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Can Tusell contra l’aïllament i l’oblit

Pep Valenzuela

Pep Valenzuela «La si-
tuació del barri ara és 
d’abandonament total», 

sentencia la presidenta de l’AVV 
de Can Tusell, Ana Belén Caro, 
afegint de forma molt crítica 
que «és pitjor encara perquè la 
gent tampoc no fa per mante-
nir-lo». Reconeix, de totes for-
mes, que sí n’hi ha participació 
i interès, tot agraint el suport 
de la gent de l’esplai La Fàbrica.
El canvi en la trajectòria de la lí-
nia de bus, que abans arribava a 
la part nord del barri, ha deixat 
més abandonada aquesta àrea. 
«Es van limitar a informar-nos, 
ni consulta ni res. Vam fer una 
reunió amb TMESA i el regidor 
Marc Armengol, en pla hi ha 
això i punt! No podeu fer res». 
Va ser abans de les vacances. 
Llavors no va passar res, poca 
gent ho va saber, però quan les 
van retirar, ja al setembre, es 
van fer una assemblea especial.
Després de gestions i reunions, 

l’ajuntament acceptà la proposta 
de l’AVV per fer que el bus que 
arriba al Pla del Bon Aire, justa 
a l’altra banda de la carretera de 
Matadepera, arribés fins a dalt 
de tot, on hi ha el pas de via-
nants i semàfor, a l’alçada de la 
caserna dels Mossos d’Esquadra.
De totes formes, reclamen, a 
mig camí entre aquest pas i el 
de l’avinguda Béjar, a l’alçada 
del col·legi Pere Vives, un altre 
pas, de manera que les perso-
nes que van a escola no tin-
guin que baixar o pujar fins 
als extrems per poder creuar.

Fem Dissabtes
Emergències a banda, 

l’AVV manté el seu programa 
d’activitats, on no falta la festa 
major del barri. Però abans, al 
mes de maig pintaran els sòcols 
i baixos dels edificis, «són de 
formigó i ara estan molt bruts, 
de color gris», explica l’Ana, «les 
pintarem entre totes les persones 
en una jornada que en diem Fem 
Dissabte». Aquesta, aclareix, 

és una activitat ja tradicional.
Convoquen totes les veïnes i 
veïns, cada un fa un tros. «Nor-
malment es fa per netejar», 
matisa en Joan Carles, vocal 
de la junta i marit de l’Ana, 
«però aquest any ens interessa 
pintar, perquè està molt brut, 
cal donar una mica de color». 
Això, afegeix, entusiasma els 
infants, que inciten la resta».
Relacionat amb el manteni-
ment de l’espai, però amb re-
percussions de molt més llarg 
abast, recentment van aconse-
guir que l’Ajuntament canviés 
els murets/separadors que hi 
havia als patis interiors dels 
edificis per baranes de ferro. 
Va ser la primera reclamació 
de la junta nova. «Els murets 
d’obra feien molts amagatalls 
i els ionquis imagina’t», alerta 
l’Ana. «Pot semblar poca cosa, 
però és un abans i un després», 
afegeix en Joan Carles, «però 
ha baixat moltíssim el consum 
en el barri». «La gent ens truca 
per agrair-ho», diu encara l’Ana.

El relat de vida de les persones i les entitats del barri produeix ràbia i admiració. Mentre 
altres barris i indrets de la ciutat han rebut atenció i recursos, a Can Tusell han fet vida 
com han pogut. Aquí hi ha alguns dels índex més greus i preocupants d’atur, drogode-
pendències i marginació. Els projectes de desenvolupament urbà i social han passat de 
llarg, només han deixat la caserna dels Mossos.

Petites coses que la pers-
pectiva global de vegades 
no permet veure, però 

que mostren una altra realitat 
o, com a mínim, altres cares de 
la mateixa. Un grup de joves re-
prèn ara les emissions de la rà-
dio del barri, Ràdio Can Tusell. 
En Quim, el David i la Maria, 
després de mesos de pensar-hi, 
decidiren passar a l’acció i po-
sar en marxa novament aquest 
mitjà de comunicació veïnal.
«Estem elaborant un projec-
te de ràdio social», explica la 
Maria, membre de l’esplai La 
Fàbrica. Preparen la gravació 
d’una sèrie de programes que 
es podran escoltar connec-
tant-se a la web de la Ràdio.
Peça clau de l’equip és en Quim, 
jove monitor de l’esplai, can-
tant del grup Sinèrgies, de hip-
hop, i voluntari en el projecte 
d’horts urbans del barri. A finals 
de gener anuncien l’entrada 
en acció del bloc de la ràdio, i 
a principis de febrer l’estrena 
dels programes de prova.
Òbviament, el hip-hop tindrà un 
espai destacat, però no faltarà 
diversitat d’estils. Entre altres, 
es prepara una bona progra-
mació de ritmes llatins i afro-
cubans. Amb la participació de 
l’AVV, preparen uns tallers de 
ràdio per a joves, que permetrà 
l’aprenentatge dels elements bà-
sics per treballar en l’estudi de 

“L’atur estructural és aquí”

Horts urbans 
Allò, però, que darrerament més 

els alegra és la feina amb els horts 
urbans. «Fixa’t que quan han 
d’ensenyar un hort vénen a mi-
rar aquest», s’enorgulleix l’Ana. 
El projecte es va pensar amb 
l’anterior junta, però es va posar 
en marxa fa només un any i mig.
A l’espai n’hi ha 13 parcel·les que 
s’entreguen per un temps de 
5 anys. El terreny va ser cedit 
per l’Ajuntament. Era l’espai on 
s’havia guardat la maquinària 
de les obres, estava tot ple de 
formigó, recorda en Joan Car-
les, coordinador del projecte. 
En aquests prop de dos anys 
les coses han anat molt bé, 
tant que «hem demanat el te-
rreny que hi ha al costat, i hem 
de fer projecte per ampliar».
Les directrius bàsiques per gau-

dir d’una parcel·la són: primer, 
treballar amb regularitat, qui 
no treballa fora. Assistir a les re-
unions, i no es pot faltar a tres se-
guides. Respectar el treball de les 
altres persones, si s’agafa algú ro-
bant, fora. Cada mes hi ha reunió 
de les 13 responsables de les res-
pectives parcel·les. L’esplai La Fà-
brica té una parcel·la especial, on 
treballen els infants. Ara hi ha uns 
9 que esperen per tenir-ne. Cada 
família o grup que conrea es que-
da el producte, però tot és eco-
lògic, sense productes químics.
La responsabilitat és de l’AVV, 
«però volem que en el futur, si hi 
ha ampliació, es crei una junta i 
que sigui autogestionat», explica 
l’Ana, «que un portaveu vingui 
a l’AVV per mantenir connexió, 
però sobretot que sigui el mateix 
personal que s’ho faci».  

gravacions i emissió, obrint així 
aquest espai a la participació i 
col·laboració per enllestir una 
més ampla i rica programació.

No més locals buits
Un altre projecte que aixeca 

expectatives, tot i la manca de 
recursos econòmics, és el de pro-
moció de l’obertura de negocis i 
comerços. Des de l’esplai i l’AVV 
volen incidir en aquest problema 
de Can Tusell, que s’ha quedat 
sense vida comercial. Les boti-
gues i negocis van anar tancant 
com a conseqüència, principal-
ment, de les crisis i el deteriora-
ment de les condicions de vida.
«Entenem que no es tracta de 
fer d’administració de finques», 

explica la Maria, responsable de 
la coordinació del projecte, «sinó 
de promoure un diàleg i acord 
entre les persones propietàries 
dels locals i la gent interessada 
en obrir algun negoci, tot ente-
nent la situació del barri i la ne-
cessitat de promoure una dinà-
mica de relacions socials nova».
El gent del barri necessita 
aquests comerços i serveis, hom 
parla per exemple de forn o ten-
da bàsica, i moltes persones po-
den trobar una activitat d’auto-
ocupació. Mentre cerquen 
suport de l’Ajuntament i altres 
entitats, ja tenen avançades les 
converses per obrir un parell de 
locals, al temps que la llista de 
persones interessades creix. 

Treballant per una ràdio i la dinamització comercial i social

Estudi de la nova ràdio de Can Tusell

Joan Carles, coordinador de l’hort, i Ana Caro, presidenta de l’AVV Can Tusell. 

Foto: PV

Can Tusell va néixer als primers 1980, una gran promoció de pro-
tecció oficial, 800 habitatges amb opció de compra i lloguer. La Pepa 
Alarcon, una de les creadores de l’esplai La Fàbrica, que ha estat una 
institució molt important al barri, va arribar al barri el 1986, on «hi 
havia una singularitat de persones», recorda, «tothom que venia 
era perquè vivia una situació familiar, econòmica i social difícil».
L’estructura del lloc era maca, recorda, però amb molts proble-
mes socials. «Quan es parla d’atur estructural i desigualtat, aquí 
era un punt de concentració, nosaltres ho teníem tot», això la va 
animar a buscar l’AVV. Després, davant el problema dels infants 
al carrer, participà amb un grup de joves ja en marxa en la crea-
ció d’un esplai, l’any 1989, al carrer, un grup de voluntàries. «Ho 
vam començar tot de zero», explica, «en ambient d’influències 
negatives, havíem de netejar les places de les xeringues, era 
una època dura de drogues amb totes les conseqüències».
Can Tusell, en el plànol i projecte urbanístic devia estar molt bé, 
però a l’aïllament físic, s’havia de sumar al principi l’absència 
de transport i escola, que es van haver de guanyar amb mo-
bilització i protestes. D’altra banda, el propi barri està di-
vidit molt clarament en dos parts, tallades per l’avinguda 
Béjar, la part «de dalt» i la «de baix», que en diu la gent.
Tot i viure una situació molt semblant, mentre la part sud està 
a tocar de Sant Pere Nord, amb l’avinguda Francesc Macià, im-
portant eix comercial, la part nord queda lluny de tot, i ara 
sense parada de bus. Com que l’únic comerç que funciona ara 
en aquests carrers és la farmàcia, els veïns i veïnes, sobretot la 
gent gran, viuen el citat aïllament de forma especialment greu.
Els  debats  i  conflictes  entorn  a  la instal·lació de la ca-
serna del Mossos d’Esquadra, primer, i de l’església evan-
gèlica, van ser viscuts com a possibilitats per millorar 
mancances o deficiències estructurals. «La gent i l’esplai 
també, volíem que aquí es fessin habitatges i equipaments 
que ajudessin a dinamitzar el barri, però no va ser així».
Sorprenentment, l’administració local no ha estat capaç de donar 
assistència ni bastir en tots aquest anys cap projecte de futur pel 
barri. Les veïnes i veïns han hagut de crear les seves alternatives 
en mig d’aquest «abandonament». 

Foto: PV
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La FAVT aposta per la municipalització de l’aigua

Moltes feines pendents, la  ciutadania ha de participar

Redacció

A final d’aquest any 2016, 
acaba la concessió 
del subministrament 

d’aigua de la nostra ciutat que 
l’Ajuntament de Terrassa va con-
cedir, el 1941, a l’empresa Mina 
d’Aigües de Terrassa S.A. per un 
període de 75 anys.  Per tant, és 
obligat que, dins d’aquest any,  
l’Ajuntament prengui la decisió 
sobre com i qui gestionarà aquest 
servei a partir del gener de 2017.  

Davant d’aquest fet, la junta de la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Terrassa ha fet pública la seva 
posició i explicat a totes les entitats 
veïnals i als ciutadans la seva pos-
tura sobre aquest tema. Un posi-
cionament que està definit des del 
març de 2014, amb la constitució de 
la Taula de l’aigua de Terrassa, de la 
qual la FAVT n’és part constituent 
des del seu naixement.

La plataforma veïnal precisa que 
aquesta taula és una plataforma 
cívica, formada por entitats so-
cials i  per ciutadans a títol indivi-
dual, que té com a objectiu funda-
cional promoure el debat sobre la 
gestió de l’aigua a la ciutat. 

Va ser després de 4 mesos d’un 
profund estudi de la situació quan 
es va arribar a la conclusió de que 
l’idoni per a la ciutat i els seus ha-
bitants era municipalitzar el servei 
a partir de finals de 2016. 

Des de llavors, la FAVT ha par-
ticipat, formant part de la tau-
la, en xerrades i debats en locals 
d’AAVV, centres cívics i equipa-
ments municipals; i ha estat pre-
sent en festes populars i activitats 
socials i culturals, fent difusió de 

la qüestió i recollint signatures 
en favor del manifest ciutadà que 
demana a l’Ajuntament la muni-
cipalització del servei de submi-
nistrament de l’aigua de Terrassa 
quan s’acabi l’actual concessió.

Tanmateix,  el moment en què 
la postura de la FAVT va tenir 
més difusió i impacte  mediàtics 
va ser amb la seva participació 

en un acte el 6 de maig de 2015, 
com a entitat co-organitzadora i 
protagonista en la presentació del 
Pacte Social de l’Aigua per Terras-
sa, un document «molt important 
pel seu contingut, concret i gens 
demagògic, en què s’aposta pel 
reconeixement de l’aigua com un 
dret humà (no susceptible de que 
es talli a ningú per motius econò-
mics), per la seva gestió pública, 
participativa, transparent, amb 
criteris de sostenibilitat i justícia 
social», afirma la federació veïnal. 
A més, en aquest pacte es fixen 
criteris no sols per l’abastament, 
sinó també per regular el saneja-
ment de les aigües residuals.  

El pacte va ser signat per les or-
ganitzacions polítiques: Terrassa 
en Comú, CUP, ERC, MES, EUiA, 
ICV, SI, Podem, Procés Consti-
tuent i Recortes Cero; els sindicats: 
CCOO, UGT, CGT i CNT; així com 
la pròpia FAVT, l’AAVV del Segle 
XX i el Col·lectiu d’Aturats de més 
de 50 anys. A l’assemblea general de 
la FAVT, celebrada el mes d’abril de 
2015, el suport al pacte va ser rati-
ficat per unanimitat.  Per tant, des 
d’aleshores, el seu contingut cons-
titueix la postura oficial de la FAVT 

Ramon Clariana - President FAVT

Per diverses circumstàn-
cies, entre les quals es 
troben que l’any 2015 ha 

sigut molt electoral, amb elec-
cions municipals, autonòmi-
ques i estatals, on els dirigents 
polítics han dedicat molt temps 
i esforços i que, a nivell local, s’ha 
afegit la dificultat que hi ha ha-
gut per aconseguir un pacte de 
govern estable, l’administració 
municipal a Terrassa està fun-
cionant massa lenta. Això pro-
voca que 8 mesos després de les 
municipals, l’Ajuntament tin-
gui pendent encara gestionar 
i resoldre molts temes de gran 
importància per a la ciutat i per 
a tots els seus habitants.

Des de la FAVT en volem pas-
sar revista, i destaquem en pri-
mer lloc que, malgrat la difícil 
situació social i econòmica en 
què es troben moltes persones, 
amb problemes de tot tipus per 

poder portar una vida digna, s’ha 
demorat fins ara, a primers de 
febrer, la creació del Consell de 
Benestar Social, que és l’òrgan 
de participació municipal on 
s’ha de debatre quines són les 
necessitats socials a prioritzar, 
per buscar-hi solucions.

A banda d’això, el tema més im-
mediat a l’agenda municipal ha 
de ser l’aprovació del nou Regla-
ment de Participació Ciutadana, 
que després de la pressió feta els 
últims mesos per la FAVT i el món 
veïnal, s’ha obtingut el compro-
mís polític de què la seva aprova-
ció inicial és farà al Ple Municipal 
del mes de març: 21 mesos des-
prés que s’acabés el procés parti-
cipatiu per a la seva Redacció. I 
amb l’aprovació inicial no queda 
tancat el tema, ja què s’haurà de 
vetllar per tal que les millores 
s’introdueixin amb rapidesa en 
els òrgans participatius, en espe-
cial en els Consells de Districte.

