn els recursos destinats
a la lluita contra les violències
masclistes per als pressupostos
de 2016. I finalment, s’exigeix
aplicar la normativa igualitària
per combatre el sexisme en la
publicitat i els mitjans de comunicació.

Estudi de BiTer per millorar la xarxa ciclista a Terrassa

L

’Associació BiciTerrassa Club (BiTer) ha
encetat un estudi per valorar l’estat de
la xarxa ciclista de la ciutat i plantejarne millores. Aquest estudi forma part d’un encàrrec del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de
Terrassa. D’aquesta forma, l’entitat elaborarà un
informe que lliurarà a finals d’any, amb tot un seguit de “propostes per a la millora i també per a
la conscienciació de l’ús de la bicicleta a la nostra
ciutat”, ens diu l’Haritz Ferrando, de BiTer. Els
objectius de l’estudi són: inventariar i prioritzar
actuacions de manteniment que cal fer a la xarxa
ciclista actual, i proposar solucions per resoldre
problemàtiques de la xarxa.
En aquest estudi també hi col·labora l’empresa
EldelCarro, que es dedica al repartiment de missatgeria ecològica en bici-carro per tota la ciutat.
La intenció, no obstant, és que qualsevol ciutadà
que tingui propostes i solucions en aquest àmbit
pugui dir la seva.

Enquesta ciutadana

Per tal que l’estudi sigui més participatiu,
BiTer ha posat a disposició de la ciutadania una
enquesta, accessible a través de la seva pàgina
web (biter.cat). També es repartirà en centres
d’interès i botigues. Es tracta de que els propis
usuaris de la bici opinin i facin propostes descrivint els problemes que s’hi troben, i quin tipus de
solució es dóna.
D’entre les propostes de BiTer, hi ha la de connectar el centre amb els barris mitjançant les vies
ZUAP (Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida)
que l’Ajuntament ha d’establir en el futur, “pensant en la mobilitat quotidiana i també de lleure,
quan les famílies surten en bici amb els nens”.
Altres propostes que el col·lectiu contempla és

la d’adequar “el camí fins a la Torre Mossèn Homs,
que està molt transitat per ciclistes.” Igualment,
proposarà establir interconnexions entre tots
els barris, fins a l’Anella Verda, per exemple com
arribar al Camí dels Monjos des de Torrebonica. O
establir “carrils bici de doble sentit des de la Rambla d’Ègara fins a la Rambleta del Pare Alegre, així
com al llarg de tot el carrer Colom”. “També ens
han demanat necessitats sobre els aparcaments
de les bicicletes”, comenta l’Haritz, de tal forma
que siguin “pràctics i la gent els pugui utilitzar
correctament.”
“Ens han demanat que suggerim accions que
impliquen un baix cost, i que permeten actuacions immediates, les quals es poden fer enrere si
no acaben de funcionar“. L’estudi no serà tancat
sinó que serà revisable segons l’èxit de les propostes. També volem que sigui “una eina pedagògica,
fem una feina de conscienciació, ja que per molta
la gent la bici és només una mitjà de lleure o de
cap de setmana”.
En opinió de l’Haritz, “es pot anar molt bé amb
bici per Terrassa”, és una ciutat “molt compacta,
amb alguns pendents però no excessius”, assevera l’Haritz; “el que cal és més conscienciació i un
ús més normalitzat”. Apart de les millores que des
del col·lectiu suggeriran, “la clau és fer quelcom
perquè la gent s’animi a anar en bici”.
D’altra banda, el col·lectiu ciclista ha lamentat
que el nou supermercat de la cadena alemanya
Aldi, inaugurat el passat 2 de novembre a la Carretera de Matadepera, no compti amb un aparcament de bicis. Des de BiTer remarquen que la
bicicleta, “a més de ser un vehicle no contaminant, saludable i ràpid, pot ser molt adient per
fer la compra, per exemple amb alforges, remolcs,
cargobikes, etc.”.

La Comunitat Educativa exigeix la
construcció urgent dels instituts

Institut de les Aimerigues, al barri de La Maurina. 			

E

ls instituts Can Roca i
Aimerigues han esdevingut, a Terrassa, símbol dels efectes de les retallades
i el malgovern en l’àmbit de
l’educació. La Comunitat Educativa de Terrassa, que aplega
associacions de mares i pares,
equips directius dels centres
educatius i sindicats i representants de les treballadores
i educadores, fa pinya amb les
famílies i persones directament
afectades pels endarreriments
en el compliment de compromisos, responsabilitat i coherència
política per part dels governs de
la Generalitat i municipal, exigint la construcció immediata
de tots dos centres.
Mentrestant, l’AMPA de
l’Institut Can Roca manté la
campanya de recollida de signatures a la web Change i també al
carrer. Ja van cap a les 1.500.

Text íntegre del comunicat:

La Comunitat Educativa de
Terrassa manifesta la seva preocupació davant el retard en
la construcció de l’Institut Can
Roca i l’Institut Aimerigues. A
dia d’avui tenim dos centres de
secundària: un funcionant en
barracons i un altre ubicat en un
antic centre de primària corroït
per l’aluminosi.
Després d’haver-se licitat
els projectes de construcció
dels dos centres de secundària,
l’administració ara es depenja dient que no saben quan
començaran les obres o bé en
el cas de l’INS Can Roca, endarrerint el termini de construcció, 30 mesos més del previst.
Els alumnes d’aquests centres
estan patint una escolaritza-

CEDIDA

ció en entorns gens propicis
a l’aprenentatge. I els futurs
alumnes de les escoles de les
rodalies estan abocats a anar a
aquests centres “provisionals”
sense tenir clar quan podran
utilitzar un edifici digne com la
resta de companys de la ciutat.
Estem davant una mostra
clara del desinterès del govern
de CiU de proporcionar a la
ciutadania una Escola Pública
i de Qualitat. Hem de recordar
que aquest govern és el que
sistemàticament subvenciona
escoles concertades de l’Opus
Dei, que segreguen per sexe i
després endarrereix fins la indignitat la construcció de dos
instituts en la nostra ciutat.
Hem de recordar també
que l’Escola Pública està patint
unes mesures extraordinàries
de retallades des de l’any 2010.
I que de cara al curs 2016-17 hi
ha prevista una baixada de matriculació considerable en els
P-3 de la ciutat. Per això demanem que aquesta baixada demogràfica vagi acompanyada
d’una voluntat política clara de
baixades de ràtios. I que en el
cas de que hi hagin tancament
de línies es facin en l’escola
concertada.
Demanem a l’ajuntament de
Terrassa i en especial a la regidora d’Ensenyament Sra. Rosa
Ribera i a l’alcalde Sr. Jordi Ballart que passin de les paraules
als fets. Volem veure concreció
i decisions polítiques en pro
d’una Escola Pública i de Qualitat. Terrassa i els terrassencs
i terrassenques s’ho mereixen!!
Comunitat Educativa Terrassa
28 d’Octubre de 2015

www.malarrassa.cat

Diables Maurina
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Una colla especial, foc en família

