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Síndica Municipal de Greuges 

“He redescobert 
els drets humans”

Pep Valenzuela

Llicenciada en Dret 
des del 1981, l’actual 
Síndica Municipal de 
Greuges, Isabel Mar-
quès Amat, ha treba-

llat a jutjats i bufets professio-
nals, però no és aquest l’àmbit 
que més l’interessava. Al Ser-
vei d’Orientació Jurídica del 
Col·legi d’Advocats es va trobar 
molt més en el seu lloc, “venia 
molta gent totalment desorien-
tada, persones molt vulnera-
bles, hem vaig donar compte 
que potser la meva funció podia 
anar més per aquí”, declara. Fi-
lla de família d’industrials ega-
rencs, va treballar com a volun-
tària a l’Associació Alba, d’ajuda 
a drogodependents, durant 15 
anys, fent tasques diferents, 
també un projecte a l’Àfrica, de 
promoció de la dona”.

Amb aquests antecedents, 
quan li van proposar assu-
mir la sindicatura municipal, 
“encara no sé perquè a mi”, va 
pensar que “era un repte inte-
ressant” i l’acceptà. Era l’any 
2010, segons li explicà en Pere 
Navarro, llavors alcalde, hauria 
estat l’única persona acceptada 
pels 27 regidors i regidores. Re-
corda divertida que algun dia 
abans, encara sense saber res, 
havia llegit al diari que el síndic 
que s’havia de nomenar seria 
una dona, “vaig pensar que era 
una bona opció”. 

Segona persona a ocupar 
el càrrec, creu 
“que es podien 
fer moltes co-
ses”. De fet, la 
figura de la sin-
dicatura treba-
lla a partir de 
definicions molt 
genèriques, “ac-
tuar davant de les queixes del 
ciutadans que no estan d’acord 
amb alguna actuació o la mala 
praxis municipal”. 

Allò que pot fer, però, és 
emetre recomanacions, asses-
soraments o suggeriments a 
l’Ajuntament, que les pot accep-
tar o no, informa la Síndica. Res 
a veure amb les sentències judi-
cials, que sí que són vinculants. 
“La veritat”, declara, “és que en 
el reglament actual ni tan sols 
està escrit que a mi m’hagin de 
contestar si accepten o no una 
recomanació. Però, normal-
ment, sí que m’ho diuen”.

Lluny de qualsevol èpica 
aparent, la queixa més habi-
tual és per multes i grua; dos 
casos que, però, evidencien 
no poques vegades situacions 
d’arbitrarietat i abús de poder. 
Però n’hi ha moltes més coses 
i, sobretot, gent que no sap si 
pot reclamar, a on o com: “Mol-

ta gent ve sense saber si jo sóc 
competent, o no sap a on ha de 
posar les queixes, moltes con-
tra la Generalitat, l’Estat espan-
yol, i temes privats. 

Ara, alerta l’Isabel Marquès, 
“la gent no té perquè saber to-
tes aquestes coses. Per això ja 
hi ha l’administració, per orien-
tar-los i que surtin d’aquí amb  
un assessorament”.  I és això, 
subratlla, és el que fa més.

Per totes aquestes coses és 
que “l’oficina esdevé un termò-
metre, jo estic veient els pro-
blemes que hi ha a la ciutat, el 
dia a dia; les necessitats que pa-
teix la gent que no sap on anar 
i acaba arribant aquí molt enfa-
dada, moltes vegades”. La Síndi-
ca afirma que “allò que toca fer, 
sobretot, és escoltar què li pas-
sa i després podem començar a 
treballar el tema”.

Totalment convençuda del 
seu paper, l’Isabel explica que 
si aquest any acabarà amb uns 
200 greuges (l’entrevista es va 
fer a mitjans de novembre), les 
visites superen les 1.000. “Mol-
tes vegades”, relata, “encara 
que sigui contra l’Ajuntament, 
no obro greuge perquè potser 
ho tanco amb una actuació de 
mediació. Jo prefereixo dir fa-
cilitadora de solucions, ho faig 
molt. No cal fer tantes recoma-
nacions, la qüestió és que se 
solucionin les coses”, assegura.

La Síndica, atén a tothom, 
“qualsevol tema que hi ha, dono 
la possibilitat de fer una gestió. 

Perquè, vulguis o no, jo tinc allò 
que es diu l’auctoritas, o sigui 
que em poden fer cas, al menys 
una mica més de cas, llavors 
aprofito per ajudar”. Quan els 
casos no són de la seva com-
petència, deriva al Síndic de 
Catalunya, a l’Agència Catala-
na de Consum, i Consum de 
l’Ajuntament. Hi ha una coor-
dinació, “però mentrestant, 
es mira d’alleugerar l’angoixa 
d’aquesta gent”.

Hi ha gent de tot tipus que 
s’apropa a la Sindicatura, però 
la majoria estan entre la pobla-
ció que l’Isabel Marquès defi-
neix com “els més vulnerables”, 
entre els quals molta gent gran. 
Relata casos d’assetjament, per 
fer-los fora del pis de lloguer 
on viuen fa dècades, o abu-
sos d’empreses com Iberdrola 
que se’n aprofiten de vegades 
per canviar-los els contractes 
de subministrament. “Al final, 

potser necessiten un advocat 
d’ofici, però surten amb una 
idea i un dia i una hora al ser-
vei d’orientació jurídica, o sigui 
surten d’aquí amb una informa-
ció. No puc limitar-me a dir que 
jo no sóc, que aquí no és”. 

De vegades, afegeix, intervé 
amb relació amb altres enti-
tats, com per exemple Mina, o 
problemes sanitaris, “jo truco 
a atenció al client, ja ho tenim 
parlat amb les entitats, expli-
co el cas i normalment, el 90% 
queda solucionat”.

Algú li diu que no és feina 
seva. Ella, però, no té dubtes: 
“mira jo no sé si s’ha de fer, de 
fet podria aplicar el principi de 
Legalitat, però jo aplico el prin-
cipi d’Equitat, o sigui aplicar el 
Dret amb la persona concreta, 
en el cas concret, i li busco la 
solució. Si la solució és agafar el 
telèfon i trucar, truquem; i si és 
un malentès, s’aclareix i la gent 
marxa més tranquil·la. Aquesta 
és la realitat que jo em trobo i 
el que faig, si és el que un síndic 
realment ha de fer o no, no ho 
sé, però és el que jo crec.”

La Síndica confessa que amb 
aquesta ex-
periència ha 
“ r e d e s c o -
bert els drets 
h u m a n s ” . 
Aquesta de-
claració, la 
dels drets 
dels infants 

i la carta de salvaguarda dels 
drets de la ciutat han esdevin-
gut per a ella eines fonamentals 
de treball, “em baso més en això 
que en les normatives”. La Carta 
de Ciutats, Terrassa l’ha signa-
da, informa, “tot i que jo diria 
que la fa servir poc”.

Amb la carta dels infants, per 
exemple, defensa que multes 
posades a infants, “que de ve-
gades van contra l’interès ge-
neral del menor”, l’Ajuntament 
les canviï per treballs a la co-
munitat. Diu que no ha tingut 
resposta, però ha vist que van 
treure una ordenança que sí es-
tableix la possibilitat de pagar 
amb treballs en benefici de la 
comunitat. “És l’ordenança que 
els del PP diuen del bon rotllo; 
doncs sí, perquè no tot ha de ser 
punitiu”.

Aquí entra un altre tema que 
està treballant molt, el de la 
presumpció de veracitat dels 

Isabel Marquès, Síndica Municipal de Greuges, de Terrassa, al seu despatx a la Masia Freixa. Foto PV

La Síndica acaba el seu mandat. Ha redescobert els drets 
humans, el càrrec n’és un termòmetre; escolta la gent més 
desvalguda, més vulnerable. El càrrec no té ni pressupost 
ni mitjans mínims suficients. Ha intentat ser facilitadora 
de solucions, però amb els febles, contra l’abús de poder, 
sigui Administració o grans empreses.

funcionaris públics davant de 
la presumpció d’innocència del 
ciutadà. Recentment va publicar 
una actuació d’ofici, el 18 de no-
vembre de 2015, arran d’un dic-
tamen elaborat per professors 
de dret constitucional de la Fa-
cultat de Dret de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, on es 
tracta, en definitiva, de que per 
fer una sanció s’han d’aportar 
les proves. 

Defensa que cal presentar 
proves. Considera que la pre-
sumpció de veracitat del funcio-
nari no hauria de ser automàti-
ca. Afirma, d’acord amb el Codi 
Civil espanyol, que “la interpre-
tació de la llei es produeix en 
un moment i conjuntura social, 

“Cal una democràcia més participativa, i tant! No 
podem només anar a votar tal dia i ja s’ho fara, ni 
parlar! Els únics que poden defensar dia a dia els 
drets d’una ciutat són els propis ciutadans”. 

Aquest any acaba el temps d’exercici del càrrec. En realitat, 
l’Isabel Marquès s’ha estat un any més del que tocava. L’Alcalde li 
va demanar argumentant que aquest any seria difícil escollir bé 
una altra persona. Tot i agradar-li, “és molt maco fer de síndic, a 
mi m’ha agradat molt”, i que podria repetir, no ho considera, “per 
dignitat a la figura”. 

Pensant en el futur, però, al juny va presentar una proposta 
modificació del reglament de la funció, entregat al Ple municipal, 
amb arguments aclarint perquè la feia. Entre altres coses, per co-
mençar, diu que aquest càrrec no pot ser com fins ara, honorífic, 
sense sou. “Això no és correcte; per la responsabilitat i feina això 
ha de tenir un sou digne. Hi ha molta feina”. 

En el seu cas, encara i així, “estic fent al 100% de síndica, sé 
que no m’ho han demanat, però Terrassa ho necessita; i no es 
pot fer anant una tarda per setmana. Intento complir amb el meu 
lema: ‘La Síndicat t’escolta’ i aquí he estat i estic”.

Al gener del 2016 presentarà la memòria, “curta, perquè no 
vull dedicar més temps a aquest tema, i no estic complint amb 
els 3 mesos de resposta a les consultes, perquè em falta perso-
nal”. De fet, continua, “haig de demanar disculpes a tots els ciu-
tadans que estan així”.

L’Ajuntament, com autoritat política, pensa, “em tenen com 
un servei més de la institució, però no ho sóc”. La Sindicatura, 
subratlla, “és una institució independent, unipersonal i objecti-
va, no té cap jefe, però la veritat és que sense els recursos no es 
pot fer tot el que s’hauria de fer, i és l’Ajuntament qui hauria de 
posar-los”. D’altra banda, però, amb Serveis Socials, per exemple, 
hi ha molt bona predisposició, “perquè el que fem és treballar 
molt conjuntament, transversalment per ajudar el ciutadà”. 

Cal canviar moltes coses en la democràcia que tenim, defen-
sa la Síndica egarenca. “He descobert que la ciutadania ens hem 
de moure, no hem de deixar-ho tot a l’Administració ni ens hem 
d’aturar quan veiem coses contra el Dret, hem d‘actuar, som no-
saltres, per això calen associacions, observatoris...”. 

Ho resumeix afirmant que “cal una democràcia més partici-
pativa, i tant! No podem només anar a votar tal dia i ja s’ho faran, 
ni parlar!! Els únics que poden defensar dia a dia els drets d’una 
ciutat són els propis ciutadans”. Quan va a les escoles, que és una 
activitat que li agrada molt, “em diuen que no cal que hi vagi”, en-
trega a l’alumnat el llibre amb la Declaració dels Drets Humans, 
en una edició miniatura, i els hi diu: “En això es basa tot, podeu 
anar pel món, defensar els vostres drets; i si alguna cosa no hi és 
aquí, ho heu de lluitar”.

i avui la societat civil està de-
manant més coses, proves, que 
no és suficient la seva paraula”. 
La Síndica demana que les but-
lletes de denúncia “compleixin 
el que diu la llei, estiguin ben 
emplenades, és l’únic mitja de 
prova del policia”. I sentencia, 
“si està malament demano la 
nul·litat. Ho sento, la butlle-
ta ben emplenada, llavors re-
conec la veracitat del policia, 
sinó s’està vulnerant el dret 
d’aquella persona”.

 Això, diu, “no va contra la po-
licia, al contrari, jo vull la segu-
retat jurídica del ciutadà i dels 
funcionaris públics, i això es fa 
en aquest cas emplenant bé una 
butlleta, i és la seva feina”.

Un càrrec sense recursos



3www.malarrassa.cat POLÍTICA

El conflicte amb Mina centra el debat del ple municipal

Miquel Gordillo

Tancament de files 
del consistori en la 
defensa de la seva 
autonomia per de-
cidir el model de 

gestió de l’aigua. Almenys així 
es va escenificar en el darrer ple 
del novembre. En el rerefons, 
les declaracions de l’empresa 
Mina que hores abans havia 
anunciat un recurs contra la fi-
gura del Comissionat de l’Aigua 
contractat per l’Ajuntament per 
estudiar la viabilitat de les op-
cions. A més, Mina nega la titu-
laritat pública del servei.

Hi va haver acord en què es 
vetllés per una reversió ade-
quada del servei de cara a la fi 
del contracte de l’any proper i 
en exigir a Mina tota la informa-
ció necessària. L’alcalde Ballart 
proclamà fer valer els drets 
de la ciutadania en aquest as-
sumpte tan candent, i insistí en 
què hi haurà una consulta sobre 
la qüestió.  L’únic que defensa 
obertament que es mantingui 
la gestió indirecta com fins ara 
és el PP.
Impuls a l’Economia Social 

L’Ajuntament decidí per 
unanimitat donar suport al ma-
nifest “Cap a una xarxa de mu-
nicipis per l’economia social i 
solidària”, així com “contribuir 
al creixement de l’economia 
solidària”. Eren paraules de Mi-
quel Sàmper, responsable de 

l’àrea, que va destacar la tradi-
ció cooperativista de la ciutat, 
i que va reconèixer que al llarg 
de la dita crisi, “s’ha destruit 
menys feina dins de les empre-
ses de l’economia social que al 
sector tradicional”.

Com moltes altres decla-
racions institucionals, s’ha de 
veure l’abast real d’aquest su-
port a una economia més social. 
D’entrada, no va prosperar una 
moció presentada per la CUP 
per limitar l’obertura de grans 
superfícies, com les que s’estan 
produint en els darrers mesos a 
la ciutat.

  D’altra banda, Ciutadans no 
vol plaques on aparegui el nom 
de Jordi Pujol. Són tres plaques 

d’inauguracions d’espais pú-
blics quan aquest era president 
de la Generalitat. Es va aprovar 
la seva retirada. No obstant, des 
de les forces independentistes 
es recriminà a C’s que es pre-
tengués equiparar la institució 
de la Generalitat amb el fran-
quisme, que encara té símbols a 
diversos indrets de la ciutat.

També es va quedar sol el PP 

Els partits presents a l’Ajuntament van mostrar unitat 
per encarar  el procés de reversió del servei de l’aigua, 
mentre l’alcalde es comprometia a dur a terme una con-
sulta ciutadana.

en el seu discurs contra el Pla 
de Mobilitat que s’està duent a 
terme: la resta de grups hi veien 
una defensa de l’ús del vehicle 
privat. També es va quedar sol 
Turmo en una vella reividicació 
seva: posar càmeres de videovi-
gilància arreu de la ciutat. 

Hi som o no hi som? Dema-
nava Isaac Albert (ERC-MES)
respecte l’adhesió a l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència, la qual es va aprovar el 
passat juliol, i que formava part 
de l’acord de govern entre PSC 
i CiU. Resulta que sí que estem, 
i sense haver pagat la quota de 
deu mil euros anuals que co-
rrespondria. De nou, es va re-

criminar que no quedés clara 
aquesta adhesió i no es cone-
guessin els acords concrets.

Altres propostes aprovades 
van ser obrir en horari nocturn 
la Biblioteca Central durant 
els dies no festius del gener de 
2016 pensant en els estudiants, 
demanar al govern central una 
rebaixa de l’IVA cultural, i dur 
a terme el total desplegament 
i desenvolupament del regla-
ment municipal per a la igualtat 
de gènere. L’enorme deute mu-
nicipal de la societat municipal 
d’habitatge continua cuejant: 
s’aprovà destinar una partida 
de 4 milions d’euros per eixugar 
part del deute generat.

Ballart proclamà fer 
valer els drets de 
la ciutadania per 

decidir la gestió del servei 
d’aigua en el futur, i insis-
teix en què hi haurà una 
consulta sobre la qüestió.

LES ENTITATS SOCIALS ES DEIXEN SENTIR A L’AJUNTAMENT I AL CARRER

La participació ciutadana en el passat ple va ser protagonitzada per la Comunitat Educativa de 
Terrasa i la PAH. En el primer cas, es va llegir un comunicat per exigir al consistori que defensi 
l’educació pública i “protegeixi els centres educatius de les retallades que es continuen pro-

duïnt”. La intervenció de la PAH va servir perquè el ple aprovés exigir una nova llei reguladora del 
dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional.
Mentre es celebrava la sessió, al carrer, un centenar de persones es concentrà per donar suport a 
ambdues plataformes civils en les seves demandes. 