El segon tema és el de decidir 
com ha de ser la futura gestió del 
subministrament d’aigua de  la 
nostra ciutat,  que ha d’estar re-
solt abans d’acabar aquest any 
2016, ja que a final de desembre 
finalitza l’actual concessió que té 
Mina des de 1941. És imprescin-
dible que comenci al  més aviat 
possible un procés d’informació, 
participació i debat ciutadà so-
bre quin és el model que volem, 

i les associacions veïnals federa-
des, referent al model de gestió de 
l’aigua que volen per Terrassa.

Des de llavors, com a conseqüèn-
cia principalment de la pressió 
social, l’Ajuntament ha creat la 
figura del Comissionat de l’Aigua, 
responsabilitat per a la qual va 
ser escollit l’enginyer Joan Gaya, 
que hauria de recollir tota la in-
formació tècnica necessària per 
fer un balanç de la gestió del mo-
del durant totes aquestes dèca-
des, permetent així la finalització 
transparent i legal de la concessió, 
al temps que servir com a element 
fonamental per valorar tots els 
possibles nous models de gestió. 

El govern local també ha designat 
l’arquitecta Itziar González per di-
namitzar un procés participatiu 
d’informació, d’activitats i de debat 
ciutadà que, junt amb el resultat de 

La federació d’associacions veïnals  remarca  la  seva  postura  davant  del  procés infor-
matiu  i  la  consulta  ciutadana  per decidir el nou  model  de  l’aigua a Terrassa

L’entitat veïnal recorda 
que l’Ajuntament té molts 
temes importants enca-
ra per abordar, i reclama 
que la ciutadania ha de 
poder intervenir en la re-
solució de la major part 
dels mateixos.

Signatura del Pacte Social per l’Aigua de Terrassa, el passat mes maig.

la feina del Comissionant, permeti 
culminar el procés en una consulta 
popular per decidir quin model de 
gestió de l’aigua hi haurà a la ciutat. 

Les informacions apunten a que 
el procés participatiu que anuncia 
l’Ajuntament es posarà en marxa 
els propers mesos. Des de la FAVT, 
que com s’ha dit no han parat de 
mobilitzar-se i participar, infor-
men que mantindran el nivell i ten-
sió participativa en tot el procés. 

La plataforma veïnal exig eix, al 
temps, formar part dels òrgans de 
validació i control que es puguin 
crear, tot treballant i, per tant, 
esperant que la consulta «sigui 
un èxit de participació dels ciuta-
dans, cosa que es pot aconseguir 
si totes les entitats que hem fir-
mat el Pacte Social per l’Aigua Pú-
blica de Terrassa posem el nostre 
esforç en que així sigui.» 

“La plataforma 
veïnal espera que 
la consulta sobre 
la gestió de l’aigua 
que ha d’organitzar 
l’ajuntament sigui un 
èxit de participació.”

gestió municipal, gestió mixta o 
privada, per poder arribar a fer 
una consulta ciutadana, a la qual 
s’ha compromès el nostre alcalde, 
i que voldríem fos vinculant. El 
temps passa i s’està fent tard per 
què aquesta consulta no es pot 
convocar sense garanties de que 
una adequada informació arribi a 
tota la ciutadania.

El tercer tema urgent és co-
mençar un procés participatiu 
per redefinir el traçat i les futures 
línies d’autobusos, que conside-
rem ha de ser previ a l’aprovació 
del nou Pla de Mobilitat, del qual 
ja fet la diagnosi prèvia i les pro-
postes des de fa mesos, però que 
tampoc no s’han aprovat. I rela-
cionat amb el servei d’autobusos 
hi ha l’evident necessitat de re-
novar la flota d’autobusos, molt 
envellida, i que no pot esperar a la 
nova licitació del servei que tam-
bé està pendent de fer-se.

Millorar la neteja pública i la 
recollida de residus és una tasca 
també ineludible: és un clam a tots 
els barris de la ciutat les moltes 
deficiències que fan que la nostra 
ciutat es vegi bruta. Entenem que 
no és un tema d’un sector, sinó de 
la ciutat, i que s’ha de fer un gran 
debat ciutadà amb l’ajuntament 
per aconseguir millorar les defi-
cients condicions actuals amb la 
col·laboració de tots: consistori, 
serveis municipals i ciutadans.

Pel que fa a aspectes urba-
nístics, s’ha de seguir el desen-
volupament del Pla de l’Anella 
Verda, encallat en la resposta 
municipal, que encara no s’ha 
fet, a les al·legacions fetes a 
l’aprovació inicial d’aquest Pla.
I per  suposat, arreglar els ta-
lussos de la riera del Palau, per 
poder tornar a la normalitat el 
tràfic de la Ronda Ponent. En-
cara que això pot estar condi-
cionat per la decisió que s’ha de 
prendre sobre el futur de la riera, 
que ha de ser dins del marc nor-
matiu d’una pròxima revisió del 
POUM que considerem també 
ineludible,  a  fer amb la partici-
pació dels ciutadans.millora ni 
canvi,  la Favt expressà la nos-
tra queixa mitjançant instància 
a l’Ajuntament i comunicat als 
mitjans d’informació, demanant 
que no es procedís a constituir-
los sense aprovar abans el nou 
Reglament de Participació. 

Als pocs dies es van reunir amb 
el regidor i li van demanar que 
aquest reglament s’aprovés com 
a molt a finals de gener de 2016. 
La seva resposta no va ser nega-
tiva, i afirmà que la faria arribar 
a la regidora de Qualitat Demo-
cràtica, a càrrec de Meritxell 
Lluís, que és qui té ara la compe-
tència del tema.

El dia 18 de novembre es van 
reunir amb aquesta regidora i 

li varen dir el mateix. La seva 
resposta va ser que havia de 
reunir-se amb els represen-
tants dels partits de l’oposició 
municipal per parlar del tema 
i es va comprometre a reunir-
se poc després amb la fAVT, i 
fer-los saber allò que s’hagués 
tractat.  La regidora es va re-
unir amb els partits el 9 de 
desembre, però ha faltat a la 
seva paraula, ja que no s’ha re-
unit amb la federació fins ara, 
encara que hi ha fixada una 
reunió pel proper 13 de gener, 
on esperen s’entengui la pos-
tura i arguments, que són els 
següents:

“Davant de tants retards so-
bre aquests temes, des de la 
FAVT hem decidit  recomanar 
a les AVV que no assisteixin als 
Consells de Districte ni assistir 
a les Taules o Consells muni-
cipals en què estem presents, 
mentre no s’aprovi el nou Re-
glament  i es facin millores en 
els Consells de Districte o, en el 
seu defecte,  se’ns  presenti  un 
calendari municipal  concret i 
àgil.  Allargar encara molt més 
el temps, després de tantes 
demores, considerem  és una 
falta de respecte al treball de 
totes les entitats i persones que 
varem dedicar temps i esforços 
al procés participatiu del nou 
Reglament.» 

Foto: PV
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Terrassa, una ciutat que ha sucumbit a l’especulació immobiliària?

XSP: una xarxa per organitzar la solidaritat

L’especulació 
no és un joc

Fa ja gairebé tres anys que co-
mencem a construir la Xarxa de 
Solidaritat Popular per lluitar amb 

la situació d’emergència social que 
aquesta crisi i aquest sistema han ge-
nerat a Espanya. El nostre treball es 
basa a resoldre les necessitats concre-
tes de les persones i alhora fer prota-
gonistes a les víctimes de la crisi, a 
les famílies empobrides, al poble que 
sofreix les conseqüències d’un espoli.

Durant aquests tres anys hem creat 
assemblees, per tot l’estat, que al 
seu torn han generat rebosts solida-
ris, programes de suport a l’educació 
pública, classes de suport, grups de 
dones, horts solidaris, economia so-
cial, iniciatives contra la pobresa 

M’agradaria expressar la meva indig-
nació respecte a la recent aparició 
de “El joc de Terrassa”.

No crec que la incitació al consum que 
promou aquest joc, sigui un valor inte-
ressant per transmetre als nens i nenes 
de les nostres escoles, on aniran a parar 
aquests jocs per obra i gràcia del Ajunta-
ment. Mesos enrere vaig presentar al sr. 
Amadeu Aguado entre altres projectes, 
un joc de cartes que transmetia uns va-
lors més humans, amb uns continguts 
que haurien aportat un coneixement de 
la història, geografi a i sociopolítica del 
nostre territori. Un disseny de joc fet amb 
criteri, des de l’estudi de la història local 
de la mà de Salvador Cardús, Baltasar 
Ragon, Joaquim Verdaguer, etc. “El joc 
de Terrassa” està fet per un emprenedor 
lleidatà que ha repetit l’experiència a Llei-
da, Girona, Tarragona, Mataró, Manresa, 
Reus... i que assegura que aquest híbrid 
de Monopoly i joc de l’oca és “el nostre 
joc”. Davant de la demanda d’implicació 
per part del Ajuntament al projecte del joc 
que vaig presentar, em van aconsellar en-
gegar un Verkami. I fi ns aquí va arribar el 
seu interès. Doncs bé, tinc una proposta 
de Verkami pels senyors del Ajuntament: 
“Aturem el sinisme”. Ja tenen com a mí-
nim, tot el meu suport.  

energètica i molts altres programes 
de solidaritat. Programes que han 
sorgit en les nostres assemblees lo-
cals de la RSP, teixint solidaritat des 
de baix, sobre la base de les neces-
sitats de les nostres veïnes i veïns.

Fa més d’un any que ens embarquem 
en l’aventura d’explicar tot el que feia 
la Xarxa de Solidaritat Popular en un 
documental. Un repte difícil però que 
afrontem amb motivació. Després 
d’aconseguir el finançament mitjançant 
el crowdfunding, planifiquem el rodatge 
que ens ha portat a conèixer Xarxes el 
treball de les quals està modificant la 
situació als seus barris i pobles. Hem 
volat fins a Canàries per mostrar-vos 
la seva lluita pel transport públic, Va-

Visc a Sant Pere Nord i quan baixo 
caminant cap al centre cada cent 
metres em trobo amb cases i lo-

cals abandonats i tapiats, esquelets 
d’edificis deixats a la bona de déu que 
exhibeixen airosos els seus ossos de 
ciment i formigó a la intempèrie, i pi-
sos a punt per anar a viure, però sense 
ningú a dins mentre que hi ha gent a la 
que expulsen de les seves llars... Quan 
veig tot això sento que d’aquest aban-
donament emana un aire a deixadesa i 
ruïna, i com si en aquesta deixadesa hi 
hagués alguna cosa malaguanyada, al-
guna cosa hostil als ciutadans. 

Els carrers gairebé sempre estan de-
serts, a excepció d’alguna avinguda de 
molta anomenada, i, quan em creuo amb 
algú altre, sempre ens mirem recelosos, 
com si ser vianant, enmig d’aquesta 
desolació, fos sospitós. És una llàstima, 
estem a una ciutat que ha perdut la seva 
essència, la seva raó de ser.

Les ciutats són éssers vius, amb ànima 
o amb inconscient col·lectiu si ho prefe-
riu. Han estat creades per protegir els 
seus habitants i desenvolupar-se har-
moniosament d’acord amb les necessi-
tats de la població. Quan això succeeix, 
el creixement de la ciutat es fa d’acord 
amb el creixement demogràfic, però Te-
rrassa, i gairebé tota Espanya, va caure 
sota l’especulació desenvolupada hàbil-

ment per financers sense escrúpols i les 
autoritats, que havien de vigilar i pla-
nificar, es van deixar, si no corrompre, 
almenys seduir, i van mirar a una altra 
banda; mentre gaudien d’aquell raig de 
diners que entrava a les arques munici-
pals gràcies als permisos d’obra que es 
donaven amb generositat.

Clarament hi va haver una absoluta 
negligència per part d’autoritats i insti-
tucions que van perdre de vista els seus 
principis i objectius, però no oblidem que 
també la majoria de persones es va con-
vertir en un ramat d’ovelles que creien 
que comprant i venent pisos havien 
conquerit el país del benestar i que van 
caure com babaus en el parany del crèdit 
fàcil i es van endeutar fi ns les celles.

I què dir dels usurers disfressats de 
bancs que se senten ben protegits per 
un govern que no vacil·la en aplicar tot 
el pes de la llei per desnonar, per enfon-
sar a famílies senceres en la desespe-
ració? Uns bancs, potser alemanys, que 
ni saben on tenen les seves propietats, 
que només saben que són seves. O, pi-
tjor encara, habitatges que pertanyen a 

algun fons voltor com el gestionat pel fill 
de l’expresident Aznar. 

La tan esmentada constitució espanyola 
garanteix el dret de la ciutadania a un habi-
tatge digne.  Llavors... on para el respecte a 
aquesta sacrosanta constitució? L’ambició 
ha desarticulat la societat i l’endeutament 
ens ha convertit en esclaus.

Un personatge estranger al que estava 
escoltant un dia per casualitat va afir-
mar en una entrevista que no entenia 
per què aquí no s’enderroquen les cases 
abandonades, unes cases  que causen 
una pèssima impressió, que són depri-
ments, i que al seu país no es tolerava 
aquesta mostra d’egoisme anticiutadà. 
Certament hi ha alguna cosa abjecta en 
aquestes cases tapiades i com mortes, 
mortes perquè neguen l’objectiu per al 
qual van ser construïdes: albergar és-
sers humans i protegir-los. Desolades 
continuen de peu, com burlant-se de la 
condició humana, com tombes al bell 
mig d’una ciutat semiabandonada. 

A vegades m’il·lusiono i em dic que 
seria formós i humanitari que, de sobte, 

totes aquestes persones que fugen de 
països destrossats per la guerra, la fam, 
les malalties i la mort, arribessin aquí 
i okupessin totes aquestes cases aban-
donades (i que fa 10 anys estaven to-
tes habitades). Retornarien a la ciutat la 
seva dignitat de ciutat, i les rialles dels 
nens, les veus de les persones, els cants 
i els murmuris tornarien a escoltar-se 
pels carrers pels que passegem alguns 
ciutadans solitaris que ens delectem 
observant la vida més senzilla, aquesta 
vida que ja no es troba en molts carrers 
terrassencs.

Però a alguns solars abandonats, com-
prats a preu d’or abans de la crisi i en 
els que es va enderrocar la casa (i que 
certament donen en alguns casos la im-
pressió de ser d’una boca que ha perdut 
algunes dents), després de molts anys 
d’oblit, han crescut espontàniament ar-
bres que treuen el cap airosos per sobre 
de les tanques i embelleixen els carrers 
monòtons amb les seves branques ple-
nes de fulles que oscil·len amb la brisa. 

«Val més això que res», em dic, mentre 
penso que almenys a la brisa encara no 
l’han pogut matar. 

lència i les seves hortes solidàries, Vigo 
i el seu Centre Social, Zaragoza amb 
les seves classes d’idiomes, Terras-
sa i els seus programes d’habitatge i 
Madrid on hem visitat diversos pro-
jectes, recollint el testimoniatge de les 
persones que dia a dia fan la xarxa.

Gràcies a totes les xarxes que ens han 
acollit, que ens han obert les portes de 
les seves cases i que ens han ensenyat 
com es construeix la solidaritat. Gràcies 
a totes per ser un exemple de lluita i 
dignitat.

Documental ‘Una red para organizar la 
solidaridad’
https://vimeo.com/150016160 
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Trobada d’OCMs del Vallès Occidental

En memòria de 
Juan Casado

Pep Valenzuela

“Posem llum a l’Ajuntament. 
Auditoria ciutadana a Sa-
badell”, és el títol de la cam-

panya que el consistori municipal de la 
ciutat veïna acaba de posar en marxa. 
Era compromís electoral d’alguns dels 
partits que han format govern i, prin-
cipalment, una exigència de la pobla-
ció, especialment punyent després que 
veiessin la llum els casos de corrupció 
que tenen com a principal imputat i 
sospitós l’antic alcalde del PSC a la co-
capital vallesana Manuel Bustos.

“Això, però”, subratllen des de 
l’Observatori Ciutadà Municipal 
d’aquesta ciutat, “no és una auditoria 
ciutadana”, tot i considerar que és un 
“procés interessant i que pot tenir bons 
resultats”. En tot cas, fan una crítica o 
consideració similar a la que en el seu 
dia realitzà l’OCM de Terrassa davant 
l’anunci de l’alcalde Ballart sobre la posa-
da en marxa d’una auditoria també a la 
nostra ciutat: per ser ciutadana, la defi-
nició, direcció i protagonisme del procés 
han de correspondre a la ciutadania, per-
sones i organitzacions socials.