La colla Diables Maurina és una experiència de grup
de foc i cultural on es poden trobar en diferents dosis
elements d’activisme veïnal, lluita per la qualitat de
l’educació, cultura popular i tradicional catalana i d’altres
llocs del món, intercooperació, també institucional, i treball intergeneracional arrelats al barri de la Maurina. Una
colla especial, molt familiar, també en el sentit literal de
la paraula.
Pep Valenzuela

A

l 2010, un grup de famílies de l’Ampa del
col·legi Roc Alabern
començava a fer la
Cuca Dina. Era el primer pas del
projecte de grup de foc Diables
Maurina. Dissenyat per l’artista
Xavi Suárez, es realitzà amb paper de diaris i tubs de cartró, “tot
molt bàsic, no hi havia cap pressupost”, recorda l’Aurora, una de
les mares fundadores, “ho vam
fer tot entre nens i adults, en tres
setmanes”.
De grups de foc a la Maurina
n’hi havia hagut els Minotaures i
de fet això va ser una de les idees
que empenyé un grup de pares a
anar a parlar amb en Joan Centelles, que havia estat a l’antic grup
i llavors era president de l’AVV.
A més, s’havia iniciat el pla de
barris en aquest indret i s’estava
promovent la realització de projectes associatius i culturals.
Un dels pares de l’Ampa, en Jordi Sucarrats, amb molt de trànsit
en el món de la cultura popular,
va acabar de donar l’empenta a la
proposta. Es decidí fer un drac i
una colla. La festa es va escalfar
amb la incorporació i suport d’en
Jordi Masilla i en Juja, que venia
del Drac de Terrassa.
Van començar amb la Cuca per
“donar protagonisme als nens,
que teníem molts en aquella època”, apunta l’Aurora. Els porta-

dors del cap són adults, però darrera la Cuca, a la cua, s’hi fiquen
tots els infants. De seguida, però,
van comptar amb ajut i suport de
la pròpia AVV i de gent de fora del
barri.
Via pla de barris van aconseguir
alguna subvenció. Però, alerta,
aquí des de l’AVV hi havia alguns
criteris mínims per treballar. En
Joan Centelles recorda: “creiem
que havia de ser tot col·laboratiu,
i no volíem posar diners, com va
passar a Ca n’Anglada, per fer un
bitxo que dorm en un magatzem.
Vam proposar que es comencés
de baix, creant colla, crear estructura, fent col·laboració entre
l’Ampa i altres entitats”.
Coincidint tothom en aquesta
perspectiva, l’associació veïnal
subvencionà els primer tabals i la
primera cercavila, i la gent del Bitxo del Torrent Mitger també els
va deixar instruments i material i
els va donar suport.
L’escola va ser fonamental també, i amb suport del PAME “fins
juliol d’aquest any hem estat assajant”, declara la Nati, actual
secretària i fundadora del grup,
més de quatre anys, per tant.
Amb sala pel material, per tocar
gralles i fer activitats.
La Cuca Dina, de fet, es va batejar a l’escola, en la inauguració
d’aquesta. Va ser, però, una espera que ningú preveia tan llarga.
Allà, de fet, “les condicions no
eren bones, és petit i té horaris

Sopes del món a Torre-sana

Les sopes es van distribuir gratis 				

MG

Un any més, el Festival Sopes del Món ha estat protagonista al barri de Torre-sana, punt de trobada i d’intercanvi multicultural. Organitzat per l’AVV, i
ja en són nou anys seguits, es va dur a terme en el matí del 25 d’octubre, al Parc
de Gernika del barri. Entre els participants, col·lectius que han esdevingut habituals d’aquesta fita. Per exemple, l’Associació Démé d’ajut al desenvolupament a Mali, les associacions de veïns de Xúquer o Can Palet, o l’Associació
Coordinadora d’Ajuda Unida ACAU, col·lectiu Dones amb Empenta, associació Abarta, Banc del Temps, AMPA de l’escola Roser Capdevila, Federació d’Associacions Veïnals, Plataforma en Defensa de la Sanitat, la Taula de
l’Aigua, els Iaioflautes, Prou Barreres i el Casal de la Dona.

Colla Diables infantils								

que no combinaven.”
Ara, fins que hi hagi les condicions per poder ocupar la seva
part, ja assignada en l’edifici del
Parc de Desinfecció, els Diables
Maurina ocupen un local al carrer Núria, des del mes d’octubre
d’enguany. Per la colla es mouen
al voltant de 60 persones en total.

A poc a poc i bona lletra

El projecte, en tot cas, ha anat
avançant. Tot i que el Drac, motiu original, encara no ha nascut.
Van veure millor començar amb
la part més nítidament infantil,
la Cuca. Al 2012, es van muntar
ja els diables de foc adults, que
no és només un problema econòmic, també legislatiu, car hi calen
persones preparades, i els materials: forques, roba, el carro, “que
ens l’hem fet nosaltres”, matisa la
Nati. L’estrena dels diables i també primera sortida va ser per una
festa major el mateix any 2012.
Després, tot l’equip de tabals,
gralles, malabars... i aquest any
2015 ha sigut el de l’estrena de la
colla de diables infantil. “Els nens
petits tenien moltes ganes de
llançar foc, però funciona diferent, per seguretat i tot”, relata la
Nati, “i cap dels que hi érem tenia
experiència”.
Ara només falta el bitxo, el
drac de foc. És com si això els
hagués servit per caminar, com
a horitzó i fita a assolir. “Cada
any hem innovat quelcom, alguna novetat, invertint en material,
formació”. Però ara ja, reclama
l’Aurora, “volem el drac, bitxo,
bèstia o el que sigui”.
Perquè el disseny inicial ja
l’havien fet. Però, consideren ara
que la gent ha canviat , les idees,
saben més, han vist moltes bèsties, “llavors no sabem què farem,
i com que s’ha de fer d’acord amb
tothom, també els petits”.