Un plenari interminable
El plenari del passat 26 de 
novembre es va allargar fins 
gairebé les dues de la mati-
nada de l’endemà, vuit hores 
ininterrompudes de debat 
municipal. Fins i tot es va 
contemplar si s’havia de ta-
llar, ja que la normativa indi-
ca que ha de finalitzar en el 
mateix dia en què es convoca. 
Com ja s’intuïa, més grups 
en el consistori suposen més 
propostes de resolució pre-
sentades (es van acabar pos-
posant unes quantes), i més 
intervencions per part dels 
regidors. 

Noves regidores M. Sirvent: “El Govern confon la participació amb sessions informatives”
Pep Valenzuela

Formada en Dret a la UAB, 
la Maria Sirvent exerceix 
d’advocada a Terrassa, amb des-
patx propi, fa 4 anys. Estudià a 
l’Escola de Pràctica Jurídica i 
s’especialitzà en dret de família; 
després, amplià formació en es-
pecialitat de menors, violència 
de gènere i estrangeria. La seva 
preparació pràctica la realitzà 
exercint en el torn d’ofici del 
Col·legi.

Nascuda a Sabadell el 1987, 
començà la militància a la uni-
versitat, participant a les as-
semblees d’estudiants contra el 
pla Bolonya i altres lluites. Du-
rant un erasmus a Lecce, Itàlia, 
entre 2009 i 2010, conegué ex-
periències de la gran tradició 
comunista en aquell país. En 
tornar i resituar-se, trobà a la 
CUP el seu espai. És també acti-
vista de Solidaritat Antirepres-
siva de Terrassa (SAT).

No s’hauria pogut imaginar 
que acabés com a cap de llista 
de la CUP, “les circumstàncies, 
però, em van portar”. Les com-
panyes van entendre que era 
una persona adient per assu-
mir aquest càrrec, “bé, càrrec 
no, és una responsabilitat, i 
col·lectiva”. Segurament, també 
per la seva experiència profes-

sional, recorregut pel món 
jurídic i “com que portava 
un temps militant, potser 
van veure en mi una expe-
riència més pràctica en el 
dia a dia...”.

Esdevenir portaveu 
del partit, al temps que de 
lluites i moviments socials 
en l’Ajuntament se li va fer 
“com molt gran”. Però, amb 
l’experiència d’aquests 
mesos, de “treball col·lectiu, 
hem anat tirant endavant 
amb aquesta tasca”. El fet 
que la Cup sigui una “orga-
nització horitzontal”, expli-
ca, “fa que aquesta respon-
sabilitat no recaigui en tu 
només, sinó que és tot el 
grup qui es fa responsable, 
et sents més acollida, amb 
més suport i, per tant, entens 
que pots fer la tasca molt millor 
amb tot el grup al darrere”.

La vida personal, assegu-
ra, “ha canviat una mica, però 
no massa. Quan militava ja em 
dedicava a la política. Ara, clar, 
haig de repartir temps i dedi-
car-ne molt més, indefugible-
ment, a la feina institucional, 
però al cap i a la fi la meva vida 
no ha canviat tant”.

L’Ajuntament, diu, “ja el co-
neixíem una mica, feia temps 
que ens informàvem, havíem 

assistit a plens i, més o menys, 
ja sabíem per on anaven les co-
ses, com funcionava la institu-
ció”. Per tant, res de massa nou; 
al contrari, “l’experiència ha 
confirmat el que ja sabíem; per 
exemple, que les competències 
són molt limitades i des del mu-
nicipi es poden fer certes coses 
però d’altres no”. Des de dintre 
“podem confirmar encara més 
que és la pressió popular i la po-
lítica de carrer la que de veritat 

té força”.
Creu que tots els plans 

i les acciones que es poden 
fer des de l’Ajuntament hau-
rien de partir d’una diagno-
si i una base més acurada 
dels problemes de la ciu-
tat, i “que no ens vinguin 
donades d’altres ens supe-
riors, ja siguin per part de 
normatives estatals o plans 
europeus que no tenen en 
compte la realitat concreta 
de la ciutat”.

Pel que fa al govern lo-
cal, la Maria critica que “pot 
semblar molt decidides a 
l’hora d’aprovar propostes, 
però que a l’hora d’aplicar-
les o fer seguiment es queda 
curt”. D’altra banda, afegeix, 
“tot indica que confonen els 

processos participatius amb 
sessions informatives”, com 
molt recentment s’ha pogut 
veure i diferents entitats i orga-
nitzacions ciutadanes han de-
nunciat, precisament en relació 
al Reglament de Participació 
Ciutadana i els consells de dis-
tricte nous. 

Aquesta qüestió de la parti-
cipació, emfasitza la Maria, no és 
un tema més, ni complementari, 
“per a nosaltres és fonamental i 
és la clau de volta de tota la polí-
tica municipal”. Defensa que en 

els processos participatius “cal 
tota la informació, primer, i que 
les decisions siguin vinculants. 
Això no és el que veiem aquí”.

La participació i pressió po-
pular i l’oposició dels grups al 
Ple, malgrat la resistència del 
govern local, “han pogut fer 
bastant en l’àmbit de la trans-
parència”, i de fet “estem acon-
seguint que coses que abans es 
quedaven darrere les portes ara 
tinguin una projecció molt més 
àmplia”. Un altre avenç, apunta, 
és que “com el govern no és ma-
joria, de vegades l’aritmètica fa 
que propostes de l’oposició aca-
bin tirant endavant”.

Tot i així, “la institució en-
cara està molt lluny de la ciu-
tadania, sí; la dinàmica insti-
tucional, a més, com qui no vol 
acaba substituint la sobirania 
popular. Perquè és la ciutadania 
que hauria de decidir sobre les 
coses i qüestions que li afecten, 
però la ciutadania no compte 
amb els recursos per prendre 
decisions ni participar de forma 
protagonista”.

Per sort, afirma, “la cultura 
de la delegació està començant 
a canviar, i comença a veure’s 
una mobilització social reivindi-
cant aquesta sobirania popular, 
aquesta capacitat de decisió per 
part de la ciutat de Terrassa”.

Maria Sirvent               PV 
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EVA HERRERO
Membre de l’Executiva Nacional 
d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)

Canviar el sistema perquè no canvïi el clima

D
es del dia 30 de novembre, 195 
estats estan reunits a París a la 
cimera del clima amb l’objectiu 
de posar fre als efectes devas-

tadors d’aquest greu problema interna-
cional. El canvi climàtic està causat per un 
model econòmic de creixement insosteni-
ble basat en l’ús intensiu de combustibles 
fòssils, com el carbó i el petroli, que, en 
ser cremats, emeten uns gasos d’efecte 
hivernacle que provoquen l’escalfament 
de la temperatura de la terra que altera 
el clima i, per tant, la vida de les espècies 
que habitem aquest planeta. 

Se’ns acaba el temps i és imprescindi-
ble que el proper 11 de desembre, la 21ª 
Convenció de les parts (COP21) arribi a un 
acord ambiciós on els països més emis-
sors es comprometin a reduir les emis-
sions dels gasos d’efecte hivernacle per 
evitar que l’any 2100 la temperatura de la 
terra hagi augmentat 2 graus respecte els 
anys 60. Els científics consideren que, si 
superem aquests 2 graus, es posa en pe-
rill la vida humana i la civilització tal i com 
la coneixem. Cal tenir en compte que, en 
50 anys, ja l’hem incrementat al voltant 
d’1 grau centígrad i que, tot apunta que 
s’arribarà a un acord de mínims que no 
serà suficient per assolir l’objectiu.

Els efectes, que ja estem patint i que 
seran cada vegada més intensos i fre-
qüents, són: desertització i pèrdua de fer-
tilitat del sòl i de la biodiversitat de flora 
i fauna, augment de les onades de calor 
i durada de les sequeres, augment del 
nivell del mar, inundacions i desaparició 

d’illes i arxipèlags, desastres naturals i 
pèrdua de vides humanes per fenòmens 
climatològics extrems que aboquen a la 
misèria milers de persones i provoquen 
migracions massives, etc. Fins ara eren 
poc coneguts aquests efectes perquè es 
produïen, principalment, en  els anome-
nats països del sud però, als darrers anys, 
hem comprovat que ningú, per poderós i 
ric que sigui, pot escapar a les conse-
qüències del canvi climàtic i aquest ha 
estat el punt d’inflexió per a que països, 
com Estats Units o Xina, hagin començat 
a canviar el seu posicionament. Tothom 
coincideix que els propers 15 anys seran 
decisius i que estem en un moment de 
no retorn en què el cost de no fer res ja 
supera amb escreix el cost de posar-hi 
solució. 

L’única solució viable passa per can-
viar el sistema per evitar que canviï el cli-
ma i la vida. És imprescindible fer canvis 
profunds en el nostre sistema de produc-
ció de béns i adoptar un model de con-
sum responsable, practicar l’economia 
circular que reaprofita els residus que 
generem per fabricar nous productes 
en lloc de continuar depredant recursos 
naturals i per una transició energètica 
cap a fonts d’energies 100% netes i re-
novables, en substitució del carbó, del 
petroli i de l’energia nuclear. I hem de 
posar-nos de manera decidida abans de 
que sigui massa tard. Els Estats han de 
posar fi d’una vegada a les pressions dels 
lobbies econòmics i la ciutadania hem 
d’exigir que es prioritzi la nostra salut, el 

nostre benestar i la vida present i futura. 
Malauradament és tot el contrari del que 
ha fet el govern del Partit Popular que, en 
aquests darrers 4 anys, ha practicat una 
política de suport a les grans empreses 
energètiques i ha enfonsat el sector de 
les renovables que havia esdevingut un 
dels més importants, en innovació tecno-
lògica, a nivell mundial.

El cert és que ningú pot solucionar-ho 
en solitari. És necessària la cooperació de 
tots els Estats però, també, de totes les 
ciutats del món i de les persones que hi 
vivim. Les ciutats som part del problema 
ja que produïm moltes emissions però, 
també, som part important de la solució. 

Terrassa va ser una de les primeres 
ciutats catalanes a subscriure el Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses promogut l’any 
2008 per la Comissió Europea. En aquell 
moment vam assumir el compromís, com 
a ciutat, de reduir l’any 2020, un 20% les 
nostres emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle. Quan només queden 4 anys per 
assolir aquests compromisos ja s’està 
veient que la major part de les ciutats no 
els assoliran i que serà necessari adop-
tar-ne de nous pel 2050 molt més ambi-
ciosos per impedir l’augment dels 2 graus 
centígrads de temperatura.

Terrassa, per les seves característi-
ques de ciutat mitjana i compacta envol-
tada d’una magnífica anella verda, podria 
esdevenir un exemple de ciutat capda-
vantera en mitigació i adaptació al canvi 
climàtic marcant-se objectius ambiciosos 

d’autosuficiència energètica neta i reno-
vable. Aquest hauria de ser un dels ob-
jectius prioritaris del govern municipal en 
aquest mandat perquè, senzillament, ens 
hi juguem el nostre futur. 

L’acció de govern hauria de prioritzar i 
dotar de recursos el pla d’acció d’energia 
sostenible, aprovar un pla de mobilitat 
sostenible ambiciós, aprovar definitiva-
ment i executar el pla de l’anella verda 
per preservar el nostre gran pulmó, apro-
var el pla de prevenció i gestió de residus 
per incrementar el reciclatge i estudiar 
la creació d’una societat municipal que, 
alhora que assumeixi la gestió pública 
de l’aigua, també actuï en el camp de 
la producció i comercialització d’energia 
verda i dels serveis energètics. I tot això 
aprofitant el coneixement i l’expertesa 
dels centres de recerca universitària de 
la ciutat i impulsant veritables polítiques 
d’implicació, participació i coresponsabi-
litat ciutadana al voltant d’aquets reptes 
que tenim com a ciutat. 

La intel·ligència d’una ciutat es de-
mostra quan es capaç de generar reptes 
col·lectius de futur, quan es demostra ca-
paç d’assolir grans fites que garanteixin 
la seva viabilitat futura, quan és capaç 
de fer, amb èxit, els canvis necessaris i 
adaptar-s’hi per garantir la seva super-
vivència i quan és capaç de protegir i 
augmentar la salut i el benestar de totes 
les persones que hi viuen. Lluitar contra 
el canvi climàtic, al mateix temps que 
protegir-se i adaptar-s’hi als seus efectes 
és, avui, l’única opció política intel·ligent.

DOLORS FRIGOLA

Espai comú 14N: l’inici d’un projecte per a l’empoderament ciutadà

L’Assemblea local del Procés 
Constituent, ens definim com un 
moviment social organitzat que 

aposta pel foment i l’impuls d’aquells 
espais col·lectius que possibilitin el 
debat i la confluència dels diferents 
interessos i demandes de la ciutadania 
organitzada dins l’ampli ventall dels 
moviments i lluites locals.

Fruit d’aquesta aspiració, de la re-
flexió i de l’anàlisi de la situació social 
i política a la nostra ciutat, sorgeix la 
proposta d’iniciar un treball conjunt 
amb les entitats, plataformes i grups 
socials de la ciutat que permeti asso-
lir un projecte que pugui anar més en-
llà de la formació d’una coordinadora 
d’entitats, i que aposti per la creació 
d’un espai on poder dur a la pràctica 
un model de participació ciutadana per 
a una acció independent, col·laborativa 
i intel·ligent.

És per això que, amb total voluntat 
constructiva, des de la humilitat i sense 
arrogàncies, vam convocar a diferents 
col·lectius de la ciutat a pensar com 
crear un espai comú de treball que fes 
possible establir complicitats i siner-
gies, i que ens permetés sumar esfor-
ços per tal de millorar els resultats i la 
necessària incidència política.

Resultat d’això, el passat 14 de no-
vembre, 20 col·lectius de Terrassa vam 
aplegar-nos i vam començar a posar 
fil a l’agulla per pensar en comú com 
li donem forma i musculatura a aquest 
projecte.

En aquesta trobada, vam emplaçar-
nos a iniciar aquesta singladura con-
juntament i, en l’ànim de totes i de tots, 
hi planava el convenciment que, com a 
subjectes sociopolítics que volem ser, 
només amb l’acció directa i socialitza-

Membre del Procés Constituent - Assemblea Local de Terrassa

da aconseguiríem capacitat per resoldre 
les pròpies necessitats, ja que des de la 
individualitat de cada grup o entitat difí-
cilment podríem assolir els resultats ne-
cessaris per poder veure fructificar els 
nostres treballs.

Els processos ciutadans que hi ha ac-
tualment engegats a la nostra ciutat te-
nen una cosa en comú i és que tots ells 
són transversals al moviment ciutadà i, 
com a tals, requereixen de respostes que 
també siguin transversals i comuns a tot 
el moviment.

Som conscients dels reptes que aquest 
projecte pot comportar. El primer, saber 
construir aquest edifici sobre bases sòli-
des. Per això, ens estem fent preguntes, 
com ara quins seran els pilars i fona-
ments on se sostindrà? Amb quines eines 
construirem? Quins vectors de força, de 
lligams establirem per poder forjar alian-
ces entre els diferents col·lectius i grups; 
com conjugarem aprenentatges i ens es-
coltarem els uns als altres?

El segon, tenir capacitat de crear llin-
dars. Llindars de reconeixement, de tro-
bada; espais per al debat en comú, per 
a les decisions en comú i també per a 
l’aprenentatge en comú, fomentant la 
intel·ligència col·lectiva, la comunicació 
i la cooperació social. I, també llindars 
per a teixir complicitats en els nostres 
propis espais i grups ja que, en paral·lel 
a aquesta feina conjunta, cadascun dels 
col·lectius implicats seguirem als nostres 
llocs de base (plataforma, entitat, asso-
ciació,…) i continuarem els treballs que 
ens són propis i que han de seguir sent 
l’essència de cada una de les nostres en-
titats.

El tercer: el control de la temporalitat. I 
és que aquest espai no ens el pot dissen-
yar el poder, no podem estar subjectes, 
ni segrestats per calendaris electorals, ni 

per agendes polítiques que ens marquin 
uns tempus que no són els nostres. Hem 
de poder marcar el nostre propi temps; 
hem de poder tenir el control de la nostra 
pròpia temporalitat.

I per últim i molt important, haurem de 
tenir capacitat per poder discernir quins 
són aquells temes hegemònics que avui 
poden actuar com a aglutinadors i que 
millor responen a les necessitats de la 
ciutadania i que, per tant, més i millor 
poden actuar com a mitjans per al seu 
empoderament. Caldrà arribar als con-
sensos necessaris i imprescindibles per 
tal d’evitar qualsevol sospita que pugui 
fer pensar que hi ha temes que passen 
per davant d’altres. Ens caldrà confiança 
mútua, complicitat, i bones dosis de crea-
tivitat col·lectiva.

Alhora d’afrontar aquests reptes, ens 
caldran eines i instruments. Entre totes i 
tots els anirem desgranant. Però, el pri-
mer i imprescindible ha de ser la nostra 

capacitat per il·lusionar-nos. Necessitem 
il·lusió per tirar endavant aquesta opor-
tunitat que ens estem oferint, per a su-
mar esforços, per a la interacció i per a 
les connexions entre grups i, molt espe-
cialment, per activar la intel·ligència i la 
creativitat col·lectiva.

Tenim clar, que aquest és un procés 
llarg, que tot just acaba de començar a 
les nostres ments. No es tracta de córrer, 
ni de construir castells a l’aire. Es tracta 
de fonamentar cada pas que fem amb el 
treball necessari, sense crear més expec-
tatives que aquelles a les quals puguem 
donar resposta. Per avançar amb segure-
tat, haurem d’aprendre dels errors i dels 
encerts. No hi ha fórmules màgiques.