Així doncs, en aquest cas s’hauria de 
parlar, afirmà en Marc, membre de 
l’OCM-Sabadell, d’una “auditoria de 
gestió de l’ajuntament amb participa-
ció ciutadana”. L’Ajuntament ha creat 

Company i estimat Juan, em vaig 
assabentar del teu últim viatge, 
quan just era fora. Només et po-

dia vèncer la maleïda enfermetat “innom-
brable” d’aquest progrés no democràtic. 
Quan hi penso em resisteixo a creure que 
l’home, el company de mil lluites, ja no 
el trobaré més per aquest llarg camí cap 
l’alliberament de l’ésser humà. Sempre 
vas tenir molt clar d’on venies, qui eres i 
a on volíem arribar. Una forta i arrelada 
consciència de classe, que mai ningú no 
va poder arrancar-te. Què lluny haguéssim 
arribat, company Juan, amb obrers i obre-
res, amb sindicalistes, amb polítics, i amb 
persones amb la teva honestedat i amb el 
teu coratge combatiu. I sempre amb aquell 
somriure tan dolç i tan transparent que et 
sortia del centre del teu gran cor.

El mateix dia que l’acomiadàvem, una 
part de Catalunya, aquest país que tant 
estimaves, aplaudia a un nou president 
“burgès”. Una altra batalla perduda com-
pany Juan… Però tu, com a bon i autèntic 
comunista, ja estaves acostumat a caure, 

una comissió tècnica municipal orga-
nitzadora del procés, que compta amb 
una comissió de seguiment, formada 
per entitats socials “designades” i per 
persones “no designades”. Entre les pri-
meres, el propi Observatori, la Federa-
ció d’Associacions Veïnals de Sabadell i 
l’IGOP (institut d’estudis del polítiques 
públiques de la UAB).

El grup segon està format per persones 
que es van inscriure a una llista oberta a 
tothom que la comissió tècnica havia fet 
pública el passat desembre, de la qual 
s’haurien de seleccionar o escollir 3 ciu-
tadanes membres d’alguna organització 
i tres més d’independents. Al final, in-
forma en Marc, no va ser necessària la 
selecció, perquè només es van apuntar 8 
persones i han estat incloses totes.

En resum, afegeix en Fofo, un altre 
membre d’aquesta OCM, “la participació 
és més aviat només de caràcter consultiu”.

Aquest va ser el punt central de conver-
sa de la trobada d’observatoris (OCM) 
del Vallès occidental que va tenir lloc el 
passat divendres 29 de febrer a Terrassa, 
amb representants del d’aquesta mateixa 
ciutat, de Sabadell i del nucli promotor 
del de Cerdanyola.

Per sobre de sigles i programes polítics 
o, d’altra manera, com a teló de fons de 
la vida política cal establir mecanismes 
efectius de transparència i participació 
ciutadana. “Perquè la clau de volta d’una 

ciutadania activa i responsable és pre-
cisament el protagonisme de les perso-
nes, els processos participatius han de 
decidir-ho tot”, argumenta l’Òscar Villa 
de Terrassa.

En el camí, de totes formes, l’avaluació 
sobre el treball i resultats del mateix 
que han vingut fent els OCM és molt 
positiva. Els casos de Terrassa i Sa-
badell són, d’una banda, expressió de 
la importància que aquests objectius 
han guanyat a l’agenda política global. 
Mostren, així mateix, la potencialitat i 
abast del treball.

Tornant al concret, en Marc i Fofo con-
sideren que el procés de Sabadell “no és 
un mal procés”, tot i les crítiques que s’hi 
fan. Valoren molt positiu, d’altra banda, 
el fet que estableixi el compromís de 
crear un òrgan permanent d’auditoria. 
De totes formes, adverteixen, “no vali-
darem els processos, el que farem serà 
fiscalitzar-los”, tot anunciant informes 
propis i opinió en relació a la marxa dels 
mateixos.

En tot cas, els presents a la trobada, des 
de l’experiència personal, apunten també 
que aquest és un procés d’aprenentatge 
i empoderament. Per exemple, la quan-
titat i qualitat de la participació està en-
cara lluny del que caldria, i les auditories 
no poden ser tampoc obra d’un petit grup 
més o menys independent. La trobada 
d’OCMs expressà molt bé això. 

Joan
Tamayo

una i mil vegades, per tornar-te a aixecar 
amb més força si cal, i seguir el combat 
cap a una societat més justa i igualitària. 
Qui t’havia de dir a tu, en aquells temps 
nostàlgics de revolta natural, al carrer, 
que hauries d’acabar posant-te una “ar-
milla fluorescent ” de IAIO-FLAUTA per a 
poder fer entendre a una societat “autista” 
i domesticada, que la lluita per a la DIG-
NITAT, encara és possible, i que la “lluita 
de classes” no és un aforisme literari sinó 
una crua realitat.

Amic i company Juan, sempre 
m’encantava veure’t feliç i orgullós, rode-
jat de les teves tres belles muses, la teva 
companya Maria i les teves “nenes” l’Olga 
i la Bego… una imatge inoblidable.

El meu petit homenatge cap a tu volen ser 
aquestes quatre ratlles plenes d’emoció. I 
un cant rabiós cap a l’esperança, optimista 
com tu ho eres, malgrat tot. L’optimisme 
del savi…. Seguirem la lluita, company Juan 
Casado, i amb més força que mai, fins a la 
victòria final, perquè tu la puguis gaudir, 
des d’on siguis. I quan haguem aconseguit 
segar i tallar les males herbes que ara ocu-
pen el poder, i tornin a sortir i a créixer les 
flors i els boscos d’una nova societat, la que 
tu tant desitjaves, igualitària, solidària, jus-
ta i llibertària, la gent tornarà a riure i a ser 
feliç, amb aquell somriure tan bonic que tu 
ens has deixat dins del cor. Aquesta sí que 
serà la veritable REVOLTA DELS SOMRIU-
RES! Fins sempre company Juan Casado!! 
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Miquel Gordillo

La notícia va sorprendre 
fa unes setmanes: un 
grup de policies munici-

pals havia denunciat la regidora 
de la CUP Maria Sirvent, arrel 
d’unes paraules dites en el ple 
del passat mes de juliol en què 
la formació demanava la dis-
solució del Grup d’intervenció 
Policial (l’anomenat GIE), inte-
grat dintre de la policia muni-
cipal. El motiu de la denúncia, 

feta cinc mesos després, que les 
declaracions podrien ser cons-
titutives d’injúries i calúmnies 
vers aquest cos. L’acte de con-
ciliació entre les parts de fa uns 
dies no va donar cap fruit: la 
regidora no va retirar les seves 
manifestacions, i apel·la al seu 
dret d’expressió dins del debat 
polític que duu a terme a la ins-
titució com a càrrec electe. Ara, 
els policies han de decidir si in-

Pep Valenzuela

Biòloga de formació i cur-
sant estudis de Psicolo-
gia a la UOC, la Marta 

Muntanyola, nascuda a Terrassa 
el 1982, és professora de Secun-
dària i formà part de la candida-
tura de Terrassa en Comú. Per la 
seva trajectòria, tal vegada fora 
una de les representants, sinó 
la més, en l’actual Ple municipal 
d’allò que d’una manera més o 
menys estereotipada en diuen 
la nova política.

Formada en grups d’esplais, 
passà a la cooperació amb Amèri-
ca Llatina. Ha estat activista en 
l’Ateneu Candela, en les oficines 
pels drets socials i dels migrants, 
i a la Plataforma d’Afectades per 
la Hipoteca (PAH), per finalment 
fer el salt a l’acció política en 
l’àmbit institucional.

«Ha anat tot molt ràpid», afir-
ma, tot dient que «mai he estat 
a cap partit, ni ho pensava, per-
què el que fèiem era la crítica 
de la forma de fer política a les 
institucions, que vèiem arcai-
ca, que no representava el sen-
tir de la societat».

terposen una querella criminal 
a la regidora, i continuen així un 
pols als representats polítics i a 
l’opinió pública, una actitud que 
a aquestes alçades no facilitaria 
el debat que part de la ciutada-
nia reclama.

Suport a la Maria Sirvent
El que sí va desencadenar la 

denúncia és solidaritat vers 
la regidora de la CUP. Des del 
moment en què es va conèixer 
l’acció judicial contra Sirvent, ja 
va rebre nombroses mostres de 
suport. Les formacions políti-
ques de Terrassa en Comú, ERC, 
ICV, EUiA i PSUC Viu, i entitats 
com la FAVT, Iaioflautes, Ate-
neu Candela, Taula de l’Aigua, 
Observatori dels Drets Humans, 
OCM, Procés Constituent, CGT, 
COS, Arran, SEPC i Endavant, 
així com un grup de treballadors 
municipals, han criticat aquesta 
acció judicial.

En una trobada multitudinària 
celebrada el passat 15 de ge-
ner als Amics de les Arts contra 
els models policials repressius, 
es va constatar aquest suport. 
L’alcaldessa de Badalona, Dolors 
Sabater, explicà que a la seva ciu-
tat han dissolt la unitat Omega, 
de característiques semblants al 

El confl icte policial accelera el debat sobre el model de seguretat
Un grup de policies locals va emprendre una demanda 
contra la regidora de la CUP per calúmnies i injúries. Ara 
han de decidir si interposen una querella criminal.

Acte Contra els models policials repressius del passat 15 de gener, amb la Maria Sirvent en primer terme. 

Noves Regidores

Marta Muntanyola: «la transparència només pot ser amb participació directa de la gent»

Foto: OV Cardona

El GIE, un cos polèmic
Tant la CUP com diverses plataformes i entitats veïnals, ha estat 

sempre molt contundents en les crítiques als GIE. Reclamen la 
seva dissolució, tot remarcant que no van contra el cos policial, 
sinó vers aquest grup de perfil antiavalot, vinculant-los a actua-
cions controvertides els darrers anys: càrregues en concentra-
cions, detencions indiscriminades de persones lligades als mo-
viments socials, i on destaca la mort de Jonathan Carrillo el 2009.

En tot aquest afer destaca també el posicionament asèptic de 
l’alcalde, màxim responsable polític del cos de policia municipal. 
Des de l’oposició d’esquerres subratllen que es torna a evi-denciar 
falta de lideratge i de model de ciutat, en aquest cas en l’àmbit 
policial. Cal recordar que el PSC duia en el seu programa electoral 
la dissolució del polèmic Grup d’Intervenció Policial, però fins el 
moment no ha donat mostra de fer-lo desaparèixer, ni així consta 
en l’esborrany d’un Pla Director de la Policia que està elaborant. 
Per la seva banda, C’s i PP es limiten a defensar a la policia, «da-
vant dels partits que volen deslegitimar la democràcia». 

“El confl icte ha 
evidenciat la necessitat 
d’un debat sobre el 
model de seguretat, 
que no passa per 
mantenir un cos de 
perfi l antiavalot”

GIP de Terrassa i a altres unitats 
presents a les grans ciutats. Els 
titllava com un model de segure-
tat repressiva, els quals es tracta 
de substituir-los per una policia 
local més preventiva, democràti-
ca i comunitària.

En aquest sentit, en part degut 
als esdeveniments i a la pressió 
social, tot l’enrenou generat ha 
evidenciat la necessitat d’un 
debat sobre el model de segure-
tat, que no passa per mantenir 
un cos de perfil antiavalot a la 
ciutat, i que ha de transcendir 
el concepte de seguretat, entès 
més enllà del control policial. 
L’acord produït en el darrer ple 
per celebrar un debat ampli so-
bre el model de seguretat així 
ho avala. 

El 15M, va el moment del canvi de 
xip, «vam creure que havia arribat 
el moment de fer un salt a les ins-
titucions, amb una nova forma de 
fer política». Aquí, diu, s’hi trobà 
gent del Candela, de la PAH, i gent 
que no havia militat abans.

Això, afegeix, «no és una cosa 
només local, sorgeix en altres 
punts de Catalunya i l’Estat». 
Al temps, tot i «plantejar l’accés 
a les institucions, no pensava 
que jo personalment fos a fer el 
salt». En tot cas, «era un projec-
te que em feia il·lusió, me’l creia 
i el veia necessari».

El resultat final, amb sis regido-
res, la va deixar fora. Però la Rosa 
Garcia, que sí havia estat elegida, 
per motius personals i de feina ni 
tan sols va prendre possessió de 
l’escó i la Marta va haver d’entrar. 
«Llavors sí, en molts pocs dies 
molt canvi i no tens temps 
d’assumir», assegura, «però, com 
que és quelcom que et creus, ho 
vius amb molta il·lusió»

Quan aterres, «ara sí, te’n ado-
nes de la distància real que hi ha 
entre les institucions i el carrer». 
Dintre, afirma, s’ha de «canviar 
el xip» i intentar «entendre i 

adaptar-se, perquè sinó també 
va en contra teu». A la institu-
ció funciona allò del «sempre ha 
estat així», però, alerta, «estem 
aquí perquè no volem fer les co-
ses com les hem fet sempre».

Per això van proposar les co-
missions obertes, la de societats 
municipals, la d’emergència 
social i la de transparència. La 
d’emergència no anà endavant, 
però sí la de transparència, i enca-
ra presidida per la pròpia Marta, 
presidència rotatòria. «O sigui, 
que a més de regidora entres ja 
amb tota la dinàmica de respon-
sabilitat en aquest nivell». Això, 
assegura la Marta, és part del que 
des de TeC treballen, «sobre de 
tot, per connectar la institució 
amb la gent, perquè sí que hi ha 
una desconnexió gran».

Creu que amb aquest govern això 
és veu més clar, «dóna la sensació, 
que no hi ha una visualització de la 
ciutat», que manca projecte, «que 
li falta direcció».

En qualsevol circumstància, 
defensa la Marta que cal crear 
«eines que permetin participar, 
les comissions obertes és un pas, 
no és el definitiu, encara no hi 

ha dret a veu, i cal anar bastant 
més enllà». En aquest sentit, «la 
comissió de transparència pot fo-
rçar anar més enllà i no quedar-
nos només en cobrir l’expedient». 
Això, afegeix, «només serà possi-
ble si hi ha una participació de 
veritat i directa de la ciutadania, 
no és només tenir un portal web 
municipal per anar bolcant mi-
lers de documents, ha de ser una 
forma de fer i de governar real-
ment democràtica».

Aquest govern no vol això, consi-
dera, mireu sinó el «pacte típic de 
la vella política» amb Convergèn-
cia, i «vinga anar posant pegats i 
fent cops de pal sense objecte, la 
sensació és que deambulen d’un 
costat a l’altre».