Organització

L’assemblea general és al novembre, tothom dimiteix i es
vota nova junta. Participa tothom
amb veu, però vot només a partir

d’un temps mínim suficient, per
conèixer la gent i la dinàmica.
La junta la formen: cap de
colla (que és presidència), secretaria, tresoreria, i una vocal; després, hi ha les caps responsables
de: tabals, gralles, foc, infantil i
canalla, acollida (que rep a la gent
nova), malabars, transport, bestiari i publicitat. Cada cap té un
grup al darrere.
Paral·lelament,
funcionen
les coordinacions, que es constitueixen per atendre les demandes d‘activitats, organitzar-les i

Diables Maurina

mobilitzar la colla. A les reunions
dels divendres es decideix qui ho
fa. Dues persones normalment.
“Vam pensar que era bo anar rodant i compartint algú d’antic i
algú de nou, ajudant-nos i aprenent tothom”, emfasitza l’Aurora,
“i s’aprèn molt amb la pràctica: millora la responsabilitat de
tothom i la compenetració de la
colla”. Amb aquesta experiència,
afegeix la Nat, “hem anat ajustant
les formes d’organització, trobant formes millors. Hem anat
aprenent totes”.

Foc, cultura, educació i valors

Aquesta és una colla especial,
“molt especial”, diu l’Aurora;
això és també la primera impressió de l’entrevistador en
arribar a la trobada i l’esperen
quatre dones. De fet, és un
grup de famílies. Quan van començar, explica la Nati, secretària de la junta, pràcticament
un 80% eren parelles i criatures,
i això ens ha fet treballar d‘una
manera ben particular, per ensenyar els nostres fills molt el
tema dels valors”.
Asseguren que no s’havia
parlat mai de projecte pedagògic, “crec, però, que ho hem
dit d’altra manera. Ho hem fet
de forma espontània en organitzar les coses amb els nens
i adolescents, volíem molta
participació i responsabilitat de tothom, i ha costat molt
d’assimilar”, subratlla l’Aurora.
“Aquí treballem tots”, és el lema
de la colla. Després, es mira
d’ajudar tothom i quadrar responsabilitats i horaris.

Clarament, és un ritme molt
diferent dels altres grups de
foc, on la majoria són joves soles. Aquí, marca pauta l’horari
de les criatures; les sortides i
festes s’han d’organitzar tenint
en compte els infants i adolescents. “Clar que arreu hi ha
coses en què hi participen els
nens”, afegeix la Nati, “però segurament no aquesta cosa tan
específica pels nens”.
Les activitats de la colla també tenen característiques específiques, amb molts tallers de
manualitats, tabals, malabars
per a escoles i festes finals de
curs. L’any 2012 van organitzar
un projecte dit “Jocs del Món”, a
les escoles i el barri. Durant 4 setmanes, els dissabtes matí, van
presentar jocs dels continents:
Índia, Amèrica, Àsia i Àfrica. El
cicle acabà amb una gimcana
sobre la pobresa, on els infants
feien de periodistes, havien
d’endevinar quin país els havia
tocat, quines característiques
tenia, educació, sanitat i altres.
Al final, s’acabà amb la participació a la Festa de la Primavera
que fa cada any l’AVV.
L’Aurora recorda que als estatuts queda recollit el “potenciar la cultura popular al barri,
treballar la integració; o sigui,
sota el nom o no de pedagògic,
sí que ho hem estat fent això”.
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La crònica

L

a noia que any rere any es pren els dies de festa
que pot per veure una mitjana diària de quatre a cinc
pel·lícules, “els parroquians habituals” que assisteixen cerimoniosament a les maratons, els acèrrims
que entrepà en mà corren d’un cinema a l’altre, embogits, esperant arribar a temps a una de les projeccions… A
tots ells, i a molts més, els pots trobar a qualsevol de les cues
que s’han format a la 48ª edició del Sitges - Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Catalunya. Una gent que, amb la seva
fidelitat anual, han anat convertint un certamen impulsat per les
administracions en un festival que pertany realment al públic.
Un Festival que, en l’edició d’enguany, amb la imatge del cartell oficial —el simbòlic tros de capsa de cartró sanguinolenta de
l’impactant final de David Fincher— ha estat un homenatge al
thriller policíac Seven, en el 20è aniversari de la seva estrena.

Sidhe

P

erò, posem fil a
l’agulla. Aquest any,
entre els convidats a
destacar hi ha noms
de
personatges
brillants. Per exemple, Oliver
Stone (Platoon, JFK, Asesinos
natos) que va recollir el Premi
Honorífic i va oferir una Master
Class. També va explicar com el
públic americà i els mitjans de
comunicació dels Estats Units
ignoren els seus documentals
polítics i com no ha estat convidat a presentar públicament el
seu nou llibre, i va afegir que els
Estats Units s’estan comportant
com una potència imperialista
des de l’última dècada del segle
XIX i que s’han immiscuit fins
a noranta vegades en els afers
de diversos estats, afavorint
dictadures terribles o impulsant
guerres absolutament innecessàries. Girant a plànols més artístics, Stone va explicar el que
segons ell són les claus per ser
un bon cineasta: «visió, imaginació, inspiració», i per acabar, va
explicar que «quan algú em diu
que alguna cosa no es pot fer,
això m’excita».
Un altre convidat a tenir
present va ser Sion Sono (els
amants del gore japonès segur
que recordeu quan va arribar
Suicide Club a les nostres pan-

talles, als inicis del nostre segle, o
quan, més endavant, vam poder
gaudir de la delirant Love Exposure), que va rebre el Premi Màquina
del Temps a la seva trajectòria. Cal
aprofitar l’ocasió per presentar
les seves tres noves pel·lícules:
Love and Peace, comèdia sobre
un oficinista que vol ser cantant
de pop i de l’aventura viscuda per
la seva tortuga en llançar-la pel
vàter; Tag, una bogeria de sang
i fetge sobre el tracte masclista
que pateixen les dones al Japó; i,
per acabar-ho d’adobar, l’humor
gruixut de The Virgin Psychics, cinta que tracta sobre un loser verge
que, de cop i volta. és torna telèpata... però no serà l’unic en tenir
poders sobrenaturals, al mateix
temps altres joves adquireixen
habilitats psíquiques que utilitzen
amb fins sexuals, motiu pel qual el
protagonista es farà abanderat de
la lluita en contra del que anomena terrorisme sexual...
Tampoc podem oblidar la
presència de Takashi Miike, habitual cada any, (recordeu el seu
Ichi The Killer?) presentant Yakuza
Apocalypse: The Great War of the
Underworld, en la que ha barrejat
yakuzas amb vampirs. Ni la de Terry Jones (ex Monty Python), que
va presentar la comèdia lleugera
Absolutely Anything, ni la de Charlie Kauffman, a qui recordareu per
signar els guions d’Adaptation (El
ladrón de orquídeas) i de la recomanable Eternal Sunshine of the
Spotless Mind (Olvídate de mí),

Tom Savini al Festival de Sitges d’enguany.			