Només així aconseguirem la incidència 
política necessària per forçar el camí cap 
a una democràcia d’arrel municipalista, 
veritablement deliberativa i que serveixi 
per reconstruir les institucions comuns, 
de baix a dalt.
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R
eferent a la concessió a 
l’entitat mercantil Mina 
d’Aigües de Terrassa de la 
gestió del subministrament 

de l’aigua per a les llars de la nos-
tra ciutat, hem anat veient l’evolució 
d’aquesta des de que La Taula de 
l’Aigua va iniciar el procés obert de 
debat amb la ciutadania i les forces 
polítiques i socials, relatiu al final de 
la concessió i les seves alternatives 
de gestió a partir del 2017.

Des de l’inici de la democràcia, 
a l’any 1979, la família Galí com 
a propietària de Mina d’Aigües va 
continuar gestionant la nostra aigua 
com l’havia fet els 38 anys anteriors, 
es a dir, com “la dueña del cortijo”. 

Al 2011, l’Ajuntament va co-
mençar a intervenir en el procés de 
gestió de la nostra aigua per part de 
Mina. Aquesta intervenció no va ser 
del tot complerta, Mina no facilita-
va les dades econòmiques neces-
sàries per la tasca fiscalitzadora de 
l’Ajuntament i aquest anava supor-
tant aquesta manca de col·laboració 
amb paciència monacal.

L’aigua és un negoci molt sucu-
lent, es treballa sobre cost real més 
benefici, i això dona molt rendiment, 
per això es una activitat que intenten 
controlar grups empresarials grans, 
com AGBAR, que participa en Mina 
d’Aigües de Terrassa, i controla el 
85% de l’aigua a L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona i ara, a les portes 
del final de la concessió, veuen que 
perdran uns 2 milions d’euros/any 
de la nostra aigua. 

A l’agost d’enguany, Mina va fer 
públic un dictamen que havia enca-
rregat a Tornos abogados, despatx 
d’aquests que s’han fent rics dient 
en documents jurídics allò que el seu 
client vol que digui, com es el cas. 
La conclusió era que “Mina es más 
ágil y económica” que l’Ajuntament 
de cara a la nova gestió de l’aigua. 
Se oblidaven que part de la xarxa 
de distribució està obsoleta, o que 
l’aigua deixa molt a desitjar qualita-
tivament, o que Mina te uns guanys 
al voltant dels 2 milions d’euros 
que podrien revertir en el bé comú 
de la ciutat. Tampoc diuen a quan-
tes llars de la nostra ciutat els han 
tallat l’aigua per no poder fer front 
al rebut de l’aigua per situacions 
d’emergència social.

L’Ajuntament ha anomenat a 
Joan Gaya (enginyer expert en ai-
gua) com a comissionat per fer un 
estudi de les possibles solucions en 
la nova gestió de l’aigua a partir de 
l’1 de gener del 2017. Aquest tècnic 
ha fet un estudi del procés de l’aigua 
des del 1941 i a fet públic un primer 
informe que no ha estat del gust 
de Mina d’Aigües pel fet de que ha 
constatat el que molts ja sabíem, no 
ha hagut transparència en la gestió 
de l’aigua a la nostra ciutat i Mina no 
ha facilitat, a data d’avui, la informa-
ció necessària per poder fer l’estudi 
requerit pel Ple Municipal del nostre 
Ajuntament.

Arran d’aquest informe, Mina ha 
donat un nou pas presentant un 
recurs contra el nomenament del 
comissionat, i ara possiblement 

tornaran a atacar els nostres inte-
ressos com a ciutadans tramitant 
un presumpte contenciós adminis-
tratiu o un recurs especial contra 
l’Ajuntament al·legant perjudicis 
econòmics en el procés de rever-
sió de bens, en la cartera de clients, 
inclús arriben al desvergonyament 
de dir “que cuestiona la titulari-
dad municipal del servicio” , quan 
els primers pous d’abastament al 
riu Llobregat, van ser autoritzats 
des del “ministerio de Obras Públi-
cas”, el 21 de setembre del 1934, 
a l’Ajuntament de Terrassa, tal com 
reflecteix l’escriptura de concessió 
existent.

Aquesta suposada nova situació 
generada pel contenciós podria do-
nar pas a que Mina d’Aigües hagués 
de continuar mantenint el servei, 
com a mínim un any més, mentre 
els tribunals resolen el presumpte 
contenciós o recurs especial. 

Així es com aquests empresa-
ris vetllen pels interessos dels te-
rrassencs. Aquest senyors que han 
inundat la nostra ciutat i les nostres 
bústies de publicitat dient lo bons 
que son i que vetllen per tots no-
saltres amb les seves bones obres 
de caritat, el que volen realment es 
continuar “chupando del bote” en 
les nostres butxaques, i per arribar a 
aquest objectiu estan intentant jugar 
brut, sense tenir en compte la reper-
cussió que generaria tot aquest pro-
cés en el propi servei d’aigües que 
rebem, mentre ells continuen incre-
mentant els seus guanys.

Ja sabem què vol Mina de Terrassa:  
continuar ‘chupando del bote’

ANTONIO MACHADO
Membre de la Taula de 
l’Aigua de Terrassa

Malarrassa participa a una trobada  
sobre mitjans locals i de proximitat

El passat 1 de desembre Malarrassa va participar en una taula rodona sobre mitjans locals i de proximitat 
de la comarca. A l’acte vam ser convidats pel mitjà elCugatenc, organitzador de la xerrada, i vam partici-

par conjuntament amb aquest mateix mitjà, així com Fet a sant Feliu i Cerdanyola Informa. L’acte va tenir lloc 
a Cal Temerari, a Sant Cugat. Vam compartir vivències i punts de vista sobre el periodisme de proximitat que 
realitzem en els nostres entorns, coincidint en que la base de la nostra feina és el teixit associatiu. Entre altres 
temes, vam estar d’acord en què hem d’aconseguir treure’s l’etiqueta d’alternatius i passar a ser la normalitat. 

Taula amb ElCugatenc, FetaSantFeliu, CerdanyolaInforma i Malarrassa         PATRICIA CIRERA



6 Desembre de 2015OPINIÓ

JOAN PI
Membre la Coope Candela i Fiare Banca ÈticaL’economia solidària: una necessitat de futur

Quin és l’objectiu que perseguei-
xen les empreses? Si feu cas a 
quasi la totalitat dels llibres de 

text aquest serà maximitzar beneficis. 
Podríem no donar més importància a 
aquestes dos paraules, i pensar en elles 
com un aspecte purament teòric sense 
més rellevància. Però tenen importància 
i molta.

En primer terme no cal perdre de vista 
que maximitzar, no s’està referint al fet 
mateix de tenir beneficis o que l’empresa 
sigui viable, sinó a buscar l’extrem supe-
rior d’una funció matemàtica. Deixant de 
banda aquesta «estranya parella» entre 
teoria matemàtica i gestió empresarial, 
ens estan dient, amb altres paraules, que 
les empreses han de buscar d’una forma 
extrema el benefici. És a dir, que s’ha de 
prioritzar els interessos dels propietaris 
del capital respecte els interessos d’altres 
grups vinculats amb l’empresa.

D’aquesta manera és fàcil seguir el fil 
que ens porta als treballadors a convertir-
nos en costos, que tal com ens expliquen 
també, cal minimitzar; o a entendre el per 
què si un client no paga se l’ha de fer fora 
de casa, o se li ha de tallar l’aigua, la llum 
o el gas sigui quina sigui la seva situació, 
la de la seva família o la de la societat 
que l’envolta; o a comprendre per què 
s’obliga a l’Estat, i per tant a tots els ciu-
tadans, a pagar abans el deute públic que 
l’educació, la sanitat o qualsevol servei 
públic. Beneficis! De forma extrema!

En segon terme, prioritzar els benefi-
cis sobre d’altres objectius, és una mica 
veure el món al revés. Fixem-nos en els 
objectius que anomenen secundaris: la 
qualitat del producte o del servei, la sa-
tisfacció de treballadors i clients, la bona 
relació amb proveïdors, finançadors i ad-
ministracions públiques, la bona gestió, 
la reputació i la imatge corporativa… 
Realment aquests objectius són inferiors 

en categoria als beneficis? No seria més 
raonable prioritzar aquests objectius i 
veure els beneficis com una conseqüèn-
cia lògica d’aquests?

Però a més, prioritzar els beneficis 
sobre d’altres objectius, menysprea pro-
fundament totes aquelles empreses que 
posen per davant altres objectius. De 
fet, n’hi ha que ni tant sols tenen ànim 
de lucre, com les empreses d’inserció, 
on l’objectiu primari és la inclusió social 
i laboral de determinades persones. O 
d’altres empreses que prioritzaran l’ètica 
per davant de la rendibi-
litat, com la banca ètica, 
que no finançarà mai un 
projecte que no consideri 
ètic, encara que guanyi 
menys. Tenim empreses, 
com Som Energia, que en 
primer lloc persegueixen 
finalitats mediambientals: 
aconseguir produir tota 
l’energia verda que els 
seus clients necessitin. 
O les cooperatives, que 
anteposen la gestió de-
mocràtica o el valor del 
treball, entre d’altres. Per-
què sinó les cooperatives 
aguanten millor l’ocupació 
en temps de crisi que les 
empreses jurídicament 
capitalistes.

Com pot ser que aques-
ta visió tan insolidàriament 
extremista i reduccionista 
hagi arribat a dominar els 
llibres de text d’economia i 
gestió empresarial? Doncs 
per què aquests han estat 
autèntics cavalls de Troia 
a partir dels quals les elits 
capitalistes han volgut 
estendre de nou la seva 
capacitat d’influència. 

El drets socials i laborals, l’Estat del 
benestar, la democràcia, la igualtat 
d’oportunitats estan sent erosionats des 
de fa més de tres dècades per una visió 
dominant de fer negocis que justifica el 
benefici per sobre de tot i tothom. Estem 
realment en perill, i no pensen aturar-se 
fins que tots els àmbits de la nostra vida 
estiguin en les seves mans.

Per això és fonamental que tothom sà-
piga fins a quin punt n’és d’important do-
nar suport a una altra manera d’entendre 
l’economia: basada en el valors demo-

cràtics, en el treball, que sigui inclusiva 
i respecti el medi ambient, i que anteposi 
les necessitats de les persones per da-
vant de qualsevol consideració de rendi-
bilitat. L’Economia Solidària!

Hem de fer nostre el lema d’enguany 
de la Fira d’Economia Solidària de Ca-
talunya: Reapropiem-nos de les nostres 
vides. Hem de cridar ben alt i fort, que 
tothom ens escolti: que no són ni ells, ni 
els seus interessos, ni els seus beneficis, 
l’ECONOMIA SOM NOSALTRES.

Celia Villalobos: “Me jode que di-
gas que mi partido es corrupto”. 
Com si fos la seva tieta, la vice-

presidenta del Congrés ha renyat a Pablo 
Iglesias, afegint: “Ten cuidado con las pa-
labras”. Ella que és la que va dir: “Em vaig 
assabentar del que li ha passat a Rato per 
la premsa i he tingut un gran disgust”.

Dir-li corrupte al PP, on anirem a parar? 
Què passa, li fa més mal la veritat que els 
seus companys lladres?

Miri estimada cocotte, més ens fot a 
nosaltres seguir pagant amb els nostres 
impostos a tanta verdulaire com vostè. Si 
el PP paga en B i reforma la seva seu en 
B, té tots els números per ser corrupte. 
Finançar un partit amb diner negre, tenir 
pel capbaix a uns 180 imputats, a d’altres 
a la trena i bona part dels seus companys 
netejant “números”, és allò de blanc i en 
ampolla, o sigui, el seu partit és un par-
tit corrupte fins el moll de l’os, i no hi ha 
més. Si et fot que t’ho diguin, no haver-
ho fet. És igual que t’ho digui l’Iglesias, la 
meva veïna, o el butanero, és una veritat 
molt difícil de camuflar. El fotut dels co-
rruptes és que a sobre volen quedar bé, 
seguir pagant en B i que els aplaudim pel 
carrer.

Vostès s’han finançat il·legalment i 
així consta: Castella la Mancha, Galícia, 
Madrid, València, Múrcia, Balears, Gè-
nova. 13, País Basc, La Rioja, Castella 

Lleó, comprovades més d’onze comptes 
a Suïssa, Brugal, Gürtel, Púnica, Rato, Fa-
bra, Camps, Costa, Sonia Castedo, Juan 
Cotino, Alfonso Rus, Nóos, Preferents, 
Targetes Black, Bankia, C.A.M., Bancaja, 
Nova Caixa Galícia, Cajasur, Gerardo Díaz 
Ferran, Caja Madrid, Arturo Fernández, 
Madrid Arena, Palma Arena, Cursos de 
formació C. A. Madrid, Nueva Rumasa, 
Pescanova, cas Calatrava, Gescartera, 
Afinsa, Air Madrid, Air Comet, Marsans, 
Martinsa, Banco de València, Royal Urbis, 
Pokémon, Sobres i sobresous… I encara 
té el morro Sra. Celia Villalobos de ame-
naçar? Miri, el seu partit té tants casos 
de corrupció i tots ells el mateix “modus 
operandi” que acceptar que s’han ajuntat 
per puta casualitat és un gripau massa 
gran per empassar-se’l. Li emprenya que 
li diguin la veritat? Per què no se’n va -ara 
que encara pot- a jugar a la petanca o al 
Candy Crush i deixa de bramar?

Ningú parla de vostè, sinó del “seu” PP, 
si no li agrada o li fot, canviï de partit i ja 
està. Això d’actuar sempre com si fos un 
vers que va per lliure té el problema que 
al final cau del llibre. Sra. Villalobos, el PP 
és un partit corrupte, sempre ho ha estat, 
des que eren Alianza Popular, i abans amb 
el Movimiento Nacional. A més per acabar 
d’arreglar-ho és una dona grollera amb 
una educació similar a la que té una tru-
ja en un camp de margarides. En l’única 
cosa que li dono la raó és que vostès es-

tan on estan perquè una majoria de ciu-
tadans els han atorgat la seva confiança, 
res més. Ara bé, això no treu el morro que 
vostè té -com a bona vividora- negant una 
obvietat. Li recordo que la policia va estar 
prop de 12 hores regirant la seu central 
del PP, que tenen tresorers processats i 
dobles comptabilitats… Vol seguir par-
lant de corrupció sra. Villalobos? Canviï 
de psiquiatre i augmenti la dosi. Les pa-
raules l’ofenen? Imaginis a nosaltres els 
fets.

Comencen a estar nerviosos i això 
m’agrada molt.

P. S.

Amb el PP vaig perdre la casa, visc 
rellogat, he perdut el poc benestar que 
tenia, però Rajoy ha estat molt simpàtic 
al programa del Bertin Osborne, segura-
ment els tornaré a votar.

On anirem a parar? MIQUEL MALLAFRÉ
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Casal de la Dona de Terrassa 

Aquest any 20015 ha tin-
gut lloc la IV acció de la Marxa 
Mundial de les Dones contra la 
pobresa i la violència envers 
les dones. Aquesta quarta acció 
es va concretar en la caravana 
europea que va començar el 8 
de març al Kurdistan del Nord 
(Turquia), amb la lluita femi-
nista de les dones kurdes com 
a eix vertebrador dels primers 
dies d’actes i va concloure el dia 
17 d’octubre, Dia Mundial per 
l’eradicació de la pobresa, a Lis-
boa.

La Marxa Mundial de les Do-
nes va tenir origen en l’iniciativa 
de la Fédération des femmes du 
Québec, que l’any 1995 va rea-
litzar una Marxa de les dones 
contra la pobresa que va tenir 
un èxit enorme. Tant és així que 
a l’octubre de 1998 a Montreal 
es va constituir una xarxa inter-
nacional  que comptava ja amb 
140 representants de 65 paï-
sos. En aquesta trobada es va 
adoptar la decisió de realitzar 
una Marxa Mundial de Dones i 
es van adoptar els dos grans te-
mes que unien a totes les dones 
d’arreu de món: l’eliminació de 
la pobresa al món i  de la vio-
lència vers les dones. Aquest 
dos eixos es van articular en 17 
reivindicacions mundials i es va 
constituir el Comitè d’Enllaç In-
ternacional. 

La Marxa Mundial de les Do-
nes es va iniciar el 8 de març 
del 2000 i va concloure el 17 
d’octubre a Nova York i Wash-
ington. 

A les dones del Casal ens va 
entusiasmar aquesta iniciativa 
que ens permet coordinar-nos 
amb dones d’arreu del món 
i treballar conjuntament les 
nostres reivindicacions a nivell 
local i internacional. Ens vam 
integrar a la Marxa i es va par-
ticipar des d’el començament a 
les reunions i a les accions que 
van tenir lloc tant a Catalunya 
com a l’Estat. La nostra implica-
ció va ser tant activa i important 
que la representant de l’Estat 
Espanyol a la Marxa a Les Na-
cions Unides i al Fons Monetari 
Internacional fou la nostra com-
panya del Casal, Mercè Gómez. 
A l’ ONU es van lliurar els cinc 
milions de signatures recolli-
des on es demanava la fi de la 
pobresa i de la violència envers 
les dones.  Algunes de nosaltres 
vam anar a Nova York i d’altres 
vam participar a la cloenda de 
la marxa europea a Brussel•les. 
No cal dir-vos com van ser 
d’emotives, d’interessants, 
d’enriquidores,.... veure tants 
dones juntes parlant, debatent, 
compartint, manifestant-se,....  
Reivindicant i lluitant per un 
món més just i igualitari per 
tothom!! Cridant al món que els 
nostres valors són la  igualtat, la 
llibertat, la solidaritat, la justí-
cia i la pau.