Li vagi com li vagi al govern, 
Marta assegura que per TeC «la 
vessant institucional és només 
una pota del projecte. I que «sen-
se la mobilització al carrer, les 
associacions, els moviments so-
cials, no es va enlloc, ja ho hem 
vist això», subratlla, tot referint-
se a les «ciutats i llocs de l’Estat on 
està guanyant presència aquesta 
nova forma de fer; i que no hi ha 
marxa enrere», sentencia. 
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Per ara no es compraran els 
autobusos nous. En el pas-
sat ple municipal, l’equip 

de govern presentà una proposta 
per adquirir 15 unitats noves els 
propers dos anys. S’unirien així a 
la flota de 64 busos que té TME-
SA, que es troba en molts casos 
bastant deteriorada. Fins i tot 2 
busos van incendiar-se els da-
rrers mesos.
En concret, es proposava substi-
tuir les unitats més antigues (dis-
set anys d’antiguitat, quasi deu 
anys per sobre del desitjable) per 
4 articulats llargs, un microbús i 
10 unitats de 12 metres, d’aquests 
6 híbrids i la resta dièsel, per un 
preu total de 4,4 milions d’euros. 
Aquí va haver la controvèrsia. Els 
partits d’esquerra volien com-
prar més vehicles híbrids, Ciuta-
dans i PP, reduir la despesa.
Terrassa en Comú presentà una 
esmena per adquirir 14 busos hí-
brids. El portaveu Xavi Matilla 
al·legà qüestions mediambien-
tals i de salut: els híbrids són 
menys contaminants, redueixen 
el consum, els sorolls i suavit-
zen la conducció, en la línia que 
recomanava l’informe encarre-
gat a una consultora pel mateix 
ajuntament. La compra hagués 
incrementat la despesa en 800 
mil euros. Per contra, Ciutadans 
presentà una esmena en sentit 
oposat, per reduir el preu en 400 
mil euros comprant només dos 

híbrids, esgrimint que aquesta 
tecnologia no està prou contras-
tada en vehicles grans, i que el 
manteniment d’aquest tipus de 
motor és incert; «l’ajuntament 
no està per experiments», se-
gons Javier González.
Un cop desestimades ambdues 
esmenes, TeC, ERC, CUP i Ciuta-
dans es van oposar a la proposta 
de l’equip de govern, mentre el 
PP es va abstenir. I enmig es va 
quedar el govern PSC-CiU, que 
no va obtenir el suport necessa-
ri per tirar endavant la compra. 
Són els problemes de la feble-
sa d’un govern sense majoria i 
que necessita contínuament de 
l’aritmètica i de mirar a esquerra 
i dreta per sumar-hi acords i ti-
rar endavant propostes.
Posteriorment, retrets entre els 
grups per no arribar a un acord 
per comprar nous busos. El regi-
dor de Territori i Sostenibilitat, 
Marc Armengol, al·legà que la 
proposta del govern era equili-
brada, i que ara potser la compra 
s’ha de posposar uns mesos per 
la feina que comporta elaborar 
una nova proposta.

Jornades sobre model policial i 
Pla de Seguretat
Un altre plat fort del darrer ple 
va ser el model policial, sempre 
amb el rerefons del conflicte de 
les darreres setmanes amb la de-
núncia a la regidoria de la CUP 
Maria Sirvent per part de poli-
cies locals. A proposta de CUP i 

ERC, es van aprovar un seguit de 
propostes per «generar un pro-
cés participatiu que reformuli el 
model de seguretat». En concret, 
es realitzarà una diagnosi de la 
situació de la seguretat a Terras-
sa en un termini de tres mesos, 
una convocatòria del Consell 
Municipal de Seguretat oberta 
a la ciutadania, i unes jornades 
ciutadanes sobre model de segu-
retat i policial.

TeC també va donar suport a la 
proposta, a l’igual que PSC, CiU 
i C’s, que en canvi no van veure 
amb bons ulls que les conclu-
sions de les jornades s’utilitzin 
per desenvolupar cap pla o re-
glamentació sobre seguretat 
ciutadana.
Precisament, moltes crítiques 
de l’oposició a l’esborrany del 
Pla Director de la Policia pre-
sentat recentment per la re-
gidora de Seguretat, Maruja 
Rambla, «fet a corre-cuita, i 
amb ocurrències per part de 
l’alcalde Ballart», segons Mati-
lla (TeC), referint-se a la idea de 
col·locar càmeres als uniformes 
dels agents.  I on no es mencio-
na la dissolució del GIE, «no 
apareix, quan sortia al progra-
ma electoral del PSC».

Seguidament, s’aprovà una reso-
lució presentada per PSC i CiU i 
recolzada per C’s i PP, en defensa 
de la Policia Municipal.  La CUP 
rebutjà la proposta ja que «pretén 
ser un rentat de cara de l’equip 
de govern per una situació con-
creta, no afronta problemes de la 
ciutat, no ens hi trobareu en am-
bigüitats», afirmà Maria Sirvent. 
La regidora remarcà que «no po-
sem en dubte la tasca de la Poli-
cia Municipal, només demanem 
la dissolució d’un grup concret, 
el GIE». Quant a la denúncia 
rebuda, Sirvent mencionà el su-
port que diverses entitats i per-
sones de la ciutat li han donat. 
De fet, en aquell mateix moment 
tenia lloc al Raval una concentra-
ció de suport a la regidora i pel 
trencament dels models policials 
repressius.

Els grups d’esquerra defen-
saren un concepte de segu-
retat més ampli, no restrin-
git al cos policial, si no amb 
aspectes relacionats amb la 
«manca d’un habitatge dig-
ne, l’exclusió social, la manca 
d’oportunitat i l’absentisme 
escolar». En paraules de Carles 
Caballero (ERC): «el problema 
és d’indefinició del govern, 
l’alcalde és principal responsa-
ble del cos de policia munici-
pal», remarcà.
El ple del gener va ser l’últim 
per al Gabriel Turmo, regi-
dor del PP al llarg de, ni més 
ni menys, 21 anys. Turmo ha 
avançat la seva retirada de la 
política per problemes de salut. 
El substituirà l’Àlex Rodríguez, 
que ja va ser regidor tota la pas-
sada legislatura. 

Un govern sense nord al que li costa arribar a acords
L’equip de govern torna a quedar-se sol en algunes de les seves propostes principals. 
El darrer ple va posar de manifest la poca afi nitat entre l’oposició d’esquerres i el PSC, i 
la manca d’orientació i de projecte per a la ciutat.

La major part d’actuacions són per problemes amb la grua i multes de trànsit

Isabel Marquès, llegint la memòria anual de la Síndica de Greuges. 

La Síndica de Greuges fa balanç de l’any 2015

MG

Recentment s’ha presen-
tat la memòria anual 
d’actuacions per part de la 

Síndica Municipal de Greuges. 
La Isabel Marquès, que ocupa el 
càrrec de Síndica des de fa cinc 
anys, va exposar en el darrer ple 
municipal les dades d’aquesta 
memòria. La Síndica ha atès en 
total 592 consultes i assessora-
ments al llarg de l’any. D’entre 
aquestes, ha emès 146 expe-
dients per queixes, la major part 
per actuacions de la grua i per 
multes de trànsit. Més de la mei-
tat de les queixes s’han derivat al 
Síndic de Greuges de Catalunya.
A la vegada, des de la Sindica-
tura s’han elaborat 8 actuacions 
d’ofici, en les quals la Síndica ob-
serva que l’administració pública 
perjudica i vulnera els drets de les 
persones. Aquestes  actuacions 
d’ofici adreçades a l’ajuntament 
han tractat temes com els drets 

del col·lectiu LGTB, els drets dels 
infants, sol·licitar la creació d’un 
codi de bones pràctiques per als 
funcionaris municipals, o qües-
tions d’accessibilitat per a disca-
pacitats a la via pública.
La Síndica també destaca de 
l’any anterior l’acte de celebració 
del Dia internacional dels Drets 
Humans, amb la participació de 
600 alumnes.
La funció de la Síndica és la de-
fensa dels drets fonamentals 
i les llibertats dels ciutadans 
davant de l’Ajuntament i de les 
societats municipals. Es tracta 
d’una figura a qui les persones 
poden acudir quan no estan 
d’acord amb alguna pràctica de 
l’administració que els afecta. 
D’aquesta forma, la Sindica in-
forma i orienta a qui considera 
que ha patit un greuge per al-
guna actuació dels serveis mu-
nicipals, i emet recomanacions 
o suggeriments a l’ajuntament.
L’actual Síndica va manifestar 

a Malarrassa que la major part 
de consultes que atén vénen 
de persones que defineix com 
a «més vulnerables», i que acu-
deixen a la seva oficina sense sa-
ber què han de fer davant casos 
d’assetjament relacionats amb 
habitatge, amb companyies 
energètiques, o amb el mateix 
ajuntament. La Síndica tam-
bé va subratllar que no compta 
amb prou recursos, sense els 
quals «no es pot fer tot el que 
s’hauria de fer, i és l’Ajuntament 
qui hauria de posar-los”. A ban-
da d’això, es tracta d’un càrrec 
sense remuneració.
Marquès porta en el càrrec 5 anys, 
comptant aquest darrer any en 
què li van demanar que conti-
nués. Marquès deixarà la sindi-
catura quan l’Ajuntament trobi 
una altra persona, en un termini 
de 3 mesos, i mentre s’elabora el 
nou reglament d’aquest servei, 
tal com es va aprovar en el ple del 
passat desembre. 

Foto: PV

Solidaritat amb les condemnades pel 15-J
La Junta de Portaveus va acordar oferir la seva solidaritat a les 
imputades pel setge al Parlament del 15 de juny de 2011, a pro-
posta de la CUP. Vuit persones van ser condemnades a tres anys 
de presó segons sentència del Tribunal Suprem. L’acord insta al 
Govern a evitar l’ingrés a presó, apel·la als drets inalienables de 
manifestació i expressió, i demana revisar la sentència condem-
natòria per «dubtosa i qüestionable». No obstant, PP i Ciutadans 
es manifestaren contra l’acord. Turmo (PP) considerà aquestes 
condemnes com «exemplars, per atemptar contra institucions de 
l’Estat». Ciutadans també s’afegí a la condemna en els mateixos 
termes que el PP, mentre que el PSC es va abstenir. 

“El govern PSC-CiU, 
no va ser capaç 
d’obtenir el suport 
necessari per comprar 
nous autobusos.”

Tienda&Outlet 
Teixidors 

Raval de Montserrat 130
8221 TerrassaT. 93 780 08 00

botiga@teixidors.com
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La democràcia i la partici-
pació són claus en el des-
envolupament de Fiare: és 

el conjunt de socis qui decideix 
com es gestiona aquesta coo-
perativa de finances ètiques. I 
també quins projectes empresa-
rials i socials es financen: ener-
gies renovables, gestió del medi 
ambient, agricultura de proxi-
mitat, cooperació, comerç just i 
lluita contra l’exclusió social són 
l’objectiu de suport econòmic 
que estableix la base social de 
Fiare. La transparència és igual-
ment un valor bàsic, tots els pro-
jectes que reben finançament es 
poden veure a la seva web.
En una assemblea de socis de 
la comarca celebrada el passat 
gener al Casal Cívic del Vapor 
Gran de Terrassa, Albert Gasch, 
un dels deu treballadors de la 
plantilla, exposà algunes dades 
de l’exercici 2015. Fiare Banca 
Ètica ha tingut un estalvi de 20 
milions d’euros, duplicant així 
els objectius que hi havia per 
a l’any. S’han atorgat crèdits a 
projectes i a organitzacions per 
valor de 3 milions d’euros. Les 
perspectives pel 2016 són arri-
bar fins als 8 milions en conces-
sió d’ajuts i préstecs, tot una fita 
de cara el creixement de la coo-

Fiare Banca Ètica

Les fi nances ètiques 
creixen any rere any

La XES enceta els divendres de l’economia social

En pocs anys de vida, Fiare Banca Ètica s’ha convertit en 
una banca totalment operativa, i en continu creixement. 
A diferència però de la banca tradicional, on s’imposen 
els benefi cis purament econòmics, aquesta cooperativa 
prioritza les dimensions socials, humanes i ambientals 
de les fi nances, i posa per davant de tot les persones i les 
seves necessitats.

Redacció

El grup local de la Xarxa 
d’Economia Social i So-
lidària (XES) ha posat 

en marxa una sèrie d’activitats 
de dinamització al voltant de 
l’economia social i solidària. 
Cada divendres, de 6 a 8 del ves-
pre, en el punt d’informació i 
trobada de la XES a l’Ateneu Te-
rrassenc, es faran presentacions 
de les entitats locals que formen 
part de la XES Terrassa i de les 
seves activitats.
El punt d’informació esdevin-
drà l’espai de trobada de les en-
titats locals que formen part de 
la XES, per què mostrin els seus 
àmbits d’actuació, informin i 
promoguin l’economia social a 
Terrassa. També es vol donar veu 
a entitats que no tenen presèn-
cia a la nostra ciutat però són 
molt actives en aquest àmbit.

Merchandising de Fiare Banca Ètica a la darrera assemblea del GIT Vallès. 

Presentació de la XES Terrassa el passat 23 de novembre. 

perativa. Pel que fa al capital so-
cial, en només un any s’ha arri-
bat a la xifra de 800 mil euros.
L’activitat creditora de Fiare 
s’ha concentrat al llarg del se-
gon semestre, ja que el primer 
tram de l’any es va dedicar a cul-
minar la fusió amb Banca Ética 
Popolare, de matriu italiana i 
amb una llarga experiència eu-
ropea en les finances ètiques. 
BpE començà la seva activitat el 
1999, i té una base social de més 
de 38.000 socis.

Plena operativitat com a banc
Aquesta coalició amb BpE ha 
permès que Fiare Banca Ètica 
esdevengui un banc amb plena 
operativitat a l’Estat Espanyol, 
amb el qual ja es pot operar amb 
normalitat per fer domicilia-
cions, girar rebuts, nòmines, etc. 
Una altra novetat imminent: qui 
obri un compte podrà disposar 
de targeta per operar amb caixers 
automàtics, gràcies a l’acord amb 
VISA, en totes les seves modali-
tats de crèdit, dèbit i pre-paga-
ment. També properament es 
podran domiciliar les pensions a 
través d’un compte de Fiare.
Malgrat el creixement constatat, 
no tot volen ser floretes. Com 
assenyalaven alguns dels so-
cis presentats a l’assemblea, es 
manté certa sensació d’avançar 

encara lentament, en un mo-
ment en què es percep entre la 
gent que la banca tradicional 
està molt desacreditada. També 
i tal com es reconeixia, per ca-
pitalitzar el banc cal augmentar 
en socis, fer créixer el capital 
social, i així poder concedir més 
crèdits, sempre amb els criteris 
primordial d’ajudar al foment 
de l’economia social.

Finances ètiques a les adminis-
tracions
En el discurs de moltes admi-
nistracions públiques, hi ha la 
voluntat manifesta de treballar 
amb entitats financeres èti-
ques. L’Ajuntament de Terrassa 
va aprovar, en el ple del passat 
octubre, estudiar la viabilitat 
d’obrir comptes amb banca èti-
ca i/o cooperatives, com ara Fia-
re Banca Ètica, Triodos Bank, 
COOP57 o Caixa d’Enginyers. 
També poblacions com Saba-
dell, Hospitalet, Collbató, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Just 
Desvern o la Diputació de Bar-
celona han acordat establir 
col·laboracions i fer gestió ban-
cària amb entitats de banca èti-
ca. Per Fiare, aquesta és una de 
les línies d’actuació, també amb 
l’administració egarenca. 

El GIT Vallès celebra la seva 

assemblea anual

L’organització dels socis de Fiare Banca Ètica es fa a través 
dels Grups d’Iniciativa Territorial. El paper dels GIT de 
Fiare és fonamental, ja que difonen els seus valors com 

a banca d’estalvi i finances ètiques a l’entorn local. Es tracta de 
donar suport i reforçar el desenvolupament d’aquells projectes 
empresarials i socials que sorgeixen al territori.

Al GIT Vallès, hi participen 139 sòcies entre persones i entitats. 
El grup comarcal vol estendre la seva base social, especialment 
al Vallès Oriental, on hi ha menys presència. El GIT es planteja 
com a fites bàsiques fer recerca en el territori de projectes per 
finançar, els quals al seu torn ajudin a desenvolupar l’economia 
social i solidària. Els 6 GIT de la zona mediterrània (Vallès, Bar-
celona, Transversal, Balears, València i Aragó) comprenen 1.389 
socis, entre ells 184 organitzacions.

El passat 22 de gener va tenir lloc l’assemblea anual de socis del 
Vallès. La trobada va servir per fer un repàs de les accions dutes 
a terme al llarg de l’any com a organització territorial, i per trac-
tar perspectives de cara aquest 2016.

Entre els projectes que el GIT Vallès ha treballat, destaquen 
la posada en marxa del nucli de la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES) a Terrassa, estendre el mapa Pam a Pam de projectes coo-
peratius i solidaris, les participacions a la Fira Agroecològica del 
Vallès, la Festa del Comerç Just, i diversos cinefòrums i xerra-
des, tot per tal d’apropar l’economia social a la ciutadania.

El GIT Vallès té identificats diverses entitats projectes sus-
ceptibles de rebre finançament. Entre ells es troben els ajunta-
ments de Terrassa, Sabadell, Cerdanyola i Santa Perpètua,horts 
urbans, cooperatives d’habitatge, centres educatius, i d’altres 
projectes vinculats a l’economia social i solidària.