CEDIDA

que ha presentat amb bones crítiques Anomalisa, feta íntegrament
en stop-motion.
Saltant de gènere, trobem una
barreja d’humor i remember del
terror clàssic dels anys 80, la multipremiada The Final Girls de Todd
Strauss-Schulson.
Ja acostumats a la pluja i a

ran als cinemes un cop estrenades al Festival. No deixeu passar
l’oportunitat de veure la divertida
Le tout Nouveau Testament, de
Jaco van Dormael, la inquietant
The Gift, de Joel Edgerton, o Experimenter, de Michael Almereyda,
encertat biopic sobre Stanley Milgram, un psicòleg social que va fer

bert Rodríguez. Amb declaracions
de familiars i d’amics (Alice Cooper, Robert Rodríguez, George
A. Romero, Greg Nicotero, entre
d’altres), el punt àlgid va ser la
intervenció del propi Savini que
finalitzada la projecció, va respondre les preguntes del públic i va
revelar el seu secret per fer córrer

Homenatge de Sitges 2015 a Oliver Stone amb el Gran Premi Honorífic					

córrer d’una cua a una sala, ens
trobem amb Youth de Paolo Sorrentino, director que com sempre, produeix divisió d’opinions i
que aquesta vegada, encara que
tingui figures com Michael Caine,
Jane Fonda i Harvey Keitel parlant de la vellesa —i la bellesa— i
la decadència existencial, no surt
ben parat.
Com a cada edició, hi ha hagut
grans vencedors. The Invitation,
de la nord-americana Karyn Kurasama (directora de la infumable
Jennifer’s Body i de la discutible
Æon Flux), un thriller sobre la trobada d’un grup d’amics que feia
uns anys que no tenien contacte,
amb els secrets i les intrigues que
genera la reunió, ha estat premiada com la millor pel·lícula. I per no
estendre’m massa en totes les categories, s’ha de destacar la justa
mereixedora del Premi del Públic,
la divertida i apocalíptica I Am a
Hero, de Shinsuke Sato.
Com sempre, infinitat de
pel·lícules i documentals que, destinades al circuit més comercial o
que han tingut bona sort, arriba-

experiments sobre l’obediència
en els que un dels participants
feia unes de preguntes a un altre
i, si aquest responia de forma incorrecta, li aplicava descàrregues
elèctriques, tal com manava una
figura de suposada autoritat.
Per últim, recordar Nicolas
Winding Refn, el director de la
gran Drive, que també va ser guardonat amb el Premi Màquina del
Temps en reconeixement a la seva
carrera.
El ritme frenètic del festival, fa
que, a vegades, encertar sigui fruït
de l’atzar. A l’hora de veure documentals, va ser molt afortunat assistir a la projecció de Smoke and
Mirrors: the Story of Tom Savini, de
Jason Baker, on es revelen detalls
de la vida íntima de Tom Savini, reconegut maquillador d’efectes especials i doble d’escenes d’acció
dels anys vuitanta, i del seu periple com a fotògraf al Vietnam,
pels circuits del teatre amateur i
el cinema splatter, que va arribar
al gran públic amb el seu paper
com a SexMachine a la sorprenent
Abierto hasta el amanecer, de Ro-

CEDIDA

sang a la pantalla gran. En el fons,
va ser molt entranyable veure tête
à tête a SexMachine.
Si seguim amb els documentals, cal dir que ens va produir una
absoluta inquietud Dark Star: H. R.
Giger’s World, un fidedigne retrat
de Hansruedi Giger, responsable
absolut dels dissenys d’Alien, de
Ridley Scott, que, al obrir les portes del seu estudi i el seu museu,
ens descobreix la vida d’un home
marcada pel suïcidi de la seva primera dona i les seves excentricitats: té un trenet que creua el seu
jardí, unes cares de nadons a un
mur i el cos momificat de la seva
germana morta quan era ell petit,
així, tal qual ho llegiu!
Una edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de
Catalunya amb una lleugera davallada pel que fa a visites d’estrelles
internacionals (no va assistir-hi,
per exemple, David Fincher, al
qual es va retre homenatge per
la ja esmentada Seven) i amb una
programació amb pocs riscos en
els gèneres que abasta, però que
en general tampoc ha defraudat.

www.malarrassa.cat
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Hitchcock / Truffaut (EEUU, 2015)
Dirigida per KENT JONES 									
				
									
Interpretada per Steven Spielberg, David Fincher, Martin Scorsese, Wes Anderson, Richard Linklater,
			
Alfred Hitchcock, Brian De Palma, François Truffaut, James Gray, Olivier Assayas

Sinopsi

E

l 1962, a petició de François Truffaut, Alfred Hitchcock accedeix a respondre 500 preguntes sobre la seva obra i carrera cinematogràfica durant cinc dies, qüestionari i respostes que serien
editades l’any 1966 en el llegendari llibre El cine según Hitchcock, de Truffaut.

Sidhe

E

ntre les activitats de lliure accés programades al
Festival Internacional de
Cinema de Catalunya, una de les
més destacables per als amants
del setè art, va ser la projecció
de Hitchcock / Truffaut un documental que tracta del gran llibre
El cine según Hitchcock i del procés dialèctic establert entre els
dos directors durant la setmana
que va durar l’entrevista.
El projecte de desenvolupar
el llibre va començar amb una
carta, com admirador profund,

adreçada per Truffaut a Hitchcock, que derivar a una estada
de convivència de cinc dies, dividida en sessions maratonianes
de preguntes i respostes, i en el
naixement d’una profunda amistat.
Recordem que, en l’any de
la seva publicació, Hitchcock era
considerat un director de cinema comercial, infravalorat tant
per altres directors com per la
pròpia indústria. Truffaut, en
canvi, era un jove director francès que ja encapçalava la Nouvelle vague juntament amb Godard
i Rohmer, entre d’altres, i tenia

una reputació i un prestigi que a
Hitchcock li mancaven.
El documental fa un repàs
dels grans moments del llibre i
d’aquella mítica perla: «tots els
actors són com a bestiar», en
la que el director es referia als
primers actors del cinema sonor
que menyspreaven el cinema i
veien més valuosa la seva tasca
interpretativa en el teatre, però
també s’atura en les tècniques i
l’absoluta planificació del mestre del suspens. Hitchcock tenia intel·ligència visual, un cop
imaginava la pel·lícula a la seva
ment, no volia que ningú alterés

ni cap plànol o
diàleg (fet que,
a vegades, li
generava diferencies i conflictes amb els
productors i els actors).
D’altra
banda,
analitza
bona part de la seva filmografia (amb una excel·lent selecció
d’escenes mítiques presentades al documental), els seus actors fetitxe i el seu món poètic,
d’amors impossibles, obsessions
i fòbies, del que sempre aconseguia fer partícip a l’espectador.
Hitchcock / Truffaut —que

s’estrenarà aquest desembre
als nostres cinemes— inclou
també opinions de fans seus del
món del cinema actual, com David Fincher, Peter Bogdanovich,
Paul Schrader, Martin Scorsese
o en Wes Anderson. Es nota que,
aquest documental, com a gran
projecte personal, Kent Jones
s’ha deixat endur per la passió:
el resultat és una veritable meravella.