D’ençà el 2000 s’han fet 
dues edicions més, l’any 2005, 
una que va concloure a Burkina 

Fasso després de fer diverses 
accions en els cinc continents. I 
l’any 2010 es va fer la 3a acció, 
que aquesta vegada va conclou-
re a la República del Congo, on 
la reivindicació fonamental a 
part de les dues inicials va ser 
la desmilitarització del món i la 
pau.

La Marxa ha tingut des del 
seu origen un fort vincle amb 
les nacions sense estat i amb 
els drets dels pobles. La Marxa 
propugna la unió i l’articulació 
de les dones i dels grups de la 
societat civil i propugna el “des-
envolupament i implementació 
d’accions i propostes feministes 
que denunciïn les institucions 
econòmiques i financeres”. 

L’any 2010, a més de la 
desmilitarització del món, 
s’incorporà també el tema de 
la Sobirania Alimentària com 
un altre eix important, fruit de 
l’intercanvi entre dones de tots 
els continents i amb els movi-
ments socials. 

Per això, ara ens manifes-
tem en contra de la signatura de 
l’Acord Transatlàntic de Comerç 
i Inversions 
(TTIP en anglès) 
que és un tractat 
per la creació de 
la “zona de lliu-
re comerç més 
gran del plane-
ta” que negocien 
els Estats Units i la Unió Euro-
pea a esquena de la ciutadania. 
Respon als interessos de les 
grans multinacionals per obrir i 
desregular els mercats, privatit-
zar els serveis públics i suprimir 
les polítiques i normatives que 
protegeixen els drets socials de 
la ciutadania, la salut i el medi 
ambient. 

La quarta acció (2015) es 
va concretar en la caravana 
europea que va començar el 8 
de març al Kurdistan del Nord 
(Turquia), però ha tingut altres 
manifestacions arreu del món, 
entre les quals una convoca-
tòria mundial el 24 d’abril en 

memòria de les 1.129 víctimes 
de l’esfondrament de l’edifici 
RanaPlaza (Bangladesh), una 
trobada africana, una caravana 
al Quebec i una altra a l’Amèrica 
Central. Un altre aspecte consi-
derat per la Marxa és la situació 
de les dones sahrauís i el dret a 
l’autodeterminació del Sàhara 
Occidental.

La caravana europea ha re-
corregut diversos països i s’ha 
fet ressò de les lluites que eren 

presents en els països i pobles 
per on passava.  

El Casal de la Dona ha par-
ticipat, com molts i moltes de 
vosaltres sabeu per aquest ma-
teix periòdic, a la IV acció. Les 
accions que varem organitzar 
van ser: a l’abril  plantada les 
llavors de mongetes del ganxet 
a l’hort urbà de Torressana, el 
18 de setembre una xerrada a 
la Biblioteca Central sobre la 
Sobirania alimentària , el 25 se-
tembre vàrem fer la benvinguda 
a las dones de la caravana a Bar-
celona on va tenir lloc una bici-
cletada en contra del TTIP fins a 
la seu de la Comunitat Europea 

a Barcelona, finalment el 26 de 
setembre la caravana va venir a 
Terrassa, on es va fer l’entrega 
de les llavors recollides a dife-
rents punts de Catalunya i les de 
Terrassa als horts de Torressa-
na. Volem agrair la participació 
en tots aquests actes i accions 
del col·lectiu d’horts urbans de 
Terrassa i de Terra Franca. 

La caravana va continuar 
el seu recorregut pel País Basc 

i per Galí-
cia, abans 
d’arribar a 
Portugal, on 
va passar per 
Porto i Coim-
bra i va con-
cloure a Lis-
boa  els dies 

15, 16 i 17 d’octubre.
El Casal va organitzar l’anada 

a la cloenda de Lisboa. Unes 38 
dones i  3 homes van anar a Lis-
boa. El 15 i el 16 també hi van 
haver actes i tallers, però, nosal-
tres vam arribar per la cloenda, 
el 17 d’octubre. Els actes finals 
van tenir lloc a la Rectoria de la 
Universitat Nova de Lisboa. 

Primer hi va haver una tau-
la rodona anomenada “Dones i 
Guerra”. Van ser molt emotives, 
i alhora dramàtiques, les in-
tervencions de la dona repre-
sentant del Kurdistan i la de 
Moçambic, explicant com les 
dones fan front a les situacions 

de guerra en els seus països i to-
tes les seves conseqüències.

Després del dinar, va tenir 
lloc una taula rodona sobre les 
alternatives i resistències de les 
dones i l’assemblea final amb 
la recollida de totes les aporta-
cions dels diferents tallers que 
es van fer el 15 i 16 d’octubre.

Les conclusions són que 
hem de continuar amb la nostra 
lluita. Hem de seguir confron-
tant aquest sistema capitalista, 
patriarcal i colonialista, mos-
trar i denunciar totes les formes 
de violència contra les dones i 
identificar els agents que pro-
mouen la opressió, sobre tots 
els grups i sectors fonamenta-
listes religiosos, així com les 
institucions financeres neolibe-
rals, multilaterals i  als governs 
que destrueixen els serveis so-
cials i els nostres drets.

Hem de donar  visibilitat 
a les resistències existents en 
tots els llocs i crear alternati-
ves al model d’acumulació que 
predomina actualment, basat 
en l’apropiació de la naturalesa, 
en el control dels cossos i les vi-
des de les dones, en l’apropiació 
dels drets, en la violència, el 
militarisme i la criminalització 
dels moviments socials. Hem de 
mostrar al món que les dones 
tenim el poder per canviar-lo.

El divendres dia 27 de nov-
embre es realitzà una trobada 
per valorar aquesta IV acció eu-
ropea i pensar com continuar. 

El Casal vol manifestar la 
seva solidaritat amb les dones 
afganeses, sirianes, kurdes, afri-
canes, dones del món sencer 
que viuen una situació de gue-
rra o que en fugen com a refu-
giades. 

La història es repeteix entre 
les poblacions més castigades, 
però les dones som l’anella més 
dèbil de la cadena, la diana de 
l’horror, suportem dolor, viola-
cions, gana o el denigrant inter-
canvi de favors per sexe, però 
a la vegada sabem que som el 
suport de la subsistència. I les 
que som capaces de canviar-ho 
tot!!!!!

I per últim, davant del greu 
atemptat a París, manifestem 
que és un exemple més de vio-
lència patriarcal, que considera 
la guerra, els atemptats, les vio-
lacions, l’ús de la força i les ar-
mes com a única forma de solu-
cionar els conflictes en el món.

Marxa Mundial de les Dones                  Centralitat de la perspectiva feminista
La Marxa ha tingut des del seu origen un fort vincle amb 

les nacions sense estat i amb els drets dels pobles. Pro-
pugna la unió i l’articulació de les dones i dels grups de 
la societat civil i propugna el “desenvolupament i imple-
mentació d’accions i propostes feministes que denunciïn 
les institucions econòmiques i financeres”.

Inici de la Marxa Mundial de les Dones al Kurdistan del Nord, el mes de març..    CEDIDA

Acte final de la Marxa, a Lisboa.                                                                                                  CEDIDA

“Les dones som l’anella més dèbil de la ca-
dena, suportem dolor, violacions, gana, però a la 
vegada sabem que som el suport de la subsis-
tència. I les que som capaces de canviar-ho tot!”. 
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Pep Valenzuela

Amb la participació d’una 
vintena d’empreses i projectes 
socials, en una sala que om-
plien unes 80 persones, es pre-
sentà el nucli local de la Xarxa 
d’Economia Solidària de Terras-
sa (XES-Trs) el passat 23 de no-
vembre. Entre les persones as-
sistents hi havia representants 
de l’Ajuntament egarenc, que 
tot just un parell de setmanes 
abans havia promogut una set-
mana sobre l’economia social i 
les cooperatives. Tot plegat, les 
dades apunten que es mou quel-
com potent en aquest àmbit.

Saludant la presentació 
en societat de la xarxa local, 
l’Anna Fernández felicità les 
promotores del nucli en nom 
de la XES. Aquesta iniciativa, de 
fet, s’emmarca en un projecte 
de la xarxa nacional i és fruit 
de l’esforç i treball per con-
cretar, consolidar i fer créixer 
l’economia social i solidària.

“Són moltes les propostes 
que ja existeixen i moltes tam-
bé les noves”, afirmà l’Anna tot 
recordant que una bona mostra 
d’aquesta riquesa d’experiència 
s’ha pogut veure molt recen-
tment a la IV Fira d’Economia 

Solidària de Catalunya, cele-
brada a finals d’octubre a Bar-
celona. “Ajudar a enxarxar tot 
aquest conjunt d’empreses i 
projectes, promoure, consolidar 
i eixamplar la intercooperació”, 
defensà, “és una tasca fonamen-
tal per ajudar-nos i fer més for-
ta aquesta economia alternativa 
necessària i que ja és realitat”.

Un any de gestació
“Hi ha moltes iniciatives a 

Terrassa, petites cosetes ben fe-
tes en la major part dels casos”, 
explicà en Santi Martínez, soci i 
promotor de la cooperativa Som 
Energia i també del nucli XES, 
“calia confluir i sumar esforços, 
o sigui treballar en xarxa”. La 
XES aparegué com un model in-
teressant per impulsar aquesta 
intercooperació que “permetés 
sumar, treballar conjuntament, 
créixer de manera cooperativa, 
augmentar l’escala, enfortir la 
comunicació entre nosaltres i 
cap enfora, així com crear una 
marca compartida”.

Santi defensà la necessitat 
d’aquesta economia social i so-
lidària (ESS); “la gent té ganes 
d’ESS”, sentencià, “o, com a mí-
nim, ja en té prou de l’economia 
insolidària”. A més de la coope-

ració entre allò que ja existeix, 
des del nucli local de la XES es 
plantegen de forma decidida 
“promoure l’ESS animant a par-
ticipar més gent, fent mobilit-
zació social i pressió sobre les 
institucions i administracions 
que representen les ciutada-
nes i que poden i haurien de 
moure’s amb més protagonisme 
en aquest àmbit”.

L’ajuntament terrassenc ja 
hi estaria per la labor, afirmà 
en Santi, “però nosaltres volem 
anar més lluny, aconseguir que 
el pes de l’ESS es correspongui 
amb la necessitat i potencialitat 
social de la mateixa”, afegí, “per 
això serem incisius i exigirem 
responsabilitats”.

Plantejà que, més enllà de 
les declaracions d’intencions, 
els ajuntaments “poden rela-
cionar-se de moltes maneres 
amb els proveïdors, i es poden 
fer contractes i licitacions amb 
continguts que no mirin només 

Es presenta la XES local 
Són moltes les propostes d’economia solidària que ja 

existeixen i moltes també les noves. El passat 23 de nov-
embre es va presentar el nucli local de la Xarxa d’Economia 
Solidària a Terrassa amb els objectius d’ajudar a enxarxar 
tot aquest conjunt d’empreses i projectes, i promoure, 
consolidar i eixamplar aquesta economoia alternativa 
necessària i que ja és realitat.

Pep Valenzuela

Aquesta no és una his-
tòria dels Minyons ni 
de castells, però sí de 

minyons i minyones i de grans 
projectes arrelats a la terra. En 
Lluís (que ha sigut cap de co-
lla) i l’Andrea es coneixen de fer 
pinya. Topògraf ell i professora 
d’escola bressol ella, comparti-
ren des del primer moment la 
il·lusió per la vida al camp, “viu-
re en un nucli petit, amb una 
vida més senzilla.”

Cercaren al voltant de Man-
resa, on treballa l’Andrea, i van 
anar a para a Su, entre Solsona i 
Cardona, 23 habitants, relativa-
ment a prop de Manresa i no tan 
lluny de Terrassa. Era l’hivern 
del 2010. No era la masia que 
somiaven, però sí el lloc per 
experimentar. En Lluís va fer 2 
anys de pastor d’ovelles, “vam 
aprendre molt de pagès, escal-
far-nos amb estufes de llenya, a 
fer-nos hort per tenir llegums i 
criar gallines; confirmaren, en 
fi, que sí era allò el que volíem”. 
Allà hi va néixer la filla, “ens va 
marcar molt favorablement”. 

Buscant la masia i una mica 
més a prop de la ciutat, l’Amaia, 
amiga també de Minyons, els 

Neorurals i agricultura ecològica al Mas Llucià

digué que havia trobat el lloc. 
Al costat de Manresa, el Mas 
Llucià. “I sí”, confirma en Lluís, 
“des del primer moment vam 
encaixar molt, ens va agradar. 
I nosaltres a la propietària: 
una parella jove amb criatura i 
moltes ganes, buscant estabili-
tat, no per provar, que veníem 
de pagès, sabíem el pa que s’hi 
dóna, persones amb inquietuds, 
ganes de fer projectes”.

El mas té un patrimoni 
molt gran, casa amb més de 
1.000 anys, una església de 300 
anys, 120 hectàrees, cultius 
d’oliveres, ametllers, fruiters, 2 
hectàrees de vinya. En Lluís ha 
de cuidar de la casa i la finca, 
cultivar les vinyes i fer el vi. “Ens 
vam espantar una mica, això és 
enorme, 1.000 metres de teula-
da, només manteniment... ja és 
molta feina”. 

Jordi Estivil, Anna Fernández, Santi Martínez i Javi, durant la presentació de la XES local.                               PV

la millor oferta econòmica”; de-
fensà, en conclusió, que “cal es-
tar amatent amb totes aquestes 
qüestions i fixar-s’hi prioritats 
socials clares”.

Finalment, en Santi Martí-
nez anuncià que a partir del mes 
de desembre la XES-Trs obrirà 
un punt d’informació i relacions 
públic, en el mateix casal cívic 
del Vapor Gran on es va celebrar 
la presentació del nucli local.

Impulsar l’ESS als municipis
Després d’una breu presen-

tació de les cooperatives i en-
titats d’ESS presents a l’acte, el 
sociòleg i membre de la XES Ca-
talunya, Jordi Estivill va fer una 
conferència sobre les propos-
tes que la Xarxa ha vingut ela-
borant, tant de cara a treballar 
amb administracions locals com 
pensant en un nou país o even-
tual procés constituent.

Les propostes van néixer del 
treball d’un grup de la XES que, 

acceptant un desafiament del 
Parlament català, l’any 2011, 
i a partir de l’estudi de 23 lleis 
sobre ESS de diferents països, 
entre les quals destacà com a 
referents més inspiradores les 
d’Itàlia i Equador, elaborà una 
proposta de lle amb 35 articles.

La proposta no va arribar a 
se discutida ni aprovada. Però 
ha servit molt a la Xarxa. Des-
taquen les propostes de crea-
ció d’òrgans locals i consells 
d’ESS, “no dels ajuntaments, 
però també amb ells”, per ela-
borar “plans locals de promoció 
econòmica, tota l’economia”. O 
sigui, a partir d’una diagnosi de 
la situació global, considerant la 
pluralitat d’agents. La creació 
de mercats socials i monedes 
locals; la municipalització i coo-
perativització de bens i serveis; 
l’elaboració de cartes de sobira-
nia alimentària i energètica; o 
la gestió comunitària de l’espai 
públic digital.

La parella va fer càlculs i 
un pacte, a Su havien treballat 
molt, i no volien ser esclaus a 
pagès, “òbviament, la feina no 
te l’acabes, cal posar uns hora-
ris, i els caps de setmana per a 
la família”; a la mestressa també 
li va semblar bé. 

Terra de raïm, amb DO, “però 
només per autoconsum i vendre 
al quatre amics”, van veure que 
el volum donava per a més i van 
pensar un nou projecte: “donar 
d’alta el celler i fer un negoci 
amb cara i ulls per produir vi 
artesanal i ecològic”. Comptaren 
que es podia fer en un any bo 
unes 8.000 ampolles. A la mes-
tressa li va semblar bé i ara fan 
tota la paperassa. Ja beuen els 
primers vins, encara familiar-
ment, i confien que l’any proper 
podran donar sortida comercial.

Aquesta, però, és només una 
part del pla estratègic, la que 
ja es pot tocar. Després, desen-
voluparan un negoci que els va 
anar molt bé a Su, d’elaboració 
i distribució de cistelles eco-
lògiques, amb segell  del con-
sell d’agricultura ecològica 
(CCPAE), economia familiar”. No 
pretenen omplir-les només amb 
productes propis, també amb 
altres ecològics o sense ferti-
litzants, però sempre de petits 

productors, de proximitat, pro-
ductes de temporada, tot creant 
una mini xarxa amb una oferta 
de gran varietat”. A l’hivern ofe-
riran conserves, melmelades i 
embotits, i pollastres ecològics 
d’una empresa de Súria.

Aprofitant les oportunitats, 
ja pensen també en un tercer 
projecte, per més endavant, 
però que des del primer dia hi 
treballen: una ruta rural eno-
turística. El vi ja ho tenen, i 
també un patrimoni extraordi-
nari: a la casa hi ha unes tines 
centenàries enormes, on abans 
feien el vi; dipòsits subterranis 
i una premsa antiga molt ben 
conservada. Fora, un camí romà 
que des de l’església es perllon-
ga fins perdre’s, amb un tros 
molt ben conservat, i tot plegat 
un paisatge preciós. “Volem que 
la gent vingui, visiti el celler, la 
premsa, fer uns tasts i dinars a 
fora, visita per la vinya, i les ex-
plicacions que els hi vingui de 
gust o calguin”.