A Terrassa, el grup local de socis de GIT Vallès es reuneix tots els 
dilluns a les 6 de la tarda al Casal Cívic de Ca n’Aurell, a la Plaça del 
Tint. Allà atenen les persones i entitats que busquen informació 
de Fiare Banca Ètica o bé volen fer-se socis de la cooperativa. 

FIARE BANCA ÈTICA
http://fiarebancaetica.coop

fiarevalles@gmail.com
@FiareValles

A banda de l’activitat dels diven-
dres, la XES organitza una jorna-
da per debatre sobre la inclusió i 
aplicació de clàusules socials en 
la contractació municipal. Serà 
el proper dijous 25 de febrer a 
les 19 hores al Casal Cívic Vapor 
Gran-Ateneu Terrassenc (Pas-

seig del Vapor Gran 39). La troba-
da comptarà amb la participació 
d’Amanda Ortega, membre de la 
comissió de Balanç Social de la 
XES, i Domènec Martínez, exdi-
rector de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Cohesió i Benestar de 
l’Ajuntament de Terrassa. 

Foto: PV
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Pep Valenzuela

En Jordi Via estrena 
aquesta àrea d’Economia 
Cooperativa, Social 

i Solidària de nova creació a 
l’Ajuntament de Barcelona. En 
primer lloc, adverteix, l’àmbit 
«no tindria sentit, o en tindria 
menys, si no existís una realitat 
a la ciutat. I existeix, potent, con-
siderable».

A Barcelona hi ha més de 4.600 
empreses i entitats d’ESS, en un 
sentit ampli (cooperativisme, 
societats laborals, associacions i 
fundacions i altres no formalit-
zades); més de 50.000 persones 
treballant i més de mig milió de 
persones que formem part d’una 
o més cooperatives de consum.

El nou govern, assegura, «té la 
voluntat política de donar servei 
i resposta, forma part d’una nova 
política econòmica pública del 
nou municipalisme, que vol im-
pulsar l’economia plural».

-Es vol fugir de la sectorialitza-
ció de l’ESS, però necessita una 
atenció específica, no?

-Sí, atenció específica en el 
marc de promoció de l’economia 
plural. L’ESS no és un subsector 
de l’economia del sector privat. 
Una part important de pràcti-
ques de les empreses de l’ESS no 
les podem identificar com a sec-

Jordi Via: “L’economia ha d’estar al servei de les persones”
Impulsar l’Economia Social i Solidària dintre del  marc d’un projecte municipal 
d’economia plural, compromesa social i territorialment, és un horitzó i compromís asso-
lit pel nou govern de Barcelona i el seu Comissionat de l’àrea, en Jordi Via, una persona 
amb llarga i reconeguda trajectòria pràctica i teòrica.

tor privat mercantil. Mereix un 
reconeixement i una visualitza-
ció diferenciada.

Definim l’ESS com activitat 
econòmica al servei de les per-

sones, basada en la democra-
tització de la gestió econòmica, 
en l’autogestió, en l’equitat; que 
desenvolupa activitat amb cri-
teris de sostenibilitat integral, 
individual, social i ecològica. 
Això és suficient per entendre 
que estem parlant d’una manera 
d’entendre economia i empresa.

-Què us heu trobat?
-Resumint, dos tipus de co-

ses: unes de concepte i altres 
d’acció. Pel que fa al concepte, 
fins i tot amb la millor de les 
intencions, hem trobat que es 
considera l’economia social com 
un element de caràcter pal·liatiu 
i assistencialista, marginal. A 
l’Ajuntament tot, quan s’ha par-
lat d’economia social s’estava 
parlant d’inclusió social i prou.

L’acció de caràcter pal·liatiu forma 
part del projecte. Però per nosaltres 
aquest caràcter no s’ha d’orientar a 
l’assistència sinó a l’empoderament 
dels col·lectius i la gent.

Després, hem trobat iniciati-
ves relacionades amb el món de 
l’ESS, a l’àrea de drets socials i a 
participació ciutadana, vincula-
des a plans de desenvolupament 
comunitari.

-Com està caminant el pla de xoc?
-Hem pogut disposar d’uns re-

cursos, uns 600.000 euros. La par-
tida més important, uns 400.000, 
per desenvolupar accions i plans 
pilot de dinamització territorial a 
5 districtes; altra part, per acom-
panyar cooperatives de dones que 
funcionen o que es volen posar en 
marxa. Un dels elements del pla 
de xoc és contribuir a crear condi-
cions per minimitzar la feminit-
zació de la pobresa.

Hi ha, d’altra banda, 200.000 
euros per subvencionar el procés 
de rehabilitació de Can Picó, es-
pai de propietat municipal que 
s’ha cedit per conveni per desen-
volupar un projecte de foment de 
l’ús de la bici amb la cooperativa 
Biciclot.

Finalment, una part petita es 
dedicà a la fira de consum res-
ponsable de Plaça Catalunya, 
que ha format part del conjunt 
d’activitats en substitució de 
la famosa pista de gel nadalen-
ca. En conjunt ha estat un èxit, 
d’assistència i activitats.

-Més enllà del pla de xoc?
-El pla de treball pel mandat es 

recolza en dues potes: promoció i 
reforç. Se sap poc que hi ha altres 
maneres d’entendre l’economia i 
l’empresa, cal afavorir la infor-
mació i el coneixement.

Després, l’acompanyament a 
les empreses i entitats. Estem 
al servei d’aquesta realitat que 
ja existeix, hem de contribuir a 
reforçar-la i millorar la seva via-
bilitat. Desplegarem iniciatives 
en 5 àrees: d’acompanyament i 
formació, primer. Desprès, de fi-
nançament, i aquí volem activar 
prioritàriament la vinculació en-
tre el sistema de finances ètiques 
i el crèdit cooperatiu i aquestes 
experiències.

Tercer, la comunicació: inter-
na, perquè és insuficient el co-
neixement del que tenim al cos-
tat. I externa, cal tenir presència 
als mitjans convencionals i amb 
els moviments socials.

Quart, la intercooperació entre 
empreses i amb aquestes i les en-
titats; que sigui també sociopolí-
tica, que reforcin les federacions 
de cooperatives, i l’enxarxament 
en relació al territori.

Cinquè, els recursos i infraes-
tructura públics a disposició de 
tota aquesta estratègia.

-La perspectiva municipal és 
suficient?

-Es pot fer feina. Però també 
volem promoure xarxa de mu-
nicipis. Vam fer una trobada 
internacional de la Xarxa de Mu-
nicipis per l’ESS, i ja n’hi ha més 
de 32 signants. La constitució 
d’aquesta xarxa es farà al març a 
Badalona. Però, per entendre’ns, 
amb aquests municipis parlem ja 
de quasi el 50% de la població de 
Catalunya, és molt important.

-Quin són els problemes que 
esteu trobant, les resistències?

-Dos aspectes que s’estan tre-
ballant i que poden tenir una 
evolució positiva. Un és el pres-

supostari. El govern municipal 
està en minoria. S’ha vist obligat 
a treballar amb pròrroga pres-
supostària. És un obstacle, però 
això s’anirà resolent.

Després, un altre problema, més 
de fons o estratègic, és que el dia 
a dia és tan intens que fa que en 
molts moments el debat sobre les 
idees força sobre el desenvolupa-
ment econòmic sigui menor que 
el que caldria, però amb tot, des 
de la confiança mútua dels equips, 
anem avançant en positiu.

Cal dir, a un nivell més general, 
que en certa forma hi ha una pul-
sió contradictòria entre models 
de polítiques econòmiques pú-
bliques més pròxims a la social-
democràcia més convencional i 
models de polítiques públiques, 
per dir-lo d’alguna manera, un 
pèl més agosarats, sense perdre 
de vista la realitat de referència 
prèvia, però més agosarats des 
del punt de vista de creació de 
condicions a mig i llarg termini 
orientades a una certa transfor-
mació social.

Jo diria, en positiu, que hi ha una 
certa tensió creativa entre aquests 
tipus de plantejaments. Al fi nal té a 
veure amb un equilibri entre gestió 
del que existeix i proposta i gestió 
i per tant assaig de nous criteris. 

Economia plural i de les cures

Jordi Via, comissionat d’economia cooperativa, social i solidària, durant 
l’entrevista al seu despatx. 

Jordi Via LLop, expert 
en cooperativisme, 
ha estat president 
de la Federació de 
Cooperatives de Treball 
Associat de Catalunya, 
secretari general de 
la Confederació de 
Cooperatives i membre 
constituent de la Xarxa 
d’Economia Solidària 
de Catalunya (XES); és 
membre del Patronat de 
la Fundació Roca i Galès 
i també del Consell 
Rector de la cooperativa 
Arç. És soci d’altres 
cooperatives, xarxes i 
entitats de l’economia 
social i solidària, a nivell 
de Catalunya, Estat 
espanyol i internacional.

Contractes i compres públiques

-En el desenvolupament de la intercooperació tenim pre-
vist el desenvolupament dins l’ajuntament de criteris 
que facin possible la compra i la contractació pública, 

ètica i responsable.
L’Ajuntament és un dels agents socioeconòmics més importants, 

un dels principals compradors; per tant, en la mida en què s’orienti la 
compra en direcció a afavorir no només l’ESS sinó tota l’empresa so-
cial i ecològicament responsable, per tant també l’empresa mercantil 
si és que incorpora aquests conceptes. Això té un efecte arrossegador 
positiu també de l’ESS, i per tant afavoreix l’estratègia de construcció 
en relació a la creació de mercat social.

Actualment, hi ha una legislació que parla d’incorporar criteris so-
cials, però molt circumscrit al concepte d’inclusió social, això s’ha 
d’ampliar, i s’està treballant.

-Hi haurà finances ètiques als comptes?
-S’estan fent reunions, s’ha parlat amb Coop57, amb Fiare i Trio-

dos. I s’ha parlat amb caixes de crèdit com Caixa d’Enginyers. Estem 
plantejant col·laboració en el sentit de que l’ajuntament sigui client 
del sistema de finances ètiques i en el sentit de que aquest sistema 
recolzi les polítiques de promoció i reforç de l’ajuntament.  

Foto: PV

-Pensem l’economia en la seva diversitat. Primer, res-
pecte a l’empresa mercantil convencional es vol con-
tribuir i acompanyar perquè hi hagi avenços cap a una 

aplicació pràctica, honesta i no instrumental de la responsabilitat 
social empresarial.

Contribuir a que hi hagi avenços en l’economia circular (orien-
tada a la reutilització, tant des del punt de vista de matèries com 
de metodologies de treball), l’economia verda. Volem que en 
aquest àmbit hi hagi presència important de tot el que es defineix 
com Economia del Bé Comú.

En segon lloc, cal fer una revisió de l’economia pública muni-
cipalitzada, de tots aquells serveis o d’aquella gestió de serveis 
que s’han externalitzat, fonamentalment on els considerem 
bàsics, per recuperar des de lo públic el control de la prestació 
dels serveis.

I després, com a tercera pota de l’economia plural, l’impuls de 
l’ESS, economia cooperativa, social i solidària. En aquest àmbit 
volem treballar i insistir específicament en la presència de tot el 
que té a veure amb l’economia de les cures.

Hem d’aconseguir que tingui una presència transversal en tota 
l’activitat sòcio-econòmica, sòcio-empresarial, en la pròpia con-
ceptualització i la pràctica. La presència de tot el que té a veure 
amb l’economia de les cures, com activitat econòmica, el servei 
a les persones ha de poder incorporar dispositius i mecanismes 
que contribueixin a la reproducció de la vida en el sentit ampli, de 
les persones i l’entorn.

Incorporem també al pla de treball una atenció important a 
les experiències d’economia col·laborativa més transformado-
ra, però no els grans operadors internacionals (Uber, Airbnb...), 
sinó experiències que posen en contacte a particulars, intercanvis 
reals de tu a tu. 
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Miquel Gordillo

Són organitzacions i 
col·lectius importants 
que porten temps treba-

llant per la transformació social 
de la ciutat i de la societat. Ara 
estan parlant de com organit-
zar-se millor i emprendre ac-
cions comunes. Aquí l’important 
és el front comú per coordinar 
lluites i reivindicacions, que són 
diverses i comprenen àmbits 
d’actuació transversals. I hi ha 
la coincidència en que és neces-
sari que aquests grups es coor-
dinin més i comuniquin millor 
les seves reivindicacions i les ac-
cions que duen a terme. L’espai 

també contempla que qualsevol 
persona a títol individual es pu-
gui afegir a la feina i el projecte, 
que es planteja la necessitat de 
crear en el futur un espai més 
ampli, un parlament ciutadà.

La iniciativa va sorgir del nu-
cli local del Procés Constituent. 
Les persones lligades al grup van 
elaborar un primer marc, i van 
contactar amb diversos grups 
afins per transmetre la seva idea. 
Des del passat novembre, s’han 
dut a terme tres trobades per 
dialogar, compartir reflexions i 
fixar objectius. Entre aquests, de 
seguida s’han vist quins són els 
temes ciutadans prioritaris que 
requereixen acció conjunta. Un 
dels primers, la municipalització 

Les entitats socials es coordinen per fer sentir la seva veu

Carta al Congrés: Trencar amb les polítiques d’austeritat

Diferents col·lectius i organitzacions socials busquen afrontar amb més força les seves 
reivindicacions i lluites en temes bàsics de ciutat, com està sent la mobilització per la 
municipalització de l’aigua, l’educació i la participació ciutadana.

Càrrecs electes municipals, personalitats del 
món de la cultura, la política i de l’activisme 

social d’un ampli espectre de posicions polítiques, 
entre les quals Julio Anguita, Arcadi Oliveres, Nines 
Maestro o Josep Manel Busqueta, han signat una 
«Carta Pública al Congrés dels Diputats» demanant 
la «desvinculació d’Espanya del Tractat d’Estabilitat».

Afirmen a la Carta que «Els guardians de l’injust 
ordre neoliberal de la UE (...) en diferents declara-
cions han exigit al govern d’Espanya noves mesures 
d’”ajustament” per assolir els objectius imposats de 
dèficit i deute. Denuncien que el pressupost espanyol 
incompleix “les regles” i exigeixen una nova retallada 
de 9.000 milions d’euros en 2016».

Aquesta, afirmen, és una «insolència intolerable», 
de qui és responsable «de castigar nacions i pobles 
amb les seves fracassades polítiques d’ajustament 
i austeritat». Parlen de complir amb el Tractat 
d’Estabilitat del 2 de març de 2012, un tractat que in-
clou mecanismes de correcció i multes, i que va ser 
aprovat al Congrés dels Diputats espanyol el 21 de 
juny de 2012, amb 319 vots a favor.

Els països signants es comprometen a complir amb 
el pacte fiscal. Per això es va modificar l’article 135 de 

la Constitució i s’aprovà la Llei Orgànica d’Estabilitat 
Pressupostària, que entrà en vigor l’1 de maig de 
2013, establint mesures contra les administracions 
públiques que incompleixin els objectius de fiscali-
tat i austeritat, aquesta «ha estat una important eina 
per re-centralitzar l’Estat i disminuir la capacitat 
d’autogovern de comunitats i municipis», que per 
cert va comptar amb el vot de CiU.

En aquests moment, d’esperança de canvi social i 
polític, les persones sotasignades afirmen que «no és 
possible cap canvi sense desobeir les imposicions de 
la UE, cal recuperar la sobirania popular cedida a les 
institucions europees», restablir l’autogovern i vies 
de diàleg amb comunitats i ajuntaments.

Concretament, demanen al Congrés i els grups par-
lamentaris que facin per: la desvinculació d’Espanya 
del «Tractat d’Estabilitat»,la derogació de la llei orgà-
nica d’estabilitat pressupostària.

Demanen, així mateix, suport a mesures per de-
rogar les reformes laborals, la Llei Mordassa, la 
LOMQE, la reforma de les pensions.

Més informació: 
https://salirdeleuro.wordpress.com . 

Trobada d’entitats el passat desembre als Amics de les Arts

de l’aigua, una fita clau d’aquest 
any. També estan sobre la taula 
les reivindicacions al voltant de 
l’educació pública, l’auditoria 
ciutadana a la qual el mateix 
ajuntament ha donat llum verda, 
o la sanitat, entre els temes més 
candents que cal afrontar.