I Am a Hero (Japó, 2015)
Dirigida per SHINSUKE SATO

Sinopsi

H

ideo és un assistent de dibuixant frustrat que fa 15 anys que intenta triomfar amb un còmic propi. Un dia, farta de la situació, la
seva parella el fa fora de casa. Passades unes hores, penedida, el
truca i quan torna a casa a fer les paus és atacat per ella, que s’ha convertit en una famolenca zombi. Aquest fet serà el tret de sortida per a què
en Hiro intenti sobreviure a una devastació zombi.

Sidhe
Que tornis a casa amb la intenció de reconciliar-te amb la teva
noia i se’t vulgui cruspir mentre
s’arrossega bavejant i balbucejant
per terra, directa cap a tu, suposo
que no deu ser de les situacions
hipotètiques preferida de ningú,

i molt menys encara del protagonista que de valent tan sols
té que el seu nom s’escriu igual
que heroi en japonès.
Adaptació del manga homònim, I Am a Hero és una delirant,
fresca i surrealista comèdia de
supervivència amb lleugers tocs
de gore. Fàcil d’empatitzar amb

l’antiheroi protagonista (35
anys, infantil, amb el cap ple de
pardals i una escopeta que li fa
por utilitzar) les situacions que
va sortejant fa que veiem constantment les seves dèries i pors
i com degut al caos produït pel
contagi zombi haurà de treure la
determinació que té.

CONSULTA LA CARTELLERA

A prop de Posesión infernal
o Shaun of the dead, la pel·lícula
rendeix culte a la clàssica Dawn
of the dead i des del minut zero
manté l’acció i el frenetisme tant
en els moments d’atacs dels
zombis com en els de situacions
que directament fan que esclatis
a riure.

Ofereix sang i fetge, comicitat, situacions hilarants i personatges totalment penjats,
hordes de zombis amb les manies de quan eren vius augmentades… Com no havia de ser la
indiscutible guanyadora al Premi
del públic?
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La vendetta del bandoler sard
La hagiografia era aquell gènere literari en què es relatava la vida i obra dels sants,
o d’aquells personatges susceptibles de ser canonitzats, amb clara intenció moralitzant. Un gènere sorgit a l’edat mitjana, amb ínfules biogràfiques però que més aviat
s’apropava a la fantasia i que, sovint, prenia les seves històries de les narracions orals,
transmeses de generació en generació de creients.

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

Fitxa bibliogràfica
MEMÒRIA DEL BUIT

Recerca i Innovació:
Creativitat i Responsabilitat

MARCELLO FOIS				
							 Per què investiguem? Sempre he pensat que la resposta a aquesta pregunta
connecta directament la recerca amb la creació artística: fem recerca perquè som
Edicions del Periscopi				
Barcelona 2015					 capaços d’imaginar el que no veiem, d’inventar noves teories, noves tesis que han
de ser explorades, demostrades, malgrat que en el seu inici puguin semblar tan
258 pàgines 				
fantàstiques com una obra de ficció.
especulacionsapeudepagina.blogspot.com.es/

Jordi Sellarès

A

questa digressió ens
serveix per situar-nos,
aproximadament, en
aquest nou títol del formós catàleg d’Edicions del Periscopi.
Perquè aquesta història té alguna cosa de hagiografia, no gaire,
i molt de narració oral. Prenent
de base la història del bandoler
sard Samuele Stochino (18951928), Marcello Fois teixeix un
magnífic tapís tot filant de forma
mestra la llegenda i la realitat.
Samuele Stochino, conegut
com «el tigre d’Ogliastra», fill
d’una família pobra de pastors i
servents, marxà, encara adolescent, a les guerres de la Tripolitana i la Cirenaica (avui Líbia), el
1915. En tornà malalt i malferit,
però també amb galons i amb
una diàfana capacitat assassina guanyada en la bogeria de
la guerra. Quan arribà a casa es
trobà que els terratinents de la
comarca estaven fent la vida
impossible a la seva família. En
un context com el de l’interior
de Sardenya, zona rural, aïllada i deprimida on abunden les
mentalitats tancades, la mobilitat social està mal vista i els
greuges ni s’obliden ni es perdonen. En ser mobilitzat de nou
al front, aquest cop al Trentino,
per lluitar contra els austríacs,
els terratinents ho aprofiten per
prendre-li tot el que era seu i de
la seva família. El que seguí fou
una espiral de venjança, assassinats i vida al marge de la llei.

Entortolligant llegenda i fets
reals, Marcello Fois ens narra la
història de Samuele Stocchino
(amb dues ces), personatge de
ficció basat en un 90%, o més,
en el personatge real (amb una
ce). Un heroi de la Primera Guerra Mundial convertit en un fora
de la llei i un bandoler a ulls de la
justícia feixista, que just acabava
d’instal·lar el seu règim de terror
a tot Itàlia. Això ens fa pensar
en altres outlaws famosos, com
ara Jesse James o el nostre Serrallonga. O fins a maquis com
Ramon Vila «Caracremada» o
Quico Sabaté. Com tots ells,
l’Stocchino lluita en inferioritat,
tant numèrica com logística, i
hi comparteix també el destí ineluctable de caure atrapat i ser
reprimit amb tota la força de la
llei, afegint-hi a més el fet de viure en una illa, fent el seu destí funest encara més inevitable. Però
a diferència de tots els esmentats, Samuele Stocchino no lluita contra la injustícia, ni contra
la llei, ni roba als rics per donarho als pobres. Samuele Stocchino, «el tigre d’Ogliastra», és la
màxima representació de la vendetta, de la venjança personal,
sense aturador, fins a les últimes
conseqüències; aquella que no
s’oblida passi el temps que passi. En aquest sentit, pensem més
en Michael Corleone que en cap
dels altres noms esmentats més
amunt.
No es tracta, doncs, d’un
heroi romàntic, malgrat que ell
lluita contra els greuges contra
ell, la seva família i la seva estimada Mariangela. La violència
exercida contra els seus serà