El Mas Llucià, així doncs, 
sembla cridat a continuar fent 
història, però tot incorporant-
se en una onada de producció i 
treball pensats a la mida de les 
persones i l’equilibri ecològic 
en general, una onada alternati-
va d’economia social i solidària.

Lluís Mayoles al celler del Mas Llucià.                                                   PV
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Miquel Gordillo

A l’Estat espanyol, 
l’energia que 
consumim pro-
vé d’un mercat 
molt regulat. 

El circuit de subministrament 
d’energia consta de les fases 
de producció, transport, distri-
bució i comercialització, que 
poden ser les mateixes compan-
yies que produeixen o altres. 

Aquí entra Som Energia, que 
és productora i a la vegada co-
mercialitzadora d’energia elèc-
trica per a consum domèstic i 
d’empresa. I tot plegat des de 
fa poc temps. El col·lectiu es va 
formar com a empresa coope-
rativa l’any 2010. La comercia-
lització de la llum va donar inici 
el 2011. En aquest poc temps de 
vida ja s’ha arribat a la xifra de 
més de 22.000 socis, i continua 
creixent, a l’igual que la quan-
titat de contractes, tal com es 
visualitza a la web somenergia.
coop.

Som Energia comercialit-
za energia verda, bé produint-
la directament a través de les 
seves plantes fotovoltaiques, 
eòliques, hidroelèctriques i de 
bio-gas, repartides per l’Estat, 
o bé comprant-la en el mercat 
elèctric. En l’actualitat, la coo-
perativa produeix el 10% de 
l’electricitat que els socis consu-
meixen, la resta es compra, això 
sí, totalment certificada amb 
garantia d’origen. L’objectiu és 
anar adquirint noves plantes 
amb la inversió del capital so-
cial a mida que van creixent els 

socis, i arribar a produir tota 
l’electricitat consumida, i que 
sigui de fonts renovables.

El funcionament quotidià el 
porta un Consell Rector format 
per socis. Per a la gestió econò-
mica i empresarial, la coope-
rativa compta amb un nucli de 
dotze persones treballadores a 
la seu de Girona. Això sí, com a 
cooperativa, totes les decisions 
passen per l’assemblea general, 
on es marca l’estratègia a seguir 
i les directrius de l’empresa. 
També en assemblea es decidei-
xen les tarifes de la factura, de 
tal forma que siguin transpa-
rents, i que acaben sent preus 
similars a les de les grans com-
panyies del mercat regulat. Per 
tant, l’empresa està al servei 
dels seus socis.
Presència i activisme a la 
ciutat

A Terrassa existeix des de fa 
4 anys un grup local que pro-
mou els valors ètics i coopera-
tius d’aquest nou model ener-
gètic. N’hi ha 62 grups a tot el 
territori de l’Estat Espanyol, 19 
a Catalunya. Sumant Terrassa i 
les petites poblacions més pro-
peres, són uns 400 socis, “que 
a més esdevenen activistes”, 
ens diu el Santi Martínez, coor-
dinador local i soci també. Les 
accions del grup es fonamenten 
en els “dos pilars bàsics de la 
cooperativa, que són la sosteni-
bilitat i l’economia social i soli-
dària”.

En una primera etapa del 
grup local, es van fer presen-
tacions de la cooperativa. Una 

SOM ENERGIA Aposta per un consum sostenible i transformador
Som Energia és una cooperativa de consumi-

dors, sense afany de lucre, en la qual els socis 
busquen una manera alternativa d’obtenir ener-
gia fora del mercat tradicional, deslligant-se de 
l’oligopoli energètic que tenen les grans compan-
yies subministradores, i que aposten per un con-
sum transformador.

Assemblea de socis de Som Energia                  CEDIDA

primera a Terrassa. Després van 
venir Viladecavalls, Valldoreix, 
Sant Quirze o Castellar, a petició 
d’entitats. També s’organitzen 
xerrades i documentals sobre 
nous models energètics, soste-
nibilitat i economia solidària. 

Les aportacions al capital 
social també s’enfoquen a fer 
intervencions en l’àmbit local. 
Com a exemple, el grup va cons-
truir un carret solar mòbil per 
fer-lo servir com a generador 
d’electricitat; “el volem posar 
a disposició d’entitats que el 
necessitin pels seus actes”, ex-
plica el Santi. Un altre projecte 
pendent és la instal·lació d’un 
sostre solar en una escola, “que 
forma part d’un projecte educa-
tiu”, continua. 

A banda de les activitats de 
difusió de les energies renova-
bles i l’autoconsum que marca 

Som Energia, el grup participa 
al Consell de Medi Ambient, a 
la Fira de Medi Ambient i a al-
tres activitats de l’economia 
solidària. La cooperativa forma 
part de la Xarxa d’Economia 
Solidària, a més el Santi és un 
dels promotors de la XES local, 
presentada recentment. El grup 
local es reuneix cada dilluns pri-
mer de mes a l’Ateneu Candela 
(Carrer Montserrat 136). Són 
els socis qui decideixen el rumb 
que ha de seguir l’empresa: “dis-
posem d’una plataforma virtual 
on es reflecteix l’auto-organitza-
ció horitzontal del grup local”. 

Participar i contractar la 
llum amb Som Energia és bas-
tant fàcil. Per fer-se soci la pe-
tició es fa a través de la web. Hi 
ha una quota inicial de 100 €, 
retornable en cas de baixa, que 
es destina al capital social i a fer 
noves inversions. Cada soci pot 

tenir fins a cinc contractes. Les 
persones i empreses que con-
tracten la llum amb Som Energia 
no han de fer canvis tècnics en la 
seva instal·lació, ja que s’utilitza 
la xarxa elèctrica existent. 

Som Energia ofereix també 
una tarifa 3.0 adreçada a petites 
empreses, entitats i consumi-
dors mitjans. Fins i tot ajunta-
ments. De fet, aquest contrac-
te de Som Energia ofereix uns 
preus més competitiu. «Ens 
hem adonat que per exemple 
als col·legis, les companyies tra-
dicionals cobren el 100% de la 
potència contractada quan per 
llei haurien de fer-ho només del 
que s’ha consumit si no s’arriba 
al 85%», explica la Sílvia, sò-
cia també de Som Energia. “Cal 
fer difusió per atreure aquests 
nous clients, és una de les línies 
que des del grup local ens mar-
quem”, destaca el Santi.

El primer objectiu de 
Som Energia és el de 
comercialitzar energia 

provinent de fonts renovables. 
Després, que aquesta sigui 
produïda per la pròpia coope-
rativa. 

CONTACTE DEL GRUP LOCAL
terrassa@somenergia.coop

@SomEnergiaTerra

www.somenergia.coop

Algunes dades de Som Energia
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La concessió del servei de 
menjadors escolars ha 
quedat parada. Empreses 

que van concursar en la licita-
ció han denunciat el concurs. El 
govern local suma una nova po-
lèmica que, com a mínim, posa 
en qüestió el model de contrac-
tació i concessió de serveis mu-
nicipals.

Les treballadores (monito-
res, cuineres i ajudants), quasi 
400, no s’han fet veure, però 
s’ho miren amb preocupació. 
Defensen que “cal garantir les 
condicions, i drets laborals”, 
aquesta és la base de partida.

Saben que ha primat el preu 
final, “l’oferta econòmica més 
barata, i això ens preocupa”, 
afirma la Lluïsa Ordóñez, mem-
bre del comitè i del sindicat 
USOC. “Si amb l’empresa ante-

rior les ràtios moltes vegades 
no es complien, ara que els me-
nús són més barats i que a so-
bre regalen 500 beques (quasi 
2 escoles menjant gratis), ens 
preguntem com ho faran”.

Tot i així, costa entendre i 
acceptar que una decisió tan im-
portant es pugui prendre per un 
sol punt, l’econòmic, amb una 
diferència tan gran i difícil de 
justificar. Temen que l’empresa 
vulgui retallar qualitat, drets 
laborals i salaris, o sigui “que 
paguin les treballadores o, el 
que és pitjor,  les criatures”. A 
més, asseguren, “aquesta feina 
la podria fer l’Ajuntament, no 
calen empreses de fora; hi ha 
una dinàmica d’anys que, com 
qui diu, rutlla tot sol”, i afegeix: 
“l’empresa que entra es troba la 
feina feta”. 

Pep Valenzuela

Decididament, la cosa 
pública, els serveis 
i la gestió pública 
dels mateixos, torna 
a ser una alternativa 

que guanya espai i cada vega-
da es planteja amb més força i 
decisió, arribant fins i tot a ser 
proposta, de nou, la municipa-
lització i remunicipalització.

L’onada neoliberal, en diver-
ses versions, des del més ranci 
“la mà invisible del mercat ho 
soluciona tot”, fins a les més 
esotèriques teories modernes i 
postmodernes del partenariat 
públic-privat i d’altres antiesta-
tistes que arribaven a vestir-se 
d’una mena d’estrany o confús 
anarquisme, i que han acabat 
defensant l’Estat imperialista 
militar i policial (bombardejos 
“humanitaris” inclosos), conti-
nua marcant encara les agendes 
de la majoria dels governs i les 
dites institucions multinacio-
nals, però està en hores baixes.

Van rebre un cop brutal amb 
l’esclat de la bombolla finance-

ra al món, immobiliària també 
a l’Estat espanyol, que posava 
en evidència la gran mentida 
de que la gestió privada com a 
paradigma del capitalisme era 
d’allò més millor. Als estats ma-
jors polítics i econòmics i els 
seus mitjans de comunicació 
fins i tot es parlava i debatia (o 
això deien) de la necessitat de 
refundar el capitalisme.

La veritat és que això ara ja 
sembla quedar molt lluny. De 
vegades, fins i tot que no ha-
gués passat. Però, el cert és que 
l’opció de capitals mundials 
com París o Berlin, per citar 
només dos casos emblemàtics 
i de molt de pes, en favor de la 
municipalització de l’aigua, per 
exemple, han deixat patent que 
sí hi ha algun canvi.

A casa nostra, ja hi havia 
experiències que avalaven amb 
molta força aquesta opció des 
de fa alguns anys. Però darre-
rament han aparegut més ca-
sos, i els moviments socials en 
favor de la gestió pública dels 
serveis i bens públics no deixa 
d’augmentar i guanyar força. 

També entre els partits polítics 
i organitzacions més institucio-
nalitzades s’ha produït un can-
vi en aquest sentit, en sintonia 
amb els moviments. Els resul-
tats de les eleccions municipals 
de maig molt concretament ho 
van posar en clar.

En aquest context, Comissions 
Obreres del Vallès Occidental i 
Catalunya Central ha elaborat 
una “proposta de marc de con-
certació en l’àmbit municipal” 

E. Rodríguez, secrectari comarcal de CCOO presenta el Marc CEDIDA

en la qual fa una defensa explí-
cita del sector públic i la seva 
“capacitat d’intervenció com a 
motor de desenvolupament”, 
així com de la “gestió directa i 
professional de serveis públics, 
com a mitjà de recuperació de la 
despesa pública per als serveis 
a la ciutadania”, en un context 
de “garantia i protecció dels 
drets laborals i professionals de 
les persones assalariades vin-
culades a la prestació de serveis 

públics”.
El sindicat defensa que les 

“condicions bàsiques aprova-
des per l’Administració poden 
pressionar a la baixa el mercat 
de treball local, però si hi ha 
voluntat política, també poden 
empènyer a l’alça per garantir 
uns estàndards mínims de qua-
litat, seguretat, estabilitat i sala-
ri, cosa que tindria un impacte 
molt notori en el mercat de tre-
ball local. Caldria indicar ben 
clarament a les empreses con-
currents, en els mateixos plecs 
de condicions, que la competèn-
cia en les ofertes s’ha d’exercir 
basant-se en la major qualitat 
possible, i no en el menor cost”.

Això s’hauria de concretar 
en una sèrie de condicions míni-
mes suficients en els contractes 
públics de serveis que garan-
tissin “control públic i sindical 
de la gestió de les subcontrac-
tacions” i “protocol de bones 
pràctiques en les contractacions 
públiques”.

CCOO proposa també la “re-
municipalització” de serveis, 
concretament “prioritzar de 
manera acordada la recupera-
ció de la gestió dels serveis des 
de l’Administració municipal” i 
“analitzar quins serveis poden 
ser municipalitzats i en quins 
terminis i condicions”. Final-
ment, la confederació aposta 
per l’ “establiment d’un salari 
mínim de ciutat a totes les lici-
tacions i serveis”.

El bloqueig temporal del concurs dels menjadors de 
les escoles municipals s’afegeix al del transport urbà, 
suspès també per denúncies d’empreses que qüestionen 
els criteris d’adjudicació. En tots dos casos, les organit-
zacions sindicals havien expressat dubtes i recels sobre 
la viabilitat econòmica de les propostes que van guanyar 
en primera instància. Mentrestant, el servei de neteja es-
colar no arribà al conflicte en acceptar les treballadores 

Contractes Públics  Qualitat i respecte dels drets laborals, eixos centrals
un acord que implicà la degradació del contracte, de fix 
a fix-discontinu. Deixant de banda el contracte amb Mina 
d’Aigües, que mereix tracte especial, el casos citats són 
més que suficient per posar en qüéstió no només els cri-
teris i normes concrets dels dits contractes i licitacions, 
sinó el propi model. CCOO proposa un ‘marc de concerta-
ció en l’àmbit municipal’ defensant el sector públic i el 
seu paper com a motor econòmic i en favor dels drets.

L’autobús cremat alerta sobre l’estat de la flota Menjadors, els comptes no surten

Treballadors de TMESA en defensa del servei públic, octubre 2014.          PV

L’incendi d’un autobús, el 
passat mes de novembre, va po-
sar en evidència l’estat lamen-
table, per antiguitat, de la flota 
urbana de transport públic. És 
un cas relativament extrem, 
un accident, “perquè els vehi-
cles són vells, però no estan en 
mal estat”, assegura i defensa 
l’Antonio Burgos, secretari de la 
secció sindical d’UGT a TMESA, 
afegint que “els mecànics treba-
llen molt i molt bé, no deixarien 
mai sortir un autobús que no 
oferís garanties”.

Però la mitjana d’edat dels 
motors se situa en els 11 anys, 
quan al país i internacionalment 
s’aconsella uns 7 anys. A més, 
el bus cremat tenia 15 anys. 
“Hauria d’estar ben conservat i 
guardat de reserva o suport, no 
per fer un servei normal”, diu en 
Francisco, responsable de Salut 
Laboral al comitè d’empresa i 
afiliat també a UGT. 

Antonio explica que van ela-
borar un informe. Empresa i 
Ajuntament coneixien els pro-
blemes. Hi havia un compromís 
de compra de nous cotxes que, 
però, no s’ha complert. Conse-
qüència, entre d’altres, dels pro-
blemes de la licitació. 

Des de la perspectiva de les  
usuàries, fa mesos que la Fede-
ració d’associacions veïnals va 
denunciar el mal estat de molts 
autobusos. “Això que ha passat 

és gravíssim”, afirmà en Ramon 
Clariana, president de la Favt, 
“i mostra que el problema que 
nosaltres denunciàvem era fins 
i tot pitjor”. 

Òbviament, hi ha una res-
ponsabilitat política i de la ges-
tió del servei. La secció sindical 
d’UGT no té una posició sobre 
qui ha de gestionar el servei. 
Defensen, de totes formes, que 
l’experiència de TMESA com a 
empresa mixta amb participa-
ció de l’Ajuntament, per més 
de 25 anys, ha estat bona. In-
sisteixen en què el seu no és un 
qüestionament del model, sigui 
mixt com ara o públic o privat. 
Ara, allò que “no es pot tocar”, 
són “els drets dels treballadores 

i treballadores”.
El canvi d’empresa que va 

intentar l’Ajuntament creava 
molts dubtes i sospites entre els 
treballadors. No veuen d’on po-
dria estalviar diners l’empresa, 
sinó és, com en la majoria de 
casos, rebaixant les condicions 
salarials i de drets laborals.

El conveni, afirmen, s’ha de 
mantenir i ser per a tota la plan-
tilla. No acceptaran que amb el 
canvi es rebaixin condicions, 
tampoc dels “nous contractes”, 
que implicarien una doble esca-
la salarial i de drets; “som tots 
iguals com a treballadors”.

Mentre, la Favt també recla-
ma: qualitat, seguretat i partici-
pació ciutadana. 
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Barri de Xúquer El ‘petit gran desconegut’ té la junta veïnal més jove

Pep Valenzuela

El barri de Xúquer, al 
Districte 3, és “el petit 
gran desconegut” a la 
ciutat, afirma en David 
Lérida, president de 

l’associació veïnal, citant a un 
antic membre de l’entitat. Com 
que és molt petit (uns 1.300 
habitants en pocs blocs de pi-
sos) i està apartat fins i tot dels 
barris més propers, Can Palet 
i Ca n’Anglada, rodejat d’àrees 
industrials i vies ràpides, les cir-
cumstàncies han fet d’aquest in-
dret una comunitat de gent molt 
propera i solidària, on fins fa en-
cara poc es coneixia tothom.