Fins el moment, estan formant 
part d’aquest projecte entitats 
molt significades de la ciutat. 
Entre elles, la FAVT, el Casal de 
la Dona, Prou Barreres, l’AVV 
de Ca n’Anglada. L’espectre és 
ampli i s’hi han afegit diverses 
plataformes cíviques de reivin-
dicació o que lluiten un món mi-
llor, com ara la Taula Aigua, la 
Comunitat Educativa de Terras-
sa, l’Observatori Ciutadà Muni-
cipal, l’Economia del Bé Comú, 
la XES, Prou Barreres, Unitat 
contra el Feixisme i el Racis-
me, Som Energia, Associació 
Cultural Malarrassa, Grup per 
a la Protecció dels Espais Na-
turals de Terrassa (Gpenat) i el 
Col·lectiu d’Aturats. La voluntat 
però és la d’obrir-se i incorpo-
rar més col·lectius que elaboren 
propostes i resistències en el 
camps dels drets socials, l’àmbit 
econòmic, financer, social i eco-
lògic, i l’aprofundiment de la 
democràcia i el control ciutadà.

L’objectiu d’aquest espai 
és fer possible «un procés 
d’empoderament ciutadà que 
faci possible que el conjunt 
d’entitats socials i la ciutadania 
en general pugui actuar coordi-
nadament com a subjecte polític 
en els processos de deliberació i 
presa de decisions de la ciutat, 

mitjançant instruments propis 
que afavoreixin la informació, la 
deliberació, la comunicació i la 
construcció d’acords en espais 
ciutadans». 

Un altre dels punts acordats és 
que aquest espai, que té pendent 
encara concretar un nom, sigui 
independent, òbviament, de les 
institucions, així com de partits 
polítics. Es tracta de consolidar 
un treball de base, portant al 
carrer el debat continu i la mo-
bilització social. Les trobades 
fetes fins ara han constatat que 
les persones i entitats que par-
ticipen d’aquest espai compar-
teixen la voluntat de prioritzar 
el bé comú i l’interès general, 
defensant la dignitat humana, 
la justícia social, la solidaritat, 
la democràcia, la transparència, 
la sostenibilitat, i la igualtat.

Algunes funcions descrites per 
a aquest espai comú són coor-
dinar les entitats i emprendre 
campanyes i accions conjun-
tes en temes que es consideren 
prioritaris. També es vol man-
tenir una agenda conjunta 
d’activitats, i crear instruments 
de comunicació digitals. Una 
altra pota del projecte passa per 
què el treball i les opinions de les 
entitats tinguin més presència 
als mitjans de comunicació i al 
Ple de l’ajuntament, i es tinguin 
en compte en els processos de 
presa de decisions que s’encetin.

Les entitats participants han 
fixat reunir-se un dissabte al 
mes, en horari matinal. La pro-
pera trobada està prevista pel 20 
de febrer. 

Protagonistes opinen sobre l’espai d’entitats

• Paco Rodríguez (Taula de l’Aigua)
«Volem construir l’espai des de baix. Entre totes, un marc de rela-
cions per a superar una etapa. Construir l’edifici per a la participació 
directa i conscient de la ciutadania, governada per i per a ella ma-
teixa. Un espai transversal de col·lectius i persones. Terrassenques 
compromeses a aixecar les pulsacions socials al nivell que li pertoca 
en allò col·lectiu, en allò singular. Amb les certeses que hem cons-
truït i en les incerteses del que construirem. Un espai de tots i nin-
gú, democràtic i pacific, un maig amb nova plaça, que es respon així 
mateix amb la voluntat de respondre als reptes de viure la ciutat. Un 
espai d’autoconstrucció on poder activar-nos com a subjecte polític 
col·lectiu des de baix. Desprès li posarem el nom.»

• Sílvia Invers (Som Energia)
«Veiem molt positiu la creació d’un espai com aquest perquè no 
solament serveix per sumar esforços d’aquelles entitats i ciutadans 
que reivindiquen major justícia social sinó que, a més, es una eina 
d’empoderament ciutadà.
Celebrem que s’estigui “gestant” una iniciativa així, que pugui tenir 
representació en el Ple Municipal i en la que, el grup local Terrassenc 
de Som Energia contribuirà en totes aquelles accions que portin un 
moviment social transformador mol més just, solidari, transparent i 
sostenible, fent èmfasi, en la democratització i sostenibilitat del sis-
tema energètic.»

• Carmen Aguilera (UCFR)
«Jo m’he implicat en diversos projectes com ara la Plataforma d’Unitat 
contra el Racisme i el Feixisme, la Xarxa de Solidaritat Popular o Soli-
daritat Antirepressiva de Terrassa. El que vull és col·laborar amb tots 
aquells col·lectius que fan feina al carrer, per això entenc que aquest 
espai ha d’estar obert a totes aquelles persones s’hi puguin apropar 
i sentir que poden ajudar aportant els seus coneixements i ganes de 
treballar-hi.»

• Carlos Marín (AV Ca n’Anglada)
«Em sembla un espai necessari per a la participació ciutadana. De-
gut a la situació actual que vivim crec que és molt important un espai 
per tal que el ciutadà tingui una forma d’arribar a expressar-se, i que 
la seva veu pugui ser present davant les institucions.» 

Foto: PV

“Aquí l’important és el 
front comú per coordinar 
lluites i reivindicacions.”
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Pep Valenzuela

Després de 5 anys de feina 
al barri de la Maurina, 
com a institut del Dis-

tricte 4, l’equip directiu de Les 
Aimerigues, com a professorat fa 
una balanç molt positiu, tot i que 
«l’edifici i les instal·lacions no són 
adequats, menys ara que tenim 
totes les línies». Tant el claustre 
com el consell escolar, assegura 
la directora, l’Elisabeth Eixarch, 
«perquè estem engegant projec-
tes i moltes actuacions que fan 
que Les Aimerigues hagi esdevin-
gut de referència».

El centre ha estat escollit per 
formar part d’un projecte inter-
nacional, dit Global Scholars, co-
ordinat des de Nova York, també 
l’escola Ponent hi participa. «Es-
tem engrescats, creiem en el pro-
jecte», emfasitza la directora.

L’obertura d’aquest nou institut 
i inici del projecte pedagògic va 
ser al 2011. Terrassa havia crescut 
força i necessitava un nou centre. 
El Departament d’Ensenyament 
establí contacte amb algunes de 
les persones que formen l’equip 
de professorat, amb l’Elisabeth 
Eixarch al capdavant, i apostà pel 
projecte i objectius que aquest 
grup plantejava. Un projecte in-
novador que intenta adequar-se a 
la realitat de la societat actual i de 
l’ensenyament amb les noves tec-
nologies, amb els canvis socials.

Vuit mesos després de la vaga en favor de treball digne a Movistar, que protagonitzaren 
tècnics amb contracte i també treballadors autònoms de les empreses contractades i 
subcontractades per la matriu Telefònica, la Marea Blava retornà a Terrassa, al casal 

popular Atzur, el passat divendres 29 de gener. La lluita va aconseguir impedir una major degra-
dació de les condicions de treball, tot i que amb costos personals grans. En tot cas, la vaga va ser 
un èxit des del punt de vista polític i organitzatiu que superà els límits de l’empresa i els sindicats, 
implicant a nombrosos col·lectius i organitzacions socials. Avui, la Marea Blava marxa en aquest 
Correscales, un projecte d’ajuda mútua per donar suport a futures lluites. 

Set professores, amb 55 alum-
nes, un primer nucli disposat a 
trencar estructures i experimen-
tar noves possibilitat. Un nou 
model que no treballa per àrees 
curriculars, sinó per àmbits; 
s’ajunten dues àrees i treballen 
en comú tot el contingut. Per 
exemple, ciències en anglès, fent 
l’aprenentatge integrat d’un con-
tingut en una llengua estrangera. 
O també treballen la tecnologia 

aplicada a les matemàtiques. 
«Hem anat trencant una mica les 
estructures que, per experiència 
del professorat, ens semblava que 
era hora de fer un pas endavant i 
de donar al nostre alumnat un en-
senyament en context i real».

Va ser, per tant, un projecte 
pioner, que exigia un alt nivell 
d’acord i compromís previ entre el 
professorat. Es va parlar amb pro-
fessorat conegut, que havia com-
partit anys en altres centres. «Les 
nostre bases d’ensenyament», 
declara l’Elisabeth, «són el treball 

Les Aimerigues, 5 anys d’innovació pedagògica a la Maurina
L’institut de secundària del Districte 4, Les Aimerigues, ha 
estat una aposta d’èxit, amb molt de reconeixement, fi ns 
i tot internacional. Un dels pilars d’aquest resultat és el 
compromís del centre, equip de professorat, alumnat i 
mares i pares amb l’entorn, amb el barri i la gent.

Joan, de l’AVV, Elisabeth, directora Les Aimerigues, i Maria José, de l’AMPA, a l’ofi cina de l’institut. 

Foto PV

Educació i compromís social

El Correscales de la Marea Blava para a Terrassa

Un dels pilars bàsics del projecte pedagògic és que 
l’aprenentatge s’ha de fer en el context territorial, cal 
que hi hagi sempre una relació i obertura en el barri, 

i «va ser fantàstic quan ens vam trobar a la Maurina, on hi havia 
un pla de barris en marxa, dirigit o conduit pel propi Ajuntament i 
l’associació veïnal», explica l’Elisabeth.

Tot un ventall d’activitats, recursos i organització social que «ens va 
ajudar a tirar endavant aquest projecte». Recorda amb felicitat un grup 
de lectura de la gent gran, «això ens va permetre enllaçar-ho amb l’àrea 
de llengua del propi institut, i es va llegir un llibre d’una autora que 
ens va acompanyar en un recorregut i, per tant, va ser una experiència 
real, viscuda, entre els alumnes i la gent gran amb aquesta escriptora».

Des de l’àmbit social, diu la directora, «en aquest barri i centre on 
teníem una població estudiantil amb característiques molt peculiars, 
força difícils de vegades, hi ha hagut també un lligam amb serveis so-
cials». La coordinació, garanteix, ha sigut total i molt positiva.

L’institut participa també a la Taula de Joves del barri, «és un servei 
molt valuós», afegeix, «perquè hi són representats tots els estaments 
implicats, no només en l’educació sinó en tots els àmbit socials, els 
joves al carrer, des de control, recolzament, seguiment, incloent-hi el 
Districte Jove; tot plegat ens ajuda a orientar-nos, també els alumnes i 
les famílies, ens permet avançar molt».

Des de l’AVV, el balanç és també molt positiu. En Joan Centelles, 
que a l’època era president,recorda que al barri les escoles tenien 
mala fama, la gent no volia anar a la pública, i ara s’ho creu. El canvi 
va començar amb el Roc Alabern, i amb Aimerigues s’ha consolidat. 
La relació amb tots dos equips directius ha sigut molt bona i ha ser-
vit per cohesionar socialment.

La Maria José Rodríguez, presidenta de l’AMPA, fa 3 anys que parti-
cipa activament. Confirma que la relació amb l’equip directiu és molt 
estreta, tenen reunions mensuals, i contacte via telèfon i xarxa sempre 
que el necessiten Tot lamentant la manca d’espai apropiat, «ja no hi 
cabem», i a l’espera del nou edifici, que es construirà en uns terrenys 
del Roc Blanc, assegurà, però, que el funcionament, el professorat i les 
activitats, «han funcionat sempre molt bé». 

“Un projecte innovador 
que intenta adequar-
se a la realitat de la 
societat actual i de 
l’ensenyament amb 
les noves tecnologies, 
amb els canvis 
socials, trencant 
amb les estructures 
establertes.”

cooperatiu, la comunicació oral, 
escrita, buscar aquesta interacció 
a l’aula i oferir a l’alumnat aquest 
aprenentatge en context, on és ell 
el protagonista i responsable del 
seu procés i progrés».

Els projectes tenen un fil con-
ductor: el primer trimestre és una 
lectura, el segon és sobre el terri-
tori, i el tercer trimestre s’ha de 
sortir i després fer tallers. Al final 
l’alumnat elabora un producte fi-
nal a través de la recerca.

Els 55 alumnes del primer curs, 
recorda i es felicita l’Elisabeth, 
són els que el curs passat van 
completar la primera promoció 
de 4rt d’ESO, i d’aquests n’hi ha 25 
que han continuat al batxillerat, 
una línia que s’ha estrenat aquest 
curs. Altres han anat a cicles for-
matius. En aquest moment, el 
nombre d’alumnes és de 368, en 
tres línies de 1r a 4rt d’Eso i la de 
batxillerat. L’equip de professorat 
consta de 34 professionals. 
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Pep Valenzuela

Per Festa Major del 2014 
van fer la seva estrena 
com a grup, la primera 

actuació, durant la típica i tra-
dicional cercavila de cultura po-
pular del dissabte tarda. El ball 
de gitanes va cridar de seguida 
l’atenció; molt típic del Tarra-
gonès, tot i que amb una deriva-
ció vallesana, per a la majoria de 
la gent a Terrassa era una dansa 
desconeguda.

El grup de 10 ballarines (2 nois 
només) fent el ball de les cintes 
i altres de parelles, provocatiu 
i alegre, va atreure de seguida 
molta gent interessada en sa-
ber l’origen i, fins i tot, volent 
afegir-se. És el cas d’en Francesc 
Alcàraz, que ara ja fa un any que 
forma part del ball, tot repartint 
el seu temps amb altres colles i 
grups de cultura.

La Mar Alonso, estudiant 
d’Educació Primària, tot i par-
ticipar també en d’altres grups, 
com la Pàjara o Minyons, encara 
va ser membre fundadora del 
grup i actualment exerceix de 
vicepresidenta. Entusiasta de la 
cultura popular, fa uns tres anys 

va decidir anar a Vilafranca per 
gaudir i prendre nota. «Vam 
veure el ball de gitanes i vam 
flipar», afirma entusiasmada 
encara en recordar-ho.

Amb la informació i formació 
de la gent de Vilafranca i les in-
dicacions administratives d’en 
Toni Costa, de la coordinado-
ra de grups de cultura locals, 
van aconseguir el necessari per 
constituir-se en Ball de Gitanes 
de Terrassa (BGT), ara fa quasi 
dos anys.

Hi ha dos tipus de ball, explica 
la Mar, el típic del Tarragonès, 
«el de cintes, que és més el que 
fem nosaltres», i el del Vallès, 
més ball pla i de parelles, com 

fan alguns esbarts. Allò que més 
els hi agrada, fan ressaltar tant la 
Mar com en Francesc, és l’alegria 
del ball, és un ball molt eixerit, 
amb versots provocatius.

A part el ball de cintes, o del pal, 
després hi ha el de parelles, on 
juguen molt entre elles, és molt 
mogut. I a diferència d’altres balls 
i danses, on només participa la 
gent de la colla, aquí les ballari-
nes conviden sovint el públic i el 
fan sortir i participar. En sintonia 
amb aquest ambient, els vestits 
també són molt cridaners vius.

Sobre l’origen, explica en Fran-
cesc, n’hi ha un parell de teories 
força reconegudes: segons la 

Ball de Gitanes, joventut 
i alegria

“Els objectius 
principals, en tot cas, 
els estan assolint, 
perquè les colles de 
cultura són 50% feina 
i l’altra 50% de rauxa i 
passar-s’ho bé.”

La colla participà a la festa Culturassa 2015, dels grups de cultura popular. 

Trobada d’artistes de LaDescomunal, el passat juny, embrió de la Xarxa Artística

Foto: PV

primera, del Penedès, aquest se-
ria el nom que la gent li donava 
a uns balls de jueus, confonent-
los amb gitanos. L’altra, diu que 
als casaments gitanos, en algu-
na època, s’haurien fet balls si-
milars. En tot cas, «no té res a 
veure amb els gitanos d’ara».

Com es comentava, el ball més 
reconegut és de les cintes o del 
pal. En aquest, vuit ballarines 
entorn a un pal, subjectant ca-
dascuna amb una cinta fixada al 
mateix, ballant al temps que van 
trenant les cintes en el pal tot 
fent diferents passos; i es poden 
fer moltes combinacions.