contestada per Stocchino amb
gran virulència contra els seus
enemics i els familiars i els coneguts dels seus enemics, de
forma totalment indiscriminada. Marcello Fois, per mirar de
distanciar-se del bandoler i de
la seva violència, farà servir un
doble narrador; d’una banda,
el Stocchino mateix ; de l’altra,
una veu distant que, seguint una
estructura de rondalla, emprant
un llenguatge molt líric, gairebé
poètic, ens trasllada de forma
clara a les narracions orals transmeses de generació en generació. En molts moments aquesta
veu externa i llunyana ens pot
recordar aquella que els nostres avis i àvies feien servir per
explicar-nos històries a mig camí
entre la realitat i el mite. Així
aconsegueix, d’una banda, eludir la temptació d’escriure una
hagiografia del bandoler romàntic, explicant només les llums del
personatge, i prendre partit, i de
l’altra, fer-nos caure en la devoció cega del rebel, de l’outlaw. I
això no és fàcil, perquè davant
d’una història així es fa difícil no
prendre’n partit.
La memòria del buit és una
història terrible i tràgica, però
summament lírica. D’aquelles
que et provoquen les sensacions
més contraposades i et delecten
a cada pàgina, a cada paràgraf,
a cada línia. Tal com diu Albert
Sànchez Piñol al pròleg, segurament estem davant de la gran
novel·la sarda contemporània, i
també davant de la creació d’un
mite que els amics d’Edicions del
Periscopi han tingut l’encert (altre cop) de publicar.

Investiguem també gràcies a aquesta incapacitat, tan humana, d’evitar el
fracàs eludint l’obstacle: l’home (i la dona, és clar) és l’únic animal que ensopega
dos cops amb la mateixa pedra, fa la dita. Però és justament aquesta insistència
a seguir recorrent un mateix camí malgrat els entrebancs —i la capacitat per
pensar maneres de retirar les pedres enlloc d’evitar-les— el que ens fa capaços
de mantenir la perseverança que requereix la recerca. No evitem la pedra per
instint, innovem per superar-la.
Havia enfilat aquí aquest pensament tot reflexionant sobre el sentit i els objectius del programa de difusió de la ciència del Parc Científic de Barcelona —una
de les meves diverses responsabilitats actuals. Es tracta d’entendre quin impuls
porta el científic al laboratori per connectar-lo amb els impulsos que mouen els
joves, potser per explicar-los que darrere de qualsevol recerca que val la pena
emprendre hi ha la capacitat d’imaginar un món millor que la ciència ens pot
ajudar a construir.
Suposo que pensava en aquestes coses, perquè he estat llegint sobre RRI
(Responsible Research and Innovation), que situa l’educació científica, formal i no
formal, com una peça clau per construir una societat més informada i més implicada en la gestió de la recerca, més conscient del seu potencial, però també de
les responsabilitats que té cadascun de nosaltres en el procés, des de contribuir a
la identificació i priorització dels reptes socials als quals cal destinar més recursos
fins a estar obert a les innovacions que milloren la vida de les persones sense
apriorismes ni prejudicis. Seguint a autors com Richard Owen, es tracta de passar
de la recerca en societat a una recerca amb i per a la societat.
Pensava en totes aquestes coses ahir [26/10/15], mentre escoltava els
participants en la taula rodona sobre creativitat i innovació amb la qual es va
cloure la jornada de celebració del 10è aniversari de l’IRB Barcelona (Institute
for Research in Biomedicine). Una taula brillant, moderada per l’Antoni Bassas i
integrada per Joan Massagué, director de l’institut Sloan-Kettering de Nova York i
president del comitè assessor internacional de l’IRB; Ferran Adrià, el nostre cuinerestrella a qui no cal presentar; i Toni Segarra, un creador publicitari a qui devem
l’icònic “¿Te gusta conducir?”.
Es van dir coses molt interessants, des de la fal·làcia del concepte “natural” en
la producció d’aliments (Adrià: “Natural, respecte a què i a quan. Els tomaquets
que ens agraden no tenen res a veure amb la planta que creix de forma natural als
Andes i de la qual procedeixen”) fins a l’amenaça que l’isolament del científic
representa per a la seva creativitat (Massagué). Però també es va posar de relleu
que la creativitat en ciència assumeix tot el seu sentit quan es dedica a donar resposta als reptes socials (Massagué: “La creativitat és trobar noves preguntes i la
forma de portar-les al laboratori”. I també: “És essencial que els líders de grup estiguin atents al talent dels joves i que els ajudin a trobar els reptes per emprar-lo”).
Perquè la societat sigui oberta i flexible per acceptar nous enfocs que permetin respondre als grans reptes socials (sostenibilitat, equitat, creixement amb
justícia) la comprensió de la ciència, la seva popularització, és bàsica, així que el
programa del PCB té molt de futur.
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Exposició d’Àngela Ubasart a la Sala Muncunill
(del 9 d’octubre al 29 de novembre de 2015)
Isabel Ubach

A

primer cop d’ull sembla
que l’obra de l’Àngela
Ubasart sigui el recorregut d’un autora clàssica pels seus
temes: natura, dona, maternitat.
Però no et deixis enredar per les
aparences: et sorprendrà.
Després de visitar la primera
exposició retrospectiva de l’Àngela
a Terrassa (ja n’havia fet una en
solitari al Reial Automòbil Club de
Barcelona), una mica fent petar la
xerrada, ens hem posat totes dues
al banc que hi ha dins la sala per
comentar les imatges que es projecten i anar desgranant la passió
de la seva vida, vinculada a l’art i
l’ensenyament.
Ella mai ha entès la seva feina
deslligada del gaudi, ha estat esposa (dues vegades), mare, àvia,
alumna, deixeble, mestra i artista.
Tot s’ha fos i lligat en una vida plena
d’energia i d’il·lusió. Per això, tot el
que fa desprèn aquestes sensacions
tan vives i alegres.
Ha jugat i ha experimentat amb
totes les disciplines: dibuix, pintura,
escultura, ceràmica, pintura, joieria,
serigrafia; i amb tècniques i materials ben diversos. I, sempre, les que
més li agraden són les que li permeten passar de la idea al procés creatiu i a la peça ja acabada a ella tota

M

sola, sense cap intermediari.
La seva primera experiència artística va ser la de dibuixar i, de fet,
confessa que és amb la disciplina
que se sent més còmoda; fins i tot
quan viatja sempre s’emporta una
llibreta, un llapis i colors que li permeten fer esbossos i traços de petit
format, esborranys que, més tard,
es convertiran en obres de dimensions més grans. Així és com realitza el seu procés creatiu. Tal com
m’explica que li va ensenyar el seu
mestre Ferran Bach-Esteve: primer
tenir una idea, d’aquesta fer-ne petits dibuixos i després plasmar-los a
la mida desitjada.
—Com tries el suport que faràs
servir? —em ve al cap preguntar-li
mentre m’explica tot això.
—Depèn d’allò que vulgui representar —em contesta amb un somriure.
Quan expressa vivències de
viatges —la mirada viva, càlida i
profunda d’un infant africà o bé
les textures, formes i els colors de
les teulades d’un poble medieval a
la Toscana— la fascinen els colors
vius i contrastats. Per a ella és molt
important poder copsar aquests colors tant diversos i diferents. Llavors
fa servir la pintura sobre el suport
que més li plau en aquell moment
entre els que tingui a l’abast.
—M’emporto un potet de sorra de
tot arreu on viatjo i després la contrasto amb els colors que faig servir.