Mirant des del barri de 
Montserrat, els pisos que l’any 
1973 començaven a ser edifi-
cats en aquests terrenys, pin-
taven un horitzó esdevenidor. 
L’Avelino va ser un dels qui 
s’aproparen a saber dels preus 
i decidiren traslladar-se, esde-
venint un dels primers veïns. 
“Els preus em van semblar bons 
i vaig mudar-me”, explica, recor-
dant que “això era quasi desert, 
tot sense asfaltar i ple de rates”, 
al costat, d’una petita casa de 
pagès i algunes fàbriques.

A l’associació veïnal no saben 
bé l’origen d’aquella primera 
promoció, tot i que les dades 
apunten a un projecte no ben 

“Tenim llei d’habitatge i 
contra la pobresa energèti-
ca fa mesos; senyores i sen-

yors del govern municipal, apli-
quin-la, facin que es compleixi; 
prou desnonaments, prou talls 
de subministraments!!”. Es pot 
dir més alt però no més clar. Un 
grup de persones convocades per 
la Plataforma d’Afectades per la 
Hipoteca de Terrassa van entrar 
el matí del dijous 12 de novembre 
a les oficines de l’Ajuntament a 
plaça Didó per entregar un es-
crit molt clar i senzill, informant 
de la vigència d’aquesta llei, des 
d’agost, i explicant que fa esto-
na que és hora que la mateixa 
s’apliqui per complir els objec-
tius.

Tienda&Outlet 
Teixidors 

Raval de Montserrat 130
8221 TerrassaT. 93 780 08 00

botiga@teixidors.com

calculat, sinó pura especulació. 
Explica l’Avelino que l’AV nas-
qué amb les lluites per l’asfalt 
dels carrers entorn dels pri-
mers blocs. Enllumenat públic i 
transport van entrar de seguida 
a l’agenda de reivindicacions.

Amb una constructora inte-
ressada en edificar més blocs, 
tot i l’oposició primera del veï-
natge, s’arribà a un acord que 
incloïa l’asfalt. De totes formes, 
la gent del barri no va esperar 
de braços creuats. Els arbres 
del carrer central i els bancs per 
seure els van plantar i instal•lar 
amb recursos propis. “Vam anar 
a l’ajuntament, que ens deia que 
sí però no els col·locava”, relata 
l’Avelino, “així que els vam plan-
tar nosaltres; els arbres ens els 
va donar un senyor de Matade-
pera”.

L’AV s’ha mogut molt, assegu-
ra l’Avelino, “sinó, no s’hauria 
fet res aquí, sempre hem tingut 
que lluitar”.  “Hem sigut molt 
guerrers”, diu en David, el presi-
dent veïnal més jove de la ciutat 
amb 34 anys, “hem fet moltes 
manifestacions i tallat la carre-
tera, l’avinguda del Vallès, hem 
fet manis conjuntes amb altres 
barris pel tema de la carretera 
N-150”.

A Xúquer, l’any 2000 es molt 
important, perquè marca una 
etapa del seu creixement. Es van 

construir alguns blocs nous que 
es van omplir de seguida, en la 
seva majoria amb gent de Bar-
celona o rodalies interessada en 
la situació, zona a 5 minuts de 
l’autopista i, al temps, amb vis-
tes a Sant Llorenç, Montserrat, 
Tibidabo, Montseny. La pobla-
ció es va quasi doblar, passant 
de 700 habitants a quasi 1.300.

En David, que va començar a 
la vocalia juvenil de l’AV, recor-
da en aquell mateix moment un 
fort moviment de lluita contra 
les antenes de telefonia mòbil. 
Va ser també en aquests anys, 
quan arribà en Xavi, des de Ni-
caragua, avui vocal de la junta: 
“sí, recordo, llavors es deia que 
les antenes pels mòbils pro-
duïen càncer”. 

A l’associació, llavors, la gent 
que hi havia era bastant gran. 

En David fou una de les cares 
de la renovació. “No hi havia cap 
jove”, explica, “va ser una fase 
difícil”. D’altra banda, la situació 
al barri era, relativament bona, 
tot i que “certes reivindicacions 
històriques, com el camp de fut-
bol i el pàrquing no s’han acabat 
de resoldre”.

Ara, allò que torna a ser pro-
blema greu és el transport. “La 
gent s’està mosquejant molt”, diu 
l’Avelino. Aclareix en David que 
la situació d’infraestructures 
bàsiques estava resolta. Fins i 
tot el transport estava bastant 
bé, assegura, fins fa 3 anys. No 
entenen perquè els van treure 
la Línia 10, que els connetava 
amb el Cap-Sud, institut, escola, 
Renfe i Mútua. L’alternativa, de 
moment, és un transbord a Can 
Palet que, però, triplica o qua-
druplica el temps de trajecte. 

L’any 2008 inauguraren el 
casal de barri, actual seu de 
l’AV. Els 140 socis d’aquesta 
representen aproximadament 
un 10% de la població total. 
Si es té en compte que moltes 
d’aquestes persones vinculen 
les famílies, queda clar que la 
relació de l’entitat amb el con-
junt del veïnat és bastant estre-
ta, responent al caràcter ja citat 
del barri. L’AV forma part de la 
Favt, en David és tresorer de la 
mateixa.

La junta actual, amb una mi-
tjana d’edat de 34 anys, és la 
més jove de Terrassa; i amb 7 
dones i 3 homes, la que asso-
leix un percentatge major de 
dones. En David explica que 
quan va assumir la presidèn-
cia, fa 10 anys, ho va fer amb la 

col·laboració de gent jove i ma-
res, “promovent activitats per 
criatures i per atreure les mares 
i pares”. Aquest va ser el motor, 
“i va funcionar molt bé”. No va 
ser una idea totalment original, 
confessa, ja amb l’anterior junta 
havien començat a funcionar les 
activitats per a infants. 

En Xavi afirma que es ve pro-
duint una mena de regeneració, 
“ara hi som a la junta novament 
gent que té nens petits, sembla 
que es repeteix cíclicament”. 

Així, doncs, una junta amb 
ganes de fer moltes coses, de 
“celebrar-ho tot”, diu en David. 
No hi ha comissions de treball, 
essent petita, la junta funciona 
a la una. En Xavi informa de les 
activitats, pensant molt en les 
criatures, “hem creat un grup de 
batucada, que toquin tambors 
quan fem festes al barri”, i tam-
bé ball zumba per infants i per 
adultes, i ioga.

A part del transport, els temes 
que més preocupen ara són els 
de les escombraries i les ocu-
pacions il·legals. “Segur que hi 
ha una part que és problema 
d’incivisme”, admet en David, 
“però l’Ajuntament està cada 
vegada pitjor, a tots els barris”, 
i denuncia que “manca neteja 
d’Eco-equip”.

L’altre problema són el pisos 
ocupats il·legalment. Segons en 
Xavi, des de la crisi es van que-
dar buits alguns, que han estat 
ocupats per gent que vol fer ne-
goci, “són màfies directament”. 
En altres casos, afegeix, com és 
el de “gent en risc d’exclusió, 
però que conviuen perfecta-
ment”, no s’hi fiquen. 

Lluny del centre i aïllat, aquest petit barri de la ciutat va 
desenvolupar una relació veïnal molt propera i solidària, 
enfortida amb les lluites per aconseguir les infraestruc-
tures i serveis bàsics. Amb la junta veïnal més jove i ma-
joria de dones, enfronten encara un problema greu de 
transport, els van retirar el bus que connectava als ser-
veis bàsics, així com de neteja, “com a tota la ciutat”.

David, Xavi i Avelino, de la junta de l’AV Xúquer.        PV

PAH: campanya per l’aplicació de la Llei d’Habitatge 
Entre les a prop de 40 perso-

nes que participaven en l’acció, 
la Yesika, afectada i activista de 
la PAH, explicava: “hem vingut a 
explicar què s’ha de fer: cal apli-
car la llei i tenim eines jurídiques 
per fer-lo. No es pot permetre que 
es continuïn produint desnona-
ments i tallades d’energia”.

La mobilització a Terrassa 
coincidí amb la convocatòria de 
la PAH, que s’estenia al conjunt 
de poblacions del país.

“Ja està bé de fer xerrades i 
jornades de debat o estudi sobre 
habitatge”, declarava molt crític 
en Guille, un dels portaveus de 
la PAH, tot cridant: “compleixin 
amb la llei, facin que es compleixi; 
això és el que han de fer, ara ja te-

nim la llei i les eines a l’abast”.
La llei per protegir el dret a 

l’habitatge i contra la pobresa 
energètica va ser aprovada pel 
Parlament de Catalunya després 
de molta lluita i mobilitzacions. 
Al setembre, explica en Guille, 
es va fer molta feina, junt amb 
la Generalitat, per generar eines, 
guies senzilles per a que la llei 
es pogués aplicar, “especialment 
pensant en els ajuntaments”. 

Com que hi ha la llei i les eines 
per desenvolupar-la i aplicar-la, 
advertí en Guillem: “els ajunta-
ments han de saber que sinó la 
utilitzen és culpa d’ells, que hau-
ran d’assumir responsabilitats. 
No pot ser que es facin més des-
nonaments ni més talls d’energia 
o subministraments sense que 
l’Ajuntament ho sàpiga i no inter-
vingui amb aquesta eina podero-
sa que és la llei”.

“Sabem que s’han executat 
uns 3.800 desnonaments a Te-
rrassa, des del 2008”, afirmà el 
representant de la PAH, “que hi 
ha unes 3.400 persones registra-
des esperant casa i que hi ha com 
uns 3.000 pisos buits de bancs i 
entitats financeres, que no fan la 
seva funció social, i a més ara ja 
estan incomplint la llei que obliga 
a la cessió d’aquests habitatges”.

En Guille afegeix encara que, 
“sabem que la llei quan toca els 
interessos dels poderosos i rics, 
que solen ser els mateixos, bancs 
i entitats financeres en aquest 
cas, costa molt o més de fer-la 
complir, o que no es compleix, 
però no ho permetrem”.
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ESBART EGARENC  Recuperant i presentant les danses tradicionals
L’Esbart Egarenc és el grup de dansa i cultural popular 

i tradicional actiu amb més trajectòria a la ciutat, sense 
interrupció des de la seva fundació l’any 1958. L’objectiu 
principal que es planteja és recuperar i presentar les 
danses tradicionals dels Països Catalans; i això, “fer-ho 
gaudint i passant-s’ho bé”, resum l’actual president, en 
David Capdevila.

Pep Valenzuela

El grup funciona din-
tre i com a part del 
Centre Cultural El 
Social, de fet és una 

secció del mateix, tot i tenir un 
funcionament autònom i una 
normativa, estructura i finances 
pròpies. A banda altres raons, el 
grup dansaire arribà de fora ja 
constituït com a tal, del centre 
parroquial del barri de Sant Pere, 
on tot indica que l’espai s’havia 
fet petit. La integració va ser 
perfecta, tant que uns dels inte-
grants del grup, en Felipe Elóse-
gui, és avui president de l’entitat.

En tot cas, això no interessa 
ni poc ni massa a les més de 150 
persones que constitueixen 
la “massa social” de l’Esbart, 
formada per tres grups infan-
tils (espardenyes groga, blava 
i verda, des dels 4 fins als 12 
anys, sumant unes 80 cria-
tures); un de juvenil (de 13 a 
16 anys, amb 15 membres), el 
Cos de Dansa (dels 16 als quasi 40 
anys, amb altres 15 membres), i el 
grup de Veterans, entre els quals 
alguns actius des dels 1970 i 80.

Totes les persones són sòcies 
del Social, entitat que arriba ac-
tualment als 800 membres. Mol-
ta gent, “no els he vist mai junts”, 
confessa en David, però que hi 
són segur, i es pot comprovar per 
la quantitat d’activitats, algunes 
amb molta participació, com els 
Pastorets i la cavalcada dels Reis.

L’Esbart aconsegueix, per 
tant, sumar gent i esforços en la 
tasca de recuperar i presentar les 
danses tradicionals dels Països 
Catalans. Un treball de cultura i 
història molt important, i fer-ho 
gaudint joves i veterans, al temps 
que mobilitzant i fent un bon 
grup de canalla.

“Tenim un estoc de balls 
gran”, informa el David, membre 

del Cos de Dansa i president des 
del 2007. És el resultat de la cita-
da feina de recuperació, alguns 
cops, “anant a buscar l’arrel més 

tradicional”, i en altres “inno-
vant”. Ara tenen un repertori més 
o menys fix, adaptable al nombre 
de gent del Cos de Dansa i que 

ensenyen els infants”.
Hi ha també espai per a la 

creació. Un cas, per exemple, 
d’un ball tradicional com les 
Danses de Vilanova (Vila-
nova i la Geltrú, per Carnes-
toltes), agafaren la música 
però variant la coreografia, 

“donant-li un toc per a que es pu-
gui presentar en un escenari”, i 
crearen la Glosa de les danses de 
Vilanova. 

Un altre cas de creació, que 
acompanyà el propi David, és el 
d’unes músiques típiques de les 
Balears, per a les quals crearen un 
ball que no existia, “coreografiant 
una música ja existent, d’altre 
lloc, amb notes del teu”.

Hi ha, per fi, la “creació total, 
o sigui de la música i la dansa, per 
més que tota creació té sempre 
alguna font d’inspiració, clar”, 
matisa aquest dansaire de voca-
ció tardana, tot citant balls com 
la sardana o la jota. L’Esbart en 
té una creació pròpia, l’espectacle 
Trama, estrenat al 2001, que 
n’és un cas de molt d’èxit, “amb 
cançons de diferents autors i 
tradicional, una mica de tot, per 
fer una història sobre la Terrassa 
industrial, la vida del treball i les 
fàbriques, una creació de música 
i la dansa nova”.

A la ciutat hi ha d’altres grups 
de dansa. En David diferencia: 
“Fem més o menys el mateix 
que Treure Ball, però posat a 
l’escenari. Coreografiem el ball 
de carrer, que és l’objectiu de 
l’esbart. Per entendre’ns, seríem 
el germà pijo del que fa Treure 
Ball i el germà curtet del ballet”.

Tot  iaixò, no tenen músics. hi 
van haver, i famosos. Cap als 90, 
hi eren en Joan Boada i Màrius 
Clapé, que van fer La Carrau. 
Però, el grup que necessita un 
esbart com aquest no és sosteni-
ble. Per això, fan col·laboracions 
amb músics de la ciutat, alguns 
membres del grup musical i de 
foc Bitxo del Torrent Mitger, cita 
en David.

Aquest ball, tot i no ser profes-
sional, requereix prou dedicació i 
assaigs. “Sempre hi ha qui busca 
i aconsegueix molta qualitat, al-
tres no tanta”, i considera, “enca-
ra que no m’agrada fer compara-
cions, de la mateixa manera que 
als Minyons no els agrada el con-
curs de castells, a mi tampoc no 
m’agrada fer concurs d’esbart”, 
que l’Esbart es situa en un nivell 
de bona qualitat, “mitjà”, matisa.

La junta directiva és de 14 
persones; la presidència, forma-

da pel president i dos vices, dos 
directors artístics, tresoreria i 
secretaria; i les vocalies de ma-
jordomia (confecció i vestuari), 
tècnics de so i tal (manxaires), 
premsa i propaganda, i coordina-
ció dels grups. 

D’actuacions en tenen un 
calendari fix durant l’any: Festa 
Major, Fira Modernista, la Patro-
na, Pastorets, festival fi de tem-
porada dels infantils, una festa el 
dia d’homenatge a la mare i una 
festa per Nadal aprofitant les va-
cances dels nens.

Com tots els grups de volun-
tariat i no professionalitzats, 
l’Esbart ha viscut moments de 
crisi, tot i tenir una cantera ben 
nodrida. “Ara mateix, hi ha com 
5 dansaires que han començat de 
grans, la resta són de la pedrera”. 
Els infants assoleixen uns mí-
nims a cada grup, tot i que pas-
sen per edat. La veritat, no falten 
mai,  de criatures. A les mares i 
pares els hi fa gràcia i és una bona 
opció de lleure. D’altra banda al-
guns membres són mestres i fan 
certa difusió a les escoles.

Amb el jovent, però, és una al-
tra cosa, marxen molts. Però sem-
pre hi queden. Ara, amb els nois, 
confessa en David, costa més. 
“No sé si producte de la societat 
masclista o com sigui, i mira que 
ballar exigeix més esforç que, per 
exemple, el futbol...”.

Membre fundador de la Coor-
dinadora de Grups de Cultura Po-
pular, l’Esbart està en un moment 
intern fort, “molt bon rotllo, mol-
ta cohesió”, i les relacions amb 
altres grups  és bona, tot i que “hi 
ha menys de la que m’agradaria, 
de vegades potser només institu-
cional”.

Tot i la dificultat de man-
tenir econòmicament un  grup 
d’aquestes característiques, so-
bretot en vestuari (cada ball té 
el propi), l’Esbart ha actuat fora 
de la ciutat i a l’estranger, visi-
tant des de Fuengirola a Txèquia, 
passant per Canjáyar i altres po-
bles d’Andalusia, Algèria, Mèxic, 
Hungria, Bèlgica, Guimaraes... 

Preparant el Ball de Plaça, per Festa Major           Rosa Pastor

4 de 10, tocant el cel amb la mà! una mica més...