Després, hi ha els de galerons; 
aquí els ballarins i ballarines 
dansen en parelles, «és un ball 
com de seducció», explica la Mar, 
i es pot també estirar del públic. 
«Perquè és com que les gitanes 
voldria dir com les fresques, una 
mica, de l’època», argumenta.

Per poder ballar cal música, 
clar. Necessiten al menys un 
grup de tres. Una combinació de 
gralles dolces i un tabal de llautó. 
El grup el tenen, però compartit 
amb altres colles, de manera que 
aquí han de fer sempre previsió.

«L’experiència, tot plegat, és 
molt intensa», emfasitza la Mar. 
Es troben cada setmana, i assa-

gen diumenge al vespre. D’una 
part, preparació física i resis-
tència; i d’altra, tècnica, puntes, 
mans i passos.

El grup ha crescut en aquest 
poc temps, ja són unes 14 per-
sones, i n’esperen més. Però, 
en tot cas, no és una activitat 
de masses. Tot i ser quasi una 
assemblea permanent, hi ha 
una junta de 6 membres i les 
comissions de treball: imatge i 
comunicació; activitats, dansa, 
teatre, vestits, pentinats i even-
tualitats.

A la pràctica, aquestes comis-
sions es formen amb una perso-
na que ho veu clar i ajudants. Al 
final, resum la Mar, «ens com-
binen totes en diverses comis-
sions, amb alguna persona res-
ponsable i suport de qui pot». La 
persona responsable, en tot cas, 
ha de ser a la junta, per coordi-
nació i pressupostos.

«Som una colla petita i nouvin-
guda», diu en Francesc fent ba-
lanç, «i ens estem sortint prou 
bé. Ara, perquè tenim ajuda de 
molta gent i les altres colles». 
Els objectius principals, en tot 
cas, els estan assolint, afirma la 
Mar, «perquè les colles de cultu-
ra són, crec, el 50% feina i l’altra 
50% de rauxa i passar-s’ho bé». 

Cap a una xarxa d’artistes de Terrassa

Fa ja gairebé tres anys que 
comencem a construir la 
Xarxa de Solidaritat Po-

pular per lluitar amb la situació 
d’emergència social que aquesta 
crisi i aquest sistema han gene-
rat a Espanya. El nostre treball 
es basa a resoldre les necessitats 
concretes de les persones i alho-
ra fer protagonistes a les vícti-
mes de la crisi, a les famílies em-
pobrides, al poble que sofreix les 
conseqüències d’un espoli.

Durant aquests tres anys hem 
creat assemblees, per tot l’estat, 
que al seu torn han generat re-
bosts solidaris, programes de su-
port a l’educació pública, classes 
de suport, grups de dones, horts 

solidaris, economia social, inicia-
tives contra la pobresa energètica 
i molts altres programes de soli-
daritat. Programes que han sorgit 
en les nostres assemblees locals 
de la RSP, teixint solidaritat des 
de baix, sobre la base de les neces-
sitats de les nostres veïnes i veïns.

Fa més d’un any que ens em-
barquem en l’aventura d’explicar 
tot el que feia la Xarxa de Solida-
ritat Popular en un documental. 
Un repte difícil però que afron-
tem amb motivació. Després 
d’aconseguir el finançament mi-
tjançant el crowdfunding, pla-
nifiquem el rodatge que ens ha 
portat a conèixer Xarxes el tre-
ball de les quals està modificant 

la situació als seus barris i po-
bles. Hem volat fins a Canàries 
per mostrar-vos la seva lluita 
pel transport públic, València i 
les seves hortes solidàries, Vigo 
i el seu Centre Social, Zaragoza 
amb les seves classes d’idiomes, 
Terrassa i els seus programes 
d’habitatge i Madrid on hem vi-
sitat diversos projectes, recollint 
el testimoniatge de les persones 
que dia a dia fan la xarxa.

Gràcies a totes les xarxes que ens 
han acollit, que ens han obert les 
portes de les seves cases i que ens 
han ensenyat com es construeix la 
solidaritat. Gràcies a totes per ser 
un exemple de lluita i dignitat.
https://vimeo.com/150016160  

Foto: MG
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CONSULTA LES ACTIVITATS DE TERRASSA     #agendaMLRS

Pep Valenzuela 

“La publicació d’un núme-
ro més, el 30, d’una revista 
d’història local, és un acte 
heroic, només possible 

gràcies al treball econòmicament 
desinteressat de les persones 
que publiquen els seus treballs 
d’estudi, recerca, anàlisi i al-
tres”, afirma en Manel Màrquez, 
president del Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa (CEHT), 
en comentar l’aparició d’aquest 
exemplar i el moment que viu el 
propi Centre.

Els treballs de recerca local “són 
de nivell”, afegeix, “concreta-
ment Terme està catalogada en 
el nivell Carhus Plus C, només 
pel darrere de les grans insti-
tucions, és per tant un treball 
reconegut en l’àmbit cultural i 
acadèmic”.

Ara, aquest reconeixement, 
consideren al CEHT, “no té a la 
ciutat el recolzament suficient, 
no tant pels lectors, sinó per les 
institucions”, alerta en Màr-
quez, “això ho hem criticat, cal 
reconeixement material i efec-
tiu en tots els àmbits, també 
l’econòmic”.

Al Centre es fan estudis 
d’investigació, de forma volun-
tària molts d’ells. A partir d’una 
certa envergadura, però, és im-
possible sense recursos. Avui, la 
font dels mateixos és la quota 
de les 130 persones sòcies, d’una 
banda, i les administracions pú-
bliques, amb subvencions i ajudes 
“poques i que no arriben al nivell”.

Per una ciutat com Terrassa 

l’actual subvenció de 2.000 euros 
anual al Centre “és ridícula”, 
afirma en Màrquez. “No es pot 
ni comparar amb Sabadell o Ba-
dalona, fem el ridícul. A Sabadell 
tenen 3 persones treballant a 
jornada completa, que són histo-
riadors. Aquí una administrativa 
que no arriba a mitja jornada”.

Utilitzen com a seu el local de 
l’Arxiu Històric Comarcal i de la 
ciutat, però les despeses de telèfon, 
material d’oficina, i l’oficinista que 
treballa 12 hores per setmana, les 
paga el propi CEHT amb les quo-
tes de les sòcies.

Informa el President del Centre 
que això li han explicat a l’Alcalde 
Ballart, “a més estem obligats a 
transparència total. “L’Alcalde 
té voluntat, ho dic clar”, subrat-
lla, “tenim un conveni per fer de 
l’arxiu una eina útil per l’alumnat 
d’escoles i instituts i centres, de 
fet tenim un parell de companys 
que fan aquesta feina, però no 
acaba de funcionar”.

La revista i bon treball, “mal-
grat totes aquestes circumstàn-
cies tan negatives”, s’ha mantin-
gut “donant servei a la ciutat”. I 
aquí és on hi ha un element clau 
del tot plegat: “de quin servei o, 
més en general, quina utilitat 
té la història?”, es pregunta. En 
Màrquez apunta que la gent de 
la ciutat i la que ens visita vol i 
necessita conèixer-la, molt con-
cretament, per exemple, cal fer 
rutes turístiques, sobre la Guerra 
Civil, la lluita antifranquista, la 
indústria o el modernisme, un 
coneixement que “si no tingués-
sim treballs ja fets, com aquest 

estudi que publiquem ara sobre 
l’església de Sant Miquel, que es 
coneixerà arreu del món, treballs 
d’especialistes reconeguts a Eu-
ropa i el món, ni les terrassen-
ques ni la gent podria conèixer la 
pròpia història ni podríem pro-
jectar la ciutat fora”.

En aquesta situació, de totes 
formes, la màquina no para, per-
què la gent té un compromís per-
sonal i amb la col·lectivitat que 
fa que sempre es vagi endavant. 
Molt concretament, per citar al-
guns casos, hi ha el projecte Do-
nes de Terrassa Segle XX, quasi 
acabat, “però no hi ha recursos 
per publicar”. En marxa també el 
treball sobre els orígens del mo-
viment veïnal a la ciutat, tot i que 
els primers i únics 1.000 euros 
amb que han comptat ja han do-
nat tot el que podien.

Tenen avançat, així mateix, un 
projecte d’història de Terrassa 
per fer divulgació, un material 
per turistes, visites, persones 
nouvingudes, que “l’Alcalde té 
ganes que es faci i nosaltres tam-
bé però no ho concretem”.

Ara, conclou, “la qüestió que 
ens plantegem és: continuarem 
l’any proper?”. Sí, malgrat tot sí. 
Explica que han demanat un nou 
conveni, mentrestant, “nosaltres 
dinamitzem aquest arxiu, que és 
un arxiu públic, realitzant activi-
tats, investigant sobre materials 
que hi ha, molta de la gent que in-
vestiga publicarà a la revista, que 
es pot consultar a la web del Racó 
(http://www.raco.cat/index.php/
Terme/issue/archive), i és una de 
les revistes amb més visites. 

El CEHT sobreviu amb un pressupost 
‘ridícul’
La nova publicació del CEHT posa en evidència novament el nivell i dedicació de la inves-
tigació i recerca històrica local, malgrat i contra la manca recursos i de suport de les 
administracions, molt per sota del que hi ha a Sabadell i Badalona.

Manel Màrquez, president del CEHT a la seu de l’Arxiu Històric comarcal i de Terrassa

Foto: PV

La revista Terme fa 30 números i anys

La revista del Centre d’Estudis Històrics manté en aquest nú-
mero 30 l’estructura tradicional. D’una banda, articles sobre 
l’actualitat sobre el patrimoni cultural local, d’institucions lli-

gades a l’administració local i altres entitats. Aquest any 30, «que és 
una xifra rodona, però no pas un camí fàcil», d’acord amb en Manel 
Màrquez, es presenten les novetats al museu de Terrassa, així com 
de l’activitat arqueològica i de les col·leccions del Museu Tèxtil. Tam-
bé en aquest àmbit, hi ha novetats sobre l’arxiu de la Mina Pública 
d’Aigües de Terrassa SA, un arxiu que queda obert per fer consultes. 
Finalment, una actualització del noms ibèrics trobats a la ciutat.

El monogràfic central d’aquest número 30 és dedicat a l’església 
de Sant Miquel d’Ègara. Tot un conjunt de treballs d’historiadors, 
arqueòlegs, restauradors, que recull tot el coneixement sobre el lloc 
disponible fins el moment.

A l’apartat Estudis, amb els resultats del treball de recerca dels 
investigador i investigadores locals, es publiquen tres treballs. 
Un sobre Miquel Palet i Martí, considerat «destacat represen-
tant del republicanisme local». Una aproximació al «primer intent 
d’institucionalització de la recerca històrica a Terrassa», el Centre 
d’Estudis de la Fundació Soler i Palet, precursor per tant de l’actual 
CEHT. I una descripció de la carpeta 2.2.1 del fons de la composito-
ra Rosa Puig, comentant totes les partitures que hi conté, realitzada 
per en Lluís Paloma, qui a més de formació com historiador disposa 
d’amplis coneixements de música que permeten una aproximació 
més complexa i aprofundida al treball de l’autora.

En l’apartat d’experiències i reflexions, on habitualment es publi-
quen treballs sobre història i la historiografia, apareix una entrevista 
amb en Domènec Ferran i Gómez, director del Museu de Terrassa 
des de fa 26 anys i membre del consell de redacció de Terme des 
del primer número. També en aquesta secció, s’inclou el treball de 
Ferran Pont Set documents per comprendre la ciutat industrial, 
amb l’anàlisi d’aquests set materials que permet una aproximació a 
l’evolució de la ciutat des del 1717 fins a mitjans del segle XX.

Les recensions de publicacions i llibres (set en aquest número) 
presenten en aquest número la publicació dels millors treballs de re-
cerca realitzats per alumnes i professorat de centres de batxillerat 
de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls; el títol Flamenco en Terras-
sa, els llibres 50 històries de Terrassa. Fets, vivències i documents, 
La Guerra de Successió a Terrassa (1700-1725), i El Jardí de la Masia 
Freixa. Finalment, un recull crític d’algunes de les exposicions més 
importants que han tingut lloc a la ciutat durant l’any 2015.
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Perspectives llibertàriesNo parlis amb ningú, aquesta nit!

especulacionsapeudepagina.blogspot.com.es/

Fitxa bibliogràfi ca

Josep Sampere (1963), escriptor i traductor de dilatada trajectòria, aconsegueix, 
mitjançant una narració directa i concisa, sense anar-se’n per les branques, fotre’ns 
el nervi i la tensió sota la pell, creant una atmosfera angoixant que atrapa, més que 
no pas espanta.

Jordi Sellarès 

En la societat fonamen-
talment visual en la que 
vivim, fer i, sobretot, es-

criure bona literatura de terror 
sense dependre de la imatge o 
d’altres formats innovadors és 
sempre complicat. Fins i tot té 
un punt naïf. El sentiment naïf 
que sorgeix al llegir, avui dia, 
novel·les de terror clàssic o gòtic. 
I és naïf perquè, òbviament, no 
fan por a (gairebé) ningú. Però 
malgrat tot les llegim i les fruïm, 
per les seves històries, per les se-
ves inquietants ambientacions, 
per les seves descripcions recar-
golades i barroques o per aque-
lles evocacions ancestrals que 
proposen. Hi ha, també, aquelles 
novel·les que s’anomenen de te-
rror, però que tenen més a veure 
amb el thriller que amb altra 
cosa. O sigui, que són una altra 
«lliga» en la que no entraré.

Tot això és el que em ve al cap 
després de llegir Aquesta nit no 
parlis amb ningú!, una novel·la 
que ve a donar una altra volta de 
rosca a les històries de fantasmes 

Literatura

Editorial Males Herbes
Barcelona, 2015
212 pàgines

Aquesta nit no parlis amb ningú!

 Josep Sampere

(la referència jamesiana m’ha 
sortit sense voler). D’una banda 
hi trobem l’Òscar Malet, un ac-
tor de monòlegs de terror que 
va trampejant per bars i petits 
teatres de comarques. Les seves 
angoixants narracions atrauen 
l’atenció del públic femení, però 
sempre acaba tornant a casa tot 
sol perquè hi ha com una boira, 
una mena de presència que, com 
una rèmora, s’acaba interposant 
entre ell i les dones que se li acos-
ten. 

Paral·lelament, l’Àngel, el ger-
mà adolescent, viu en un per-
manent estat d’angoixa, però 
no sap ben bé el perquè. Mal-
sons recurrents d’ubiqüitats 
en l’espai i el temps, de dones i 
noies misterioses, d’episodis no 
resolts i mig oblidats de la seva 
infància, de la separació mal 
païda de sons pares. 

I l’Eduard, el pare, que viu tur-
mentat i que tot el que pot fer 
és demanar al seu fill petit que 
aquesta nit no parli amb ningú. 
Perquè serà en una nit de tem-
pesta, en un poble mig abando-
nat i tocat per la tragèdia, que 

l’Àngel parlarà amb qui no hau-
ria i que significarà l’inici del 
malson, però també del coneixe-
ment de les diferents tragèdies 
entre la seva família i certs per-
sonatges femenins. 

Centrant-se sobretot en la fi-
gura de l’Àngel (aquí es troba a 
faltar que l’autor fes més incís en 
les històries del pare i del germà 
gran), Sampere elabora un au-
tèntic ball de màscares grotesc i, 
a voltes, laberíntic, on gran part 
dels personatges femenins van 
mutant, no són el que semblen. 
En molts moments, la història 
ens evoca aquelles històries de 
fantasmes sorgides de la tradició 
oral contemporània —altrament 
dites llegendes urbanes (la noia 
de la corba, la núvia que fuig del 
seu casament, etc...)—, fent-nos 
reconèixer ràpidament moltes 
de les escenes, que segurament 
teníem amagades en el subcons-
cient. L’estructura narrativa, 
d’altra banda, sembla beure més 
dels «clàssics moderns» del te-
rror japonès —com Ringu (1998) 
o la hongkonguesa The Eye 
(2002)— que no pas dels clàssics 
de la literatura de terror (Henry 
James, Lovecraft, etc...).