Tinc sorres recollides de Petra,
Síria o d’Islàndia —em comenta.
En canvi, respecte a les temàtiques de la dona i la maternitat s’expressa millor amb
l’escultura. Buscant els orígens
de la terra, el seu material predilecte és el refractari.
—La terra va a les mans de
l’artista i surt —afirma.
Aquesta mínima manipulació
i transgressió de l’essència en
estat pur —tot i que hi aplica
acabats com vernissos o esmalts
cuits a alta temperatura, amb un
forn especial, a 1250ºC— és el que
més la commou. L’escultura és la
disciplina que la fa sentir més plena.
—Quant tardes a fer una obra de
gran format?
—Depèn de molts factors —em
contesta. A vegades, amb una setmana n’hi ha prou, si sols la faig
amb fang, però si n’he d’extreure
motlles i l’he de dur a la foneria,
com que no depèn tan sols de mi,
pot trigar mesos.
—Per què has triat aquests temes?
—La dona perquè és un homenatge
al recolliment. I la natura perquè sóc
jo. A la Cerdanya, gaudeixo enfilantme ben amunt, al tossal del costat
de casa, per veure-ho tot a vista
d’ocell. De fet volia que el catàleg
d’aquesta exposició s’anomenés
així. I de la natura, el moment que
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més m’agrada és el de la tardor.
—Què més t’inspira?
—La màgia de viatjar, que és una
cosa que he començat a fer de gran
i m’ho ha obert tot. He començat a
viatjar des que em vaig tornar a casar, amb el Jordi.
—D’on han sortit aquestes frases
que hi ha penjades per l’exposició?
—La majoria són trobades, altres
són meves. M’agraden i m’inspiren.
Durant els viatges en tren, del taller
a casa me les vaig rellegint i les repenso. Són coses que sento, però
que no sé expressar amb paraules;
per això, quan en trobo una que
m’agrada, me la copio a l’agenda.
—Quant has tardat a preparar
aquesta exposició i el catàleg?
—Doncs tres anys ben bons, totes

dues coses. I he tingut un bon recolzament i assessorament sense el
qual no hauria estat possible.
—I ara, a què et dediques més?
—Faig sobretot joies, també pastel,
i m’agrada molt el traç i la serigrafia.
—Per quin motiu se’t va acudir fer
serigrafies reproduint obres teves
de petit format?
—Doncs com que algunes obres ja
no les tenia, perquè s’havien venut, vaig pensar que podria provar
de reproduir-hi fragments sobre
superfícies amb mides més grans,
com si fossin cortines, a la manera
d’estors. M’ha agradat fer-les i al
públic sembla que també li agrada
veure-les.
Encara queden força dies, aneuhi a fer un cop d’ull!

LES RECEPTES DEL DAMUNT UN CEL DE FIL

COCA DE FAJOL AMB CEBA, BARREJA DE BOLETS, TOMÀQUETS
CHERRY, PINYONS, ALL I JULIVERT

I

ngredients
PER A 4 PERSONES

Per a la coca

•
•
•
•
•

150 gr de fajol en gra,
200 gr d’avellanes
aigua
tamari (una mena de salsa de soja sense
cap cereal com a ingredient)
sal i pebre

Per a la cobertura

•
•
•
•
•
•
•

4 cebes
mig quilo de barreja de bolets
150 gr de tomàquets cherry
la quarta part d’un manat de julivert
3 grans d’all
75 gr de pinyons
all, julivert i —opcionalment per als qui
no siguin vegans— encenalls de formatge
parmesà

E

laboració

Preparació de la coca
1.

La nit anterior deixem el gra de fajol en remull amb aigua que el sobrepassi quatre dits. L’endemà el posem en
un colador i el netegem amb aigua freda.

2.

Tornem a posar-lo amb aigua, però aquesta vegada que tot just el cobreixi, afegim les avellanes, una culleradeta
de sal, una altra de pebre molgut i un raig de tamari, i triturem la barreja amb un túrmix fins a aconseguir una
massa amb una fluïdesa similar a la d’un puré.

3.

Aboquem la massa sobre una plata prèviament untada amb mantega (el vegans poden utilitzar margarina) i enfarinada, perquè no s’enganxi la coca, l’estenem i l’anivellem.

4.

Fiquem la plata al forn, a 180º, uns 12 minuts, fins que quedi una mica endurida.

Preparació de la cobertura
1.
2.
3.
4.
5.

Tallem les cebes, en uns 8 grills cada una, i les sofregim amb un raig d’oli a foc fort i sense deixar de remenarles, per aconseguir que quedin cruixents. A mitja cocció, afegim els pinyons i salpebrem.
Quan les cebes siguin daurades afegim els bolets i, quant els bolets estiguin fets, l’all i el julivert.
Estenem el sofregit sobre la base de coca i posem a sobre els tomàquets cherry tallats per la meitat.
Posem la coca al forn i la mantenim fins que la pell dels tomàquets s’esberli.
Quan traiem la coca del forn, li afegim els encenalls de parmesà i la salsem amb uns rajolins d’olivada aclarida
amb llet d’arròs o amb una mica de salsa d’all i julivert.
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“ La poesia és un acompanyant molt influent