Trama, un espectacle original, 
cançons d’autors i tradicionals i 
balls qeu fan història de la Terrassa 
industrial, la vida del treball i les fà-
briques.

La colla castellera Minyons de 
Terrassa va descarregar el primer 
4d10 de la història. Va ser per la 
seva diada, el passat 22 de nov-
embre, a la plaça Vella, que entra 
així al club dels llocs de culte, “la 
més castellera, la del primer 3d10, 
la del primer 4d10...”. Una fita 
que semblava impossible i que ai-
xequeca una vegada més el nivell 
de dificultat física i tènica d’allò 
realitzable.

En aquestes alçades s’ha dit 
molt, de tot, per descriure i expli-
car un fet com aquest. I encara es 
dirà molt. Perquè és o sembla una 
més d’aquelles coses que vivim 
sense parar-nos a pensar; que si 
ens pregunten no sabem dir què 
és, ni com funciona, perquè sen-
zillament les fem.

L’any passat, en aquestes 
mateixes dates, després d’una 
temporada que es conserava fan-
tàstica, la colla malva discutia i 
estudiava amb gent del món cas-
teller, més i menys entesa, viscu-
da, imaginativa, sobre els límits i 
possibilitats d’aquesta activitat. 

Es tornarà a parlar. Així és la 
vida mateixa, com una bicicleta, 
si deixes de pedalejar caus. Cal 
anar sempre endavant i sempre 
fent pinya; perquè tot sols no es 
fan ni castells ni res. Com diu el 
lema, “totes som la colla!”
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CREACIONS     

Esther Valero

Duia amb orgull un 
pentinat a l’estil de 
la Frida Kahlo, deli-
ciosament elaborat 
per la seva mare. 

Al seu país, tot i que només els 
dies festius, les dones encara de-
dicaven temps a aquestes labors 
estètiques. Aquell diumenge ha-
vien decidit arreglar-se i fer un 
tomb en família pel seu recent 
estrenat barri. Des que van arri-
bar feia un parell de dies, només 
observava el món a través de la 
finestra que connectava amb el 
pati de llums, i sotjava els mo-
viments dels veïns del cinquè 
segona. Intuïa, però, que ella 
també estava sent espiada. El 
dia anterior, cap al tard, una noia 
de la seva edat, i amb els cabells 
rossos tan esplèndids com els 
de la seva cantant preferida, 
l’examinava en silenci, amagada 
a darrera d’unes cortines ada-
mascades, mentre ella feia veure 

Finalista al 1r Concurs de relats breus #MLRS 

LA FALDILLA GLOBUS
RELATS BREUS

que no s’estava adonant. 

Endreçant paquets amunt i 
avall, la seva mare va extreure 
del fons d’una de les maletes 
aquella brusa fastuosa de color 
púrpura que li va cosir l’àvia pel 
seu catorzè aniversari, i la faldilla 
de flors, la que més li agradava. 
Quan la va veure, es va posar a 
donar bots d’alegria. No l’havia 
volgut prestar mai, ni tan sols a 
la seva millor amiga. Li agradava 
posar-se-la per córrer pel pati de 
les gallines i fer moltes voltes, 
fins a inflar-la com un globus ae-
rostàtic. Volar devia de ser una 
sensació molt similar. Havien es-
tat a punt d’agafar l’avió, però 
finalment el pare va optar per 
fer el viatge en carretera, empal-
mant un país amb un altre, du-
rant més de deu dies. 

Per fi al carrer, van seure en 
un banc que hi havia enmig del 
parc, on jugaven alguns infants 
en un sorral, i tres noies adoles-
cents assegudes a terra escolta-
ven música amb els seus telèfons 

mòbils. Ella aprofità per contem-
plar l’escenari amb els ulls oberts 
com dos pans de pita. La mare 
li agafà la mà amb tendresa i li 
acaronà. El pare va deixar anar 
un sospir de satisfacció i passà 
un braç sobre les espatlles de la 
mare. Les tres joves es van aixe-
car i es van espolsar la sorra dels 
texans. Duien roba esportiva, 
polseres de colors, i xapes amb 
què decoraven les samarretes. 
Va resultar que una d’elles era 
la veïna dels cabells d’or. V a n 
passar al costat de la Saima. La 
presència dels dos adults no les 
va intimidar perquè se la mires-
sin de dalt a baix amb expressió 
divertida. La veïna es va apropar 
per tocar-li la faldilla i preguntar-
li descaradament “on vas amb 
les estovalles de la iaia?”. A la 
Saima, que no havia entès ni 
una sola paraula, només se li va 
ocórrer tornar-li un somriure llu-
minós. “Potser algun dia, si arri-
baven a fer-se amigues —va pen-
sar— se la prestaria i l’ensenyaria 
a volar”.

A TOTES LES MARGARIDES
Dolors Frigola

Com si fos una 
pel·lícula de cinema 
mut, veig la meva 
imatge projectant-se 
a la pantalla. Reco-

nec la meva esquena, els meus 
cabells... però, quan em giro, 
m’adono que no tinc rostre. Al seu 
lloc, hi apareix una mena de figura 
geomètrica, plana, sense volum... 
No tinc ulls, ni boca, ni pòmuls... 
I, per més que ho intento, no puc 
emetre cap so. Les paraules que-
den atrapades a la meva gola, i 
m’asfixio. L’angoixa m’embolcalla 
i entro en una espiral de pànic. 
Busco alguna explicació i no 
paro de voltar com una gallineta 
cega: ara cap a la dreta, ara cap a 
l’esquerra... Què m’està passant? 
Si us plau, que algú m’ajudi!!!

De sobte, apareix ell. És allà, al 
meu costat, en aquell jardí idèntic 
al de la meva infància, tot cobert 
de flors i de fragàncies meloses. 
S’acosta a la planta de les mar-
garides i les sacseja amb fúria. 
N’arrencà una i me la mostra. 
Amb la margarida buida de vida, 
comença a esquinçar-la arrancant-
li un pètal, i ara un altre, i un altre, 
i un altre... fins a deixar-la nua. No 
puc resistir el dolor que aquella 
flor em provoca i vull cridar, però 

ell em tapa la meva boca sense 
boca i avorta el meu crit amb la 
seva mà prenyada d’olor de mar-
garides. I jo el miro amb els meus 
ulls inexistents i escolto les seves 
paraules: saps que t’estimo. Ho 
saps molt bé. T’estimo més que 
a ningú en aquest món. I una veu 
esberlada respon: «I doncs, per 
què m’ho fas tot això?».

De sobte surto d’aquell món 
oníric i tot pren una altra dimen-
sió: sóc al llit i ell és al meu cos-
tat. Dorm profundament, sense 
deixar d’emetre aquells sons 
rogallosos i rítmics. M’alço del 
llit, amb cautela. Camino a les 
palpentes, cap al wàter. Premo 
l’interruptor i faig l’intent de mi-
rar-me al mirall. La figura geomè-
trica, plana i buida torna a ocupar 
l’espai on hauria d’haver-hi la 
meva cara. Obro l’aixeta i sento 
el brogit de l’aigua que xoca con-
tra la pica. I, de nou, clavo la vista 
en el mirall i faig tot el possible 
per reconèixer aquell rostre que 
els cops d’ahir van tornar a deixar 
marcat. L’ull dret, mig clos, en-
cerclat per un blau tornassolat, 
entre el lila i el roig, sembla una 
obra d’art sortida d’una pintura 
abstracta. Del llavi, partit, ja fa es-
tona que ha deixat de rajar sang. 
La sang seca que encara roman 
enganxada a mi, com una papa-
rra.

Miro cap a la farmaciola i 
obro la porteta. El petit flascó de 
perles grogues m’atrapa. Sen-
to una atracció irresistible... I no 
vull fer soroll! No vull despertar-
lo! No vull desvetllar la nena 
que dorm a la cambra del cos-
tat. La meva nena! La seva nena!  

Fàstic! Em faig fàstic! Me’n faig 
tant, de fàstic!

Em decideixo. Obro el flas-
có i en trec dues, quatre, dotze, 
vint... Totes, de cop, me les fico a 
la boca i intento empassar-me-les. 
De pressa! Sento que parlo amb 
mi mateixa. Vull beure aigua i no 
trobo el got... Vull obrir l’aixeta i 
beure l’aigua a raig, i que baixin, 
que baixin ben a vall, les maleïdes 
perles. Cap en dins, molt endins, 
cap als meus budells, que es ba-
rregin amb la meva melsa, amb les 
meves venes, que no puguin fugir, 
ara que ja m’he decidit.

Però no me les puc empassar. 
Ploro. I ploro tant que, sense vo-
ler, les escupo totes. De cop, com 
si fos una explosió, espeteguen 
sobre el parquet mullat pel meu 
plor, pels meus mocs i, ara, pel 
meu pixum. S’obre la porta i veig 
el rostre de l’ home que una esto-
na abans desfullava una margari-
da tot dient que jo era el que més 
s’estimava a la vida. 

Iván Carrasco Montesinos

A Síria ningú posa ni flors ni espelmes als morts des-
prés d’un bombardeig indiscriminat, entre altres 
raons perquè no queden flors ni voreres on dipositar-
les. Tampoc posen flors a la Mediterrània pels que 
s’ofeguen fugint de la barbàrie i els que toquen terra 

cada vegada més han de travessar noves tanques infamants que 
ens acusen de traïdors als nostres propis ideals, aquests pels 
quals també hem vessat més sang que ningú i que ara els trepit-
gem sense més.

Els drets humans ara són un paper xop de sang innocent per-
què tots són innocents, els caiguts a Paris, a Madrid, a Nova 
York, però sembla que uns no valen res, carn de canó a la qual 
es menysprea i humilia, en canvi els altres… bé… Fent una escala 
de valors, sembla com si la vida d’un ianqui valgui 10, la d’un 
europeu del 9 al 5 (si ets gitano pots arribar a l’1) i els altres 
pobles del 5 al 0.

Per això a uns els hi posen flors mentre que a uns altres 
només els hi queda enterrar els seus morts de pressa i mig 
d’amagat i esperar sobreviure al següent bombardeig.

És tan fàcil tirar bombes sobre pobles indefensos que es 
practica fins sense pilot, per no córrer cap risc. Després de l’11-
S i amb el pretext del terrorisme s’ha ressuscitat la llei de Linch, 
així caiguin també dones i nens per danys col·laterals.

I després dels atemptats de París es declara la guerra a 
l’Estat Islàmic, amb bombardejos a dojo sobre Síria, amb més 
víctimes innocents, amb més persones que fugen de l’horror sen-
se importar enfrontar-se al que sigui.

Prou, per favor no més bombardejos cada dia. La venjança i 
el menyspreu únicament condueixen a crear jihadistes, igual que 
aquí el govern de Madrid crea, amb els seus maldestres interven-
cions, independentistes.

Però qui és aquest Estat Islàmic? Qui el financia? Sorgeix del 
no-res? Doncs no, des de temps de Ronald Reagan els talibans 
han estat finançats per EUA. Bin Laden va ser agent de la CIA. 
En aquests temps, aquell nefast president els va anomenar: els 
lluitadors per la llibertat. Ells són la base seminal del moviment 
jihadista. Als que els van reclutar, armar i entrenar també cal-
dria demanar-los responsabilitats.

El professor Chossudovsky afirma que darrere de l’Estat Is-
làmic estan la CIA, el M16, el Mossad i les Intel·ligències de Pa-
kistan i Aràbia Saudita. Els han ensinistrat en camps adequats al 
Pakistan des del 82 al 92, i l’OTAN i l’Estat Major turc han reclu-
tat milers de mercenaris per a l’Estat Islàmic. Per la seva banda 
Aràbia Saudita, exemplar aliat de les democràcies occidentals, 
ha buidat les seves presons dels pitjors delinqüents, aquells que 
tant a gust tallen els caps de la gent. L’objectiu és destruir Síria 
i l’Iraq.

I jo em pregunto: ¿Estem podrits? Per això consentim aques-
tes mentides i aquest obscurantisme? No hauríem de sortir al 
carrer com en el de la mentida que era ETA en el dels trens de 
Madrid?

Potser la veritat és tan horripilant que ni tan sols ens queda-
rien forces per posar flors a les víctimes, com a Síria.

YANUNCAY

NINGÚ ELS 
HI POSA 
FLORS
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Una porta per ventilar i compartir el pensament... 
Arts, solidaritat, dubtes, certeses...

Il·lusions

Quan veus partir el vaixell de les teves il·lusions mar enllà, t’imagines 
com hagués estat de bonic formar part de la tripulació d’aquest somni, 
i se’t fa un nus a la gola. El vaixell de les meves il·lusions fa molt temps 
que navega lluny del meu port, tot i que s’hi hagi apropat, ara i adés, al 
llarg d’aquests anys. Jo l’observava des de la meva talaia, com la campana 
penjada dalt de la torre de l’església, que tot ho veu i tot ho toca, però 
només quan i com ho vol el campaner.

He vist el vaixell dels meus somnis perdre el pal i les veles, i l’he vist 
partir-se per la meitat lluitant contra la galerna. He plorat i he tocat a mort 
amb els repics de les meves paraules. I m’he sentit culpable, perquè com 
els vells supersticiosos he pensat que el desig forassenyat, fora de lloc, 
fora de temps, convoca la malastrugança.

He somniat que era al meu port on el vaixell ferit trobava el calafat que 
havia de reparar-ne les vies, però m’he quedat immòbil, lligada al meu jou, 
dalt del campanar, esperant que algú toques les meves cordes per poder 
cantar, per poder dir «t’estimo». Però la música i les paraules no fan un 
bon mestre d’aixa.

Ara el vaixell torna a partir sense mi, amb les veles blanques brillant al 
sol, prenyades de vent i de noves il·lusions. Jo he deixat la talaia i he baixat 
a la platja a caminar descalça per la sorra, just allà on piquen les ones i la 
terra et xucla els peus quan l’aigua torna mar endins. Camino sola, com 
sempre, i miro giravoltar un estel blanc i blau que balla amb el Garbí sobre 
l’or de la sorra i l’argent de les basses. Em pregunto si he deixat partir les 
barques que m’esperaven seguint l’estela d’escuma d’un vaixell que mai 
ha tingut un passatge per a mi, però estic segura que no, no hi hagut mai 
barques atracades al meu port pendents de mi per enfilar cap a l’horitzó, 
només un llarg, llarg camí per la costera, vorejant penya-segats, per on he 
hagut de conduir els que estimo.

Quan no trobes l’amor, el somni de l’amor t’ajuda a espantar els mons-
tres de les nits i a sobreposar-te a les misèries dels dies. Seguint l’estela 
d’escuma del vaixell de les teves il·lusions et sobreposes al vertigen de 
l’abisme i al so eixordador de les onades trencant contra les roques. A mi, 
la il·lusió de l’amor m’ajuda a escriure.

Ara no sé  com m’ho faré per seguir somniant. Crec que tornaré a 
la torre i, mirant al mar, aclucaré una mica els ulls. El teu vaixell  —la 
meva il·lusió perduda, però no extingida— serà només un puntet blanc 
en l’horitzó, un més entre molts puntets blancs —amors de 25 anys i de 
500 llunes, amors de dos dies i de cinc hores, amors adolescents i amors 
madurs, passions forassenyades i desitjos primerencs i tendres…— i 
somniaré que sóc una sirena enamorada d’un mariner. No sé en quin vai-
xell viatja el meu amor i, per això, seguiré l’estela d’escuma de tots els que 
passin. I a les nits cantaré cançons que s’escoltin des de tots els vaixells, 
també des del teu. 
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Fitxa bibliogràfica
ELS MORTS NO PARLEN

El thriller i el gènere negre són dels pocs gèneres literaris que, de forma habitual, 
aconsegueixen aguantar bé, parlant en xifres de vendes. A la llarga llista de noms habi-
tuals en els top vendes, de tant en tant s’hi colen propostes que, malgrat partir d’uns 
mitjans migrats o ser operes primes, aconsegueixen, a base d’originalitat i qualitat, 
trencar pronòstics i aconseguir xifres de vendes sorprenents.

Jordi Sellarès

Aquest és el cas 
d’Els morts no 
parlen, prime-
ra novel·la del 
periodista de 

Banyoles Miquel Aguirre. Par-
tint d’un inici recurrent en els 
thrillers, el descobriment d’un 
cadàver, es desencadenarà una 
tempesta de decisions equivo-
cades, violència, absurditat i hu-
mor negre, al més pur estil del 
Tarantino de Reservoir Dogs. 

En Quimet, un prejubilat de 
Banyoles que es passa els dies 
entre el seu tros i el bar, desco-
breix un cadàver en el seu hort. 
En comptes de trucar a la policia 
i denunciar el succés, se li acu-
deix avisar al seu cosí, personat-
ge tèrbol amb un historial delic-
tiu més llarg que un dia sense pa. 
Un cop han portat el cadàver en 
una cambra frigorífica, desco-
breixen que el difunt no és altre 
que en Martirià Bril·li, empresari 
de la comarca, fill d’una rica nis-
saga de cacics locals envoltats 
sempre de polèmica i negocis 
obscurs. La idea del cosí serà 
clara: fingir un segrest i demanar 
un sucós rescat a la seva famí-
lia. A partir d’aquí, la successiva 

aparició de tot de personatges 
(com els col·laboradors dels co-
sins, els veïns, el negociador de 
la família, pinxos de tota mena i 
altres pocapenes) amb interes-
sos propis i contraposats, afe-
girà encara més  salsa al caldo 
que s’està coent.