Aquesta nit no parlis amb nin-
gú! és un rara avis en el panora-
ma literari català actual. La lite-
ratura de terror en català està 
totalment apartada dels focus 
d’atenció mediàtica, se’n genera 
poca i, la que es genera, està gai-
rebé sempre irremeiablement 
condemnada a l’underground. 
Per això, que Males Herbes 
aposti, per fi, per un títol de te-
rror, és motiu de celebració. Qui 
sap si la publicació d’aquesta 
novel·la servirà de catalitzador 
perquè més escriptors i edito-
rials de casa nostra facin reviu-
re el gènere i el treguin de les 
ombres on espera, pacientment, 
per assaltar-nos en els nostres 
pitjors malsons. 

Ciència, ètica i ecologia social
Àlex Alfaro Blanco 

Va ser en la primera mei-
tat del s. XX quan el cien-
tífic d’origen ucranià 

Vladimir Vernadsky va encunyar 
el terme Tecnosfera per referir-se 
al conjunt d’artificis que la nostra 
espècie ha creat per modificar 
l’entorn. És potser en aquest mo-
ment històric (començaments del 
passat segle) quan la Humanitat 
pren més consciència del paper 
transformador del medi ambient 
i de la seva responsabilitat da-
vant la Natura, és a dir, quan ens 
trobem davant del naixement de 
l’ecologia moderna.

L’ecologia moderna no la podem 
entendre sense la gran contribu-
ció de Murray Bookchin, pensador 
nord-americà vinculat al movi-
ment llibertari, qui va posar sobre 
la taula a la fi dels anys 60 del s. XX 
el terme d’Ecologia Social. Aques-
ta escola de l’ecologisme, segons 
paraules seves, estudia l’equilibri 
dinàmic entre les societats hu-
manes i l’entorn natural. Aquests 
dos punts, equilibri i dinamisme, 
són de vital importància a l’hora 
d’entendre les relacions que els 
éssers humans establim amb la 
Natura. No podem quedar-nos 
en  allò que és estàtic, el món es 
mou i nosaltres amb ell, per això 
seria un absurd, des de l’òptica de 
l’Ecologia Social, el conservado-
risme. A lo que hem d’encaminar-
nos, una vegada s’hagi produït el 
canvi o transformació, és a que 
aquest  sigui harmònic.

L’Ecologia Social no és únicament 
un plantejament teòric que entén 
d’una determinada manera les re-
lacions entre la nostra espècie i la 
Natura, sinó que a més té una im-
plicació política que troba la seva 
manifestació en el Municipalisme 
Llibertari; model d’organització 
territorial basat en l’autonomia (del 
municipi), en la seva autogestió i 
en la seva lliure federació. Podríem 
dir, a grans trets, que aquesta idea 
no és nova, trobem el seu rastre 
en les col·lectivitats anarquistes en 
les quals es va implantar el comu-
nisme llibertari allà per l’any 1936. 
Sigui com sigui, el Municipalisme 
Llibertari és un intent d’actualitzar 
ja no només el pensament anar-
quista, sinó també ecologista.

Però ja que parlem d’Història, 
aprofundim una mica més en ella. 
Ens trobem amb que el sentiment 
ecològic ve des de lluny; per posar 
només un exemple, fixem-nos en 
els aixecaments ludistes, que entre 
1811 i 1817 es van rebel·lar contra un 
incipient industrialisme que tren-
cava amb les bases del món agrari.

Avui en el s. XXI aquest corrent de 
pensament està viva en la Noosfera 
Social d’Occident, malgrat que la 
tecnologia ho envolta tot, i, potser 
precisament per això, moltes per-

sones han arribat a postures que la 
sociologia moderna coneix amb el 
nom de primitivistes. A grans trets 
aquest corrent ideològic podria ser 
definit com el rebuig frontal contra 
tot progrés científic o tecnològic.

Per realitzar un debat seriós so-
bre la tecnologia hem de centrar-
nos en la societat de control, és a 
dir en la dominació, o el que és 
el mateix, la pèrdua cada vegada 
més creixent de la llibertat perso-
nal i per tant de la diversitat que 
cada individu confereix al con-
junt de la societat en favor d’una 
massificació uniformista.

Si entenem que l’empobriment 
de la diversitat és un dels princi-
pals factors entròpics d’una espè-
cie, hem de començar per delimi-
tar quines són les fronteres entre 
opcions ètiques dins la tecnologia. 
Existeix una tècnica evolutiva i una 
altra que no ho és, definides per la 
seva funció i motivació; del que en 
realitat parlem a l’hora de definir-
les són els conceptes de dominació 
o d’alliberament, d’enriquiment 
humà o d’empobriment de la nos-
tra espècie.

Aquí arribem a la conclusió que 
no tot progrés tècnic-científic, és 
això, un progrés, perquè ho sigui 
hem de mesurar-ho en termes 
ètics; el per què i el com, com ens 
recorda Murray Bookchin en el 
seu llibre L’Ecologia de la Lliber-
tat. Aquestes són prerrogatives 
per rebutjar o assumir una ciència 
o una tècnica. És en aquest punt 
quan perden consistència segons 
quins postulats primitivistes que 
es queden ancorats en una visió, 
de vegades, simplista de la realitat, 
ja que simplifiquen un debat ric en 
matisos. No es tracta de tornar al 
salvatge, deixant a un costat tota 
artificialitat; això és impossible, 
des del neolític hem modificat 
l’entorn, d’allò que es tracta és 
d’avançar en l’equilibri dinàmic, 
base de l’Ecologia Social. Ens cal 
trobar les arrels del tecnopoder per 
desarticular-ho, alhora que desmi-
tifiquem certs postulats tècnics i 
científics, perquè tècnica i ciència 
estiguin al servei de la Humani-
tat. Naturalment en l’actual règim 
capitalista aquesta desarticulació 
del tecnopoder, aquest servei a la 
Humanitat, és impossible, entre 
altres coses perquè qualsevol pro-
grés tecnològic únicament té una 
finalitat, la consolidació del poder 
per part de les classes dirigents i el 
guany econòmic. 

Murray Boochkin
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Recepta de cuina 

La academia de las musas
José Luís Guerín és professor titular de cinematografi a de la Universitat Pompeu 
Fabra, a Barcelona. El seu cinema s’inscriu especialment en el gènere de docu-
mentals de fi cció i se sent hereu del llegat de Robert Flaherty, Alain Resnais i Chris 
Marker, com a referents destacables del seu imaginari creatiu. 

CULTURA

Preparació de la salsa carbonara
1. Tallem les cebes i els porros a la brunesa 

(a bocins molt petits). 
2. Posem al foc una paella amb una cullera-

da de margarina i un raig d’oli. Quan la 
barreja sigui calenta, hi posarem les ce-
bes, els porros i els pinyons a sofregir. A 
mitja cocció hi afegim la sal i una quan-
titat generosa de pebre.

3. Quan el  sofregit estigui ben dauradet, li 
agreguem el tofu fumat tallat a quadra-
dets petits i ho deixem tot que es vagi 
fent durant un quart d’hora. 

4. Passat el quart d’hora, tirem el quart de litre de crema 
de llet. Quan comenci a bullir, afegim el parmesà i re-
menem bé. 

5. Agreguem els quatre ous, prèviament batuts, a la paella 
i, tal com caiguin, parem el foc i remenem de tal manera 
que es coguin sense quallar-se.

Preparació dels espaguetis
Es couen amb aigua i sal els espaguetis fins que quedin al 
dente i, quan s’emplatin, se’ls cobreix amb la salsa carbona-
ra i s’assaona per sobre amb pebre negre. 

Racó del cinèfi l Mots encreuats

Problema d’escacs

Direcció: José Luis Guerín
Guió: José Luis Guerín
Productor: José Luis Guerín
Muntatge: José Luis Guerín
Any de producció: 2015

Emili Díaz 

L’estrena d’aquesta pel·lícula 
ve precedida pels reco-
neixements en els festivals 

de Locarno i de Sevilla. En aquests 
moments, doncs, la categoria ci-
nematogràfica de Guerín està fer-
mament reconeguda. El seu cine-
ma va dirigit a una “minoria”, que 
acull amb passió totes les seves 
noves propostes fílmiques.

Guerín ens ofereix una obra en-
lluernadora on la imatge i la pa-
raula es retroben per aconseguir 
una mixtura que resulta capaç de 
combinar el goig del coneixement 
i també el plaer estètic.

En aquest film, les dones prenen 
la paraula per establir una dialèc-
tica quasi polifònica, sobre el seu 
propi paper en el món de l’art i 
també com a protagonistes de les 
seves vides com a subjectes polí-
tics independents.

El film està estructurat amb 
l’ús d’intertítols que ajuden a 

donar forma a la història i a de-
finir les el·lipsis.

Sinopsi
Una sèrie de plans una mica im-

personals ens condueixen fins a 
una aula de la Facultat de Filologia 
de la UB on el professor Raffaele 
Pinto imparteix classe. Un primer 
intertítol ja ens alerta i identifica 
del sentit d’aquestes imatges, les 
quals ens expliquen que aquest 
professor està impartint un semi-
nari sobre “Una experiència peda-
gògica filmada per J. L. Guerín”.

Una història, filmada en format 
documental, en què s’estableix 
una confrontació entre el text i 
la imatge. En el transcurs de la 
pel·lícula, el professor interpel·la 
constantment amb un estil provo-
cador als alumnes en les seves clas-
ses: sobre temes de literatura, que 
parlen de sonets  o que es centren 
en la “Divina Comèdia” de Dante, 
o sobre la passió com a vehicle de 
la creació artística, on la figura de 

les muses és el instrument inspi-
rador de les genialitats creatives; 
però simultàniament també gene-
ra situacions d’enfrontament dia-
lèctic que fa que l’espectador vegi 
escenes de gelosia i de relacions de 
poder.

La paraula sempre exerceix 
d’àrbitre en aquest context on tot 
gira al voltant del fenomen literari.

Comentari
Aquest film, molt sintètic i des-

pullat, sembla que només pretén 
anar cap a l’essencial, sense afe-
gits estilístics, només el moviment 
agafa protagonisme.

En paraules del propi Guerín, 
que cito: “Sento que la idea del 
moviment en el cinema, i en al-
tres espais de creació, està en cri-
si, precisament per la hiperfrag-
mentació del cinema de consum 
en el que es substitueix la bellesa 
del moviment natural per una 
successió d’impactes visuals ac-
celerats”. 

CLASSES D’ESCACS
Experiència en escacs escolars i en organització 

de  torneigos /exibicions.   
Personalitzades i / o en grups.

 cesccarcellerf@yahoo.es ; 669247632

HORITZONTALS: 1. Acord per 
fer alguna cosa amb algú o 
amb nosaltres mateixos. 2. 
Marcar una zona delimitada  
amb balises. Xifra romana. 3. 
Personatge històric de Roma. 
Líder jueu. 4. A l’inrevés, con-
vertit en pols un objecte sòlid. 
De nou a l’inrevés, senzill, de 
nivell elemental. 5. Sentir, es-
coltar. Forma que pren la pa-
raula bo quan va davant d’un 
nom. Segona nota a l’escala 
musical. 6. Sense resposta. 
Vocal repetida. Campió. Con-
sonant.  7. Metall molt dur. 
Pla governamental aplicat per 
ajudar els esportistes. Cent ro-
mans. 8. Cinc-cents romans. 
Consonant aplicada als plurals. 
Insecte. 9. Que és inesgotable, 
sempre existirà.  La primera.  
Consonant. 10. Home que té 
habilitat per atraure les dones. 
La segona vocal.

VERTICALS: 1. Els punts on es 
troben dos carrers. 2. Monument 
religiós o commemoratiu en for-
ma de columna quadrada amb 
la part de dalt més estreta que 
la base. Infusió. 3. Moviment de 
l’aigua del mar. A l’inrevés, arri-
bat en la posició 10. 4. Cert me-
tall. Terminació verbal. Símbol 
químic. 5. A l’inrevés i en caste-
llà, anar. Correcte. Grup civil ca-
talà molt compromès en el pro-
cés sobiranista. 6. A l’inrevés, 
soroll suau i agradable. Símbol 
químic. En sentit invers, defecte 
de fabricació. 7. Vent que bufa 
de la banda del mar. Vocal. 8. En 
sentit invers, vestit femení usat 
a la Índia. Aparell de localitza-
ció submarina. 9. Consonant 
vinculada amb els plurals. Esta-
bliment on serveixen begudes. 
Sona com una vocal però no ho 
és. 10. Establiment per prendre 
un cafè i navegar.

Fancesc Carceller

Fancesc Carceller

Damunt Un Cel de Fil

Solució: 1. Ce7!! I mat
 a la següent.
Si 1….h3; 2. Cf6 mat
Si 1…h4; 2. Cf6 mat
Si 1…Tf1+; Cf6 mat
Si 1…Tg1; (per allargar 
el mat una jugada!) 
2. Cg7!! mat 
Si 1…Td1; 2. Cd6 mat

Les blanques juguen i fan mat en dues jugades.
En aquesta composició, és evident que el bàndol negre ho té fran-

cament malament i ben segur, està perdut. Com surt el mat en dues?

 Espaguetis integrals a la carbonara amb tofu fumat i pinyons

Ingredients per a 4 persones

• 500 g d’espaguetis integrals
• 3 cebes i 3 porros
• 250 g de tofu fumat
• 100 g de pinyons
• un quart de litre de crema de llet
• 4 ous
• 100 g de parmesà ratllat
• sal i pebre negre

SOLUCIONS: (NOMÉS HORITZONTALS): 1.COMPROMIS. 2. ABALISAR. C. 3. NERO. RABI. 4. 
TLOM. CISAB. 5. OIR. BON. RE. 6. NS. EE. AS. R. 7. ACER. ADO. C. 8. D. S. ARANYA. 9. ETERNA. 
A. F. 10. SEDUCTOR. E.
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ria. Ara, res de directe, estem a casa amb 
els instruments i els auriculars i anem 
fent.

No només per nosaltres, l’Alfonso de Le-
yenda Records està esperant el resultat, 
diu que hi ha gent que ho demana aquest 
treball. O sigui que, tot plegat, no hem pa-
rat. Hi ha molta gent de la nostra època 
que recorda temes. El Borrego era un fan 
quan jove, des de Madrid.

Jo diria que ADN, de fet, continua viu 
malgrat nosaltres, malgrat el que fem, no-
més cal posar les paraules al google i allà 
ho tens tot. Hi ha molt contacte al facebo-
ok, instagram i altres on la gent demana: 
ei! Per què no graveu aquell tema? hòsties, 
aquell tema!

-Com veieu el moment?
El metal ha evolucionat molt, un metal 

nou, amb molts adjectius, tot i que alguns, 
com l’Àngel, continuen escoltant els de 
sempre. Jo escolto nou metal, evolutiu. 
Ara, quan sigui més iaio vull ficar-me en 
el jazz, perquè el jazz és tot, evoluciona i 
cada vegada surten nous estils, la música 
de les músiques és el jazz. 

ADN, una història de heavy metal egarenc

CULTURA

Pep Valenzuela

Ànima del grup egarenc de heavy 
metal ADN (el «más popular de 
nuestra ciudad», segons les cròni-

ques periodístiques del 1984), en Ricard és 
compositor, guitarra i veu; i Àngel Lázaro, 
bateria, treballen en la gravació d’un nou 
disc amb 23 temes inèdits d’aquesta míti-
ca banda local que encara aixeca passions 
arreu. Anuncien, però, que aquesta serà la 
recopilació resum o treball final del grup.

-Aquesta història ve de lluny, podríeu ex-
plicar una mica l’origen, en quin context 
neix ADN?

-RR: La nostra època va ser la dels anys 
80, a Terrassa hi havia moltíssim grups. 
Es van fer coses interessantíssimes. I tot 
començant des de zero, no teníem res. 
Nosaltres volíem fer heavy, en aquella 
època jo escoltava els Judas, Scorpions, 
Accept, ACDC, Led Zepellin, Deep Purple. 
Assajàvem a la Celda, un local on hi havia 
la flor i nata de grups locals, era l’antiga 
fàbrica de Sala