i un amic íntim que et transmet coses i et fa canviar ”
—Després d’Herido mármol (2014), un recull de poemes molt lligats a la condició
humana i que va ser el teu primer llibre
editat, t’acaben de publicar el segon, Uno.
Es tracta d’un altre poemari que sorgeix de
l’experiència de la vida familiar i d’un qüestionament del sentit de l’existència?
—En part, sí. Uno parteix del reconeixement de les
absències de Déu i del meu pare, però també d’un
replantejament de la meva relació amb les presències, és a dir, de la vida en parella, bàsicament. Per
això, la primera part del llibre es diu «Zero» i la segona es diu «Dos». I alhora és un intent de construcció
o reconstrucció de la meva identitat, perquè fa un
temps que em plantejo sovint la pregunta: «Qui sóc
jo?». I, també, què és el que no sóc, què és el que
no hi ha a la meva vida, com és la meva relació amb
les persones més properes i com voldria que fos. A
partir d’això, sorgeix «Uno», la tercera part que dóna
lloc al títol del llibre.
—Podríem dir que la poesia està transformant la teva vida? O simplement acompanya la teva transformació?
—La poesia és vida, i si no, no és res. Quan mires
endins, reflexiones, veus coses que no t’agraden, i
moltes vegades canvies d’actitud. La poesia és un
acompanyant molt influent i un amic íntim que et
transmet coses i et fa canviar.
—Així... ja ets poeta?
—Sí, ja sóc poeta. Hi ha molta gent que em diu
que de la poesia no es viu; doncs jo no podria viure
sense la poesia. D’aquesta manera, em considero
poeta. Sense que això signifiqui tot allò que de vegades porta afegit, com aquesta espècie d’aura que
no té sentit.
—Ens expliques una miqueta els teus orígens. On vas néixer, com vas arribar a Terrassa?
—Vaig néixer a Barcelona ara fa 50 anys. Vaig viure tota la meva vida a Barcelona fins al 2000, que
vaig conèixer una noia de Terrassa i vaig venir a viure aquí. No em sento ni barceloní, ni terrassenc, ni
català, ni espanyol, ni europeu, ni especialment res.
Però em sento molt còmode vivint a Terrassa, on han
nascut les meves dues filles.
—D’on prové la teva família?
—Per part de pare, tinc els orígens a Itàlia, a Carrara,
una població famosa pel seu marbre (al meu avi li va
sortir una possibilitat de negoci a Barcelona, vinculada al marbre, no podia ser d’altra manera) i, per part
de mare, la meva família prové de València, però el
meu pare i la meva mare van néixer a Barcelona, al
Poblenou.
—Ara parlem de les teves filles. Què sents
davant la seva mirada innocent? Se’t veu
meravellat davant dels seus passos en
l’exploració del món i de la vida.
—Tinc cada cop més la sensació que als nens els
escoltem poc. Malauradament, l’educació tan estandarditzada que pateixen i la mena de vida que portem els adults, que no ens permet dedicar-los gaire
del nostre temps, porta que acabin tots passant pel
tub de la uniformització. Jo he estat a l’atur durant
dos anys i això m’ha permès passar moltes hores
amb elles.
Les meves filles, com els fills dels altres, tenen uns
talents molt especials i l’únic que hauríem de fer els
adults és intentar no espatllar-los. En lloc d’educar els
fills segons els nostres punts de vista, hem d’ajudarlos perquè desenvolupin els seus propis criteris. Les
meves filles saben què penso de les coses, perquè
en parlem molt, però intento que les pensin elles ma-

ERNESTO
FRATTAROLA

U

n dels nostres poetes
més implicats en la divulgació de la poesia a la ciutat, és copresentador del microobert del Perifèric Poetry Terrassa
a la Nova Jazz Cava i impulsor del
curs d’escriptura poètica als Amics
de les Arts.
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Ernesto Frattarola als Amics de les Arts		

teixes i que opinin lliurement, que em puguin contradir amb arguments. En realitat, però, això no és tan
fàcil, a vegades em trobo dient-las que han de ser
obedients... és difícil trobar l’equilibri.
—Has passat dificultats amb l’atur, has patit la crisi... què en penses dels polítics, dels
poderosos, del sistema?
—Ara m’interessa molt més la política que fa uns
anys, des del moment en què han sorgit moviments
contra aquesta gran estafa que és aquesta crisi creada pels polítics professionals i els banquers, però tinc
un caràcter molt individualista i no he anat mai a cap

manifestació per por que sigui utilitzada amb fins
partidistes. Tinc una certa esperança perquè hi ha
alguns ajuntaments en què ha entrat gent, no polítics,
que s’ha posat a intentar canviar les coses. Tot això
em sembla miraculós. Amb la situació dels ajuntaments de Madrid i Barcelona, n’hi ha per fregar-se
els ulls i no creure-us-ho.
—Tornem a la poesia. Quins són els teus
grans mestres i com vas arribar a la lectura dels seus poemes? Va ser el teu pare
el millor guia per aprendre a gaudir de la
poesia?

Portada del poemari “Uno” editat per La Isla de Siltolá (col·lecció Tierra) el setembre d’enguany.
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—Al meu pare no li interessava la poesia. No sé ben
bé com vaig arribar a la poesia. Potser quan vaig
llegir Bécquer, a 2n de BUP, i em va enlluernar, com
a tothom. Però el poeta que em va lligar definitivament a la poesia va ser Blas de Otero, ho recordo
com si fos ara: als 18 anys vaig anar a una llibreria a
comprar-me Ancia i encara avui dia és el meu llibre
de capçalera. Anys més tard, quan vaig començar
a escriure poesia, em vaig sentir molt proper a Ángel González... després, m’han agradat i m’agraden
molts altres poetes.
No ens han ensenyat bé a llegir poesia. Un poema no l’has d’intentar esbudellar per entendre’l, la
poesia és un punt de llum. Analitzar la poesia des
d’un punt de vista purament racional em sembla un
error molt greu.
—A Terrassa, aquests darrers anys, han
sorgit diverses propostes per afavorir la
difusió de la poesia. Creus que la recepció
de la poesia està ben arrelada en aquesta
ciutat?
—Terrassa és una ciutat molt bona, tant com Barcelona, per al món de la poesia, i hi ha força gent
interessada a donar veu a la poesia des d’àmbits
ben diversos.
—Quins altres projectes creatius tens ara
entre mans?
—Ara mateix, no gaire cosa, tinc quatre poemes
inèdits i prou. Quan acabes un poemari passa un
temps fins que el publiques, i mentrestant en vas
escrivint un altre, però Uno el vaig acabar el maig i
al setembre ja està al carrer. Ara mateix només estic
per les presentacions i la promoció del llibre. Tinc,
però, dues intuïcions que no sé cap on aniran. Els
quatre poemes que he escrit darrerament tenen a
veure amb quiròfans i metges. No sé... potser els
meus propers escrits tractaran també temes afins.
D’altra banda, l’altre dia se’m va acudir un títol per
un poemari dedicat a la meva mare... una idea que
resulta una mica absurda quan encara no tens cap
poema, però... alguna cosa se’m deu moure a dins,
en algun lloc molt fondo.
Jordi F. Fernández
Eli RodGüell
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