Miquel Aguirre, amb una 
ploma ben afilada, construeix 
uns personatges patètics i ca-
ricaturescs que donen vida a 
aquest autèntic thriller rural, 
amb diàlegs punyents i absurds, 
divertidíssims, però també ca-
rregat de violència, a l’estil del 
germans Cohen o del primer Ta-
rantino.

També és d’admirar 
l’ambientació innovadora per 
a aquest gènere que ha triat 
l’autor: el Pla de l’Estany, en 
una recreació d’una Catalunya 
profunda i rural fosca, bruta, de-
cadent, que ens porta sovint a 
pensar en aquelles estampes de 
l’Amèrica profunda, poblada de 
rednecks analfabets, desconfiats 
i violents. Una comunitat peti-
ta i tancada, on tothom es co-
neix fins i tot les matrícules, és 
l’escenari ideal on desenvolupar 
aquesta trama de mentides poc 
creïbles, secrets mal guardats i 

situacions rocambolesques. 
No voldria acabar sense par-

lar de dues de les coses que més 
m’han agradat de la novel·la. 

El llenguatge, immillorable 
exemple de dialectalisme cata-
là central, farcit de mots, frases 
fetes i renecs pràcticament en 
desús avui dia, que només se 
senten a la Catalunya interior, 
molt interior (des de Vic fins 
a les terrae  incognitae que hi 
ha més amunt) i que recorden 
aquell parlar tancat i ferreny 
dels nostres avis. 

I el menjar, els enormes ti-
beris, els esmorzars de forquilla 
que es foten entre pit i espat-
lla els protagonistes i que més 
d’una vegada ens fan venir sa-
livera. Sens dubte, un gran ho-
menatge de Miquel Aguirre a la 
seva terra. 

Els morts no parlen és ja un 
èxit en sí mateix, un thriller 
apassionant, original i diver-
tit, d’aquells que no vols que 
s’acabin. I que Llibres del Delicte 
vagi ja per la 3a edició significa 
que aquesta gent tenen bon ull. 
Molt bon ull. I que el públic hagi 
respòs, és cosa també a cele-
brar.
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IngredientsPER A 4 PERSONES

Per a la bolonyesa vegetal
• 20 plaques de pasta per a lasanya
• 500 gr de tomàquet triturat
• 4 pastanagues, 3 cebes i 1 carbassó
• 1 fulla de llorer
• 1 dent d’all
• 200 gr de seitan
• una mica de beguda de civada
• sal, pebre, canyella, orenga i sucre

Per a la beixamel

• 1 cullerada de margarina
• 150 gr de farina
• mig litre de beguda de civada
• sal, pebre i nou moscadano

Elaboració

Preparació de la bolonyesa vegetal
1. Tallem les cebes i la resta de verdures a la brunesa (a bocins 

molt petits).
2. Sofregim les cebes amb una mica d’oli d’oliva, juntament amb la fulla de llorer i la dent d’all tallada 

a làmines molt primes.
3. Quan la ceba estigui dauradeta, afegim la pastanaga i la sal; i quan la pastanaga estigui una mica 

tova, afegim el carbassó, el seitan triturat  i el pebre, la canyella i l’orenga. Deixem que la barreja es 
cogui durant uns deu minuts.

4. A continuació, afegim el tomàquet, una mica de beguda de civada i una culleradeta de postres plena 
de sucre. Deixem que tot junt es cogui durant uns trenta minuts i retirem el llorer.

Preparació de la beixamel de civada
1. Desfem la margarina en una paella, afegim la farina i sofregim. Quan la barreja agafi una mica de 

color, afegim la sal, el pebre i la nou moscada.
2. Remenem enèrgicament amb una batedora de barnilles i durant uns quinze minuts anem afegint la be-

guda de civada de mica en mica fins a aconseguir la textura desitjada.
Preparació de la lasanya
1. Bullim la pasta de lasanya amb força sal i procurant que quedi al dente.
2. Preparem una placa i estenem a sobre una part de la bolonyesa vegetal i una mica de beixamel. 

Repetim l’operació tres vegades més i cobrim el conjunt amb la cinquena placa, de manera que quedi 
una lasanya de quatre pisos. afegim per sobre una quantitat generosa de beixamel.

3. Quan tinguem les quatre lasanyes de quatre pisos acabades, les fiquem al forn uns quinze minuts. 
Opcionalment, podem posar per sobre una mica de llevat de cervesa i gratinar-ho.

LASANYA AMB BOLONYESA VEGETAL I BEIXAMEL DE CIVADA

MALARRASSA    entre fogons
LES RECEPTES DEL DAMUNT UN CEL DE FIL

CINÈFIL    el racó del

CINEMA

Dirigida per            NAOMI KAWASE      
   Interpretada per    Kirin Kiki, Miyoko Asada, Etsuko Ichihara, Miki Mizuno,  
           Masatoshi Nagase, Kyara Uchida  

Una pastisseria a Tokio     
   (Japò, França, Alemanya, 2015)

Sentaro dirigeix una petita pastisseria en 
la que serveixen “dorayakis” (pastissets 
farcits de salsa de mongetes vermelles i 
dolces que en japonès es diuen “an”). Quan 

una avia, Tokue, s’ofereix a Sentaro per ajudar-lo a la 
cuina, ell després de molts dubtes accedeix a donar-li 
la feina.

Però Tokue demostrarà tenir màgia en les mans 
quan es tracta de fer “dorayakis”. Tot plegat, gràcies 
a la seva recepta secreta, el petit negoci comença a 
progressar.

Els protagonistes de la pel·lícula són persones soli-
tàries que per diverses raons no estan integrades en 
la societat i que es troben atrapades en unes vides 
dins de les quals se senten asfixiades: una àvia que en 
la seva joventut fou víctima de la lepra, un home tur-
mentat pel seu passat i una adolescent necessitada 
d’afecte.

Sinopsi
Emili Díaz

Els crítics i cinèfils que 
han seguit la carrera cinema-
togràfica de Naomi Kawase, 
des de l’any 1996 —les seves 
7 o 8 pel·lícules anteriors—, 
coincideixen a dir que el cine 
de Kawase, ha anat derivant 
cap a postures més acces-
sibles, sense perdre la seva 
veritable essència, que no 
és altre que el poder sim-
bòlic de les seves imatges, 
que ara són més evidents, 
menys enigmàtiques, però 
el cert és que la seva forma 
de rodar, és profundament 
sensible, que ha fet que poc 
a poc hagi anat apropant-se 
a l’elegància depurada dels 

grans directors japonesos de 
l’època clàssica.

I això és el que en tot 
moment ens mostra aquest 
film, un relat d’alè pausat, 
de formes delicadíssimes i 
d’exquisida maduresa emo-
cional, amb el que la cineas-
ta sembla evolucionar cap a 
altres direccions estètiques, 
alhora que també filma la 
poesia visual que sempre 
la ha caracteritzada, com 
quan capta la naturalesa, per 
exemple, els cirerers en flor 
en l’àmbit urbà.

Així doncs, la directora no 
renuncia als senyals caracte-
rístics del seu estil. Ho con-
firma el refinament amb que 

intenta plasmar en la pantalla 
les sensacions i, fins tot, els 
olors i els sabors.

Kawase filma els cirerers 
en flor, però també les emo-
cions dels seus personatges. 
Pot semblar un pèl cursi, 
però no hi ha impostura en 
la manera en què ho fa. Ella 
mateixa ha comentat en al-
guna ocasió que vol simplifi-
car cada vegada més el seu 
cine, per fer-lo més sensible 
i humà. I en Una pastisseria a 
Tokio aconsegueix que el seu 
toc dolç no sigui embafador, 
sinó al contrari molt tendre, 
reconfortant i d’emocions 
contingudes.
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Àlvar Masllorens a La Temerària                                             ERG

En relació amb el nivell cultural amb altres ciutats de 
dimensions similars, crec que Terrassa no té res a 
envejar a ningú, més aviat al contrari.

—Abans has comentat que has tocat totes 
les tecles en el món del llibre. Sabem que 
has escrit poesia, novel·la… Ens pots fer 
cinc cèntims de la teva obra literària?
—La meva obra, entre cometes, és una cosa ab-
solutament modesta i sense pretensions, però molt 
important per a mi, clar. Ara mateix estic treballant 
en dos llibres, un de narrativa i un de poesia, però 
crec que trigaré en acabar-los —sóc com una for-
migueta que va fent, lentament— perquè endegar 
La Temerària em consumeix i em consumirà força 
energies. 
Tinc publicats un llibre de poesia, amb pseudònim, i 
una novel·la que tracta de la pèrdua de les il·lusions 
juvenils, del desencís d’una generació que va viure 
la transició d’una forma intensa. La seva tesi bàsica 
parteix del fet que hi hagut dues maneres d’enfocar 
la realitat després dels anys més joves: d’una banda 
hi ha aquells que es diuen pragmàtics, que han aca-
bat renunciant als ideals de joventut i s’han acomo-
dat, i de l’altra els qui estem tornant a aflorar i a viure 
una segona joventut gràcies a la nova generació que 
ve al darrere i que ha agafat el testimoni d’aquells 
ideals. També tinc alguna cosa per a nens que va ser 
un encàrrec d’una editorial que després va fer fallida 
i un llibre de gramàtica catalana que vaig fer a quatre 
mans amb la meva ex-sogra.
Em considero poeta i novel·lista, sí, però no tinc 
una obra gaire extensa perquè sempre m’ha man-
cat temps lliure. He tingut dos fills i crec que als fills 
se’ls ha de destinar tota l’atenció possible perquè, en 
definitiva, s’ho mereixen i perquè ser pare és el més 
gratificant que hi ha. 

“ Com a llibreria, volem ser un agent cultural més 
de la nostra ciutat.”

CULTURA

—Àlvar, tu ets la cara pública de La Te-
merària, però no estàs sol en aquest projec-
te, oi? Qui més sou? 
—Aquest és, d’entrada, un projecte molt personal 
meu. Porto 31 anys en el món del llibre i he fet tots 
els papers de l’auca. Des d’escriure els llibres fins a 
vendre’ls, he fet tot el que hi ha entremig. Ara bé, el 
que és nou és que la llibreria sigui meva. I, és clar, 
com a qualsevol projecte t’has de saber envoltar de 
gent que el comparteixi i que se’l cregui, i que siguin 
al més professionals possibles. En aquest sentit he 
tingut moltíssima sort i compto amb la Cristina Moix, 
una terrassenca que durant 40 anys va treballar al 
gremi d’editors i que després va ser coordinadora del 
Saló del Còmic i el Manga. I tenim a més el suport 
de l’Oriol Serra, que també havia treballat en llibreries 
que tenen moltes concomitàncies amb La Temerària.

—I per què vas decidir obrir una llibreria en 
aquesta ciutat? 
—Sóc de Barcelona, però fa 30 anys que visc a 
Sant Cugat, que és una ciutat saturada de llibreries 
—n’hi han moltes i algunes fan la feina molt ben 
feta—, i em semblava que no era oportú fer la com-
petència a col·legues i amics. En canvi, a Terrassa 
hi havia una manca de llibreries independents i amb 
un projecte cultural al darrere. Sé que existeix Sy-
nusia, però estan especialitzats en temàtiques una 

mica diferents.

—Què ofereix La Temerària als lectors em-
pedreïts? Quins trets voleu que us diferen-
ciïn d’altres llibreries locals?
—Creiem que el llibreter ha de ser, en primer lloc, 
un prescriptor. Això no vol dir que el llibreter sàpi-
ga més que els altres, sinó que ha de retransmetre, 
contrastada, aquella informació que ha rebut d’altres 
lectors. Nosaltres volem tocar els àmbits que real-
ment coneixem i que són la literatura, d’una banda, 
que va des de l’infantil fins a la narrativa d’adults, 
la poesia i el teatre; i també la branca d’humanitats. 
Volem compartir amb els lectors aquesta passió per 
la literatura, una literatura que t’interpel·la i que et 
dóna alguna cosa més que un best-seller. Com a lli-
breria independent intentem posar a l’abast del lector 
aquelles publicacions interessants de petits editors 
en català i en castellà —tot i que en català, al tenir-
los més a prop, ens resulta més fàcil fer la tria— que 
queden tapades per l’allau de novetats dels grans 
grups editorials.
Com a llibreria, volem ser un agent cultural més de 
la nostra ciutat. Sense cap mena de pretensió, sinó 
que ens agradaria sumar. Hem col·laborat amb el 
CAET amb lectures interpretatives de les obres que 
després es fan al teatre, estem preparant un cicle de 
concerts de música d’acord amb el Conservatori i, 
com és lògic, volem ser l’altaveu de tots els escrip-
tors i editors de Terrassa.

—Es diu que es pot conèixer la gent pel que 
llegeix i a un llibreter pel que promociona. 
Què podem conèixer de tu a través dels lli-
bres que tens i els llibres que recomanes?
—Aquesta és una bona pregunta, i amb càrrega. 
En una llibreria existeix un discurs creatiu. És a dir, 
amb els llibres que tries, com els disposes, com els 
recomanes i quins recomanes realment estàs fent el 
teu discurs de llibreter. Aleshores, què es pot conèi-
xer de mi a través de La Temerària? M’agradaria 
que es veiés passió pel coneixement i pels llibres 

en general, i aquest amor incondicional per la lite-
ratura que se’m va despertar quan tenia 12 anys 
i que no m’ha abandonat mai. I, de fet, n’he fet el 
meu modus vivendi i la meva raó de ser al llarg de 
la meva vida. Més enllà de buscar compensacions 
econòmiques, he viscut el món dels llibres amb la 
màxima humilitat i sense pretensions de cap tipus, 
però amb passió per la literatura que, més enllà de 
l’entreteniment —d’altra banda, ben legítim—, ens 
condueix a l’autoconeixement i al coneixement del 
món que ens envolta, i a replantejar-nos les relacions 
que establim amb aquest món, tant a nivell personal 
com a nivell social. 

—Com t’imagines el futur de la lectura en 
suport digital des d’aquest teu paradís de 
llibres? Veurem la fi del llibre de paper i la 
fi del llibreter?
—A llarg termini, la veritat és que no ho sé. Com a 
mínim, per la vida laboral que em queda a mi —que, 
com a molt, seran 15 anys—, estic convençut que 
el paper continuarà aquests 15 anys i, de ben segur, 
15 més. Us posaré un exemple, tinc dos fills que te-
nen entre els 25 i els 30, i que, tot i no comprar mai 
diaris, estan molt més al dia que jo perquè gràcies a 
internet els arriben tot tipus de notícies. Però cap dels 
dos ni es baixa llibres per internet ni té lector d’ePub, 
són devoradors de llibres en paper. 
És evident que hi ha gent que va comprant llibres 
electrònics, i que cada cop n’hi haurà més. Però és 
una quota de mercat limitada i molts dels que van 
ser els primers que s’hi van passar ja ho han deixat i 
han tornat al paper. O bé fan servir totes dues coses; 
jo mateix quan surto de viatge m’emporto el Kindle, 
però durant l’any llegeixo en paper. 

—La Universitat de Barcelona ofereix un 
postgrau de llibreter. Creus que realment és 
necessari?
—Durant dos anys vaig participar en un curs de 

llibreter de la Universitat Pompeu Fabra. El primer 
any hi vaig anar a donar algunes classes i el segon 
any el vaig codirigir amb l’Antonio Ramírez, de la 
UB. L’experiència va ser molt positiva i els estudiants 
sortien realment molt contents. Un postgrau de lli-
breters... a veure... personalment crec que negatiu 
no ho és, però que sigui necessari ho posaria en 
dubte. Per a un llibreter, la part determinant —a ban-
da d’estar disposat que no et caiguin els anells per 
haver de fer de tot— és creure’t el projecte d’allà on 
estiguis i tenir una inquietud cultural i lectora potent. 
A partir d’aquí, la resta és pràctica i s’aprèn bastant 
ràpid. Diríem que és meitat bagatge i meitat il·lusió.
Però, anem amb compte, l’ofici de llibreter no respon 
a la imatge que alguna gent té de la feina en una 
llibreria, que és una cosa una mica romàntica. Quan 
he fet entrevistes a candidats per treballar en una 
llibreria sempre he preguntat: «Estàs disposat a fer 
de camàlic entre 6 i 8 hores al dia?». I és que el dia 
a dia implica traginar caixes de llibres i avorrir-se fent 
les entrades i les devolucions. Aquella visió romànti-
ca que ens ha ensenyat el cinema en pel·lícules com 
Tienes un e-mail no és real.

—Agustí Bartra va dir —deu fer uns qua-
ranta anys— que Terrassa no era una ciutat 
literària, què en penses d’aquesta afirma-
ció? Com veus la ciutat des del punt de vis-
ta de la cultura? Li veus la mateixa intensi-
tat creativa i la mateixa receptivitat que a 
altres ciutats semblants de Catalunya?
—Això de Bartra no ho coneixia, però s’hauria de 
situar en el seu context històric. Si Bartra pogués 
estar avui a Terrassa tindria un altre discurs. Hi ha 
una gran quantitat d’autors, i a més autors d’un gran 
pes com Jaume Cabré, Vicenç Villatoro o Marta Pes-
sarrodona.
Pel que fa a la poesia, m’he trobat que els agents 
culturals ens recontraprogramem i molts dies que jo 
tinc una activitat poètica n’estan fent a Amics de les 
Arts, Synusia o la Bau. Jordi F. Fernández 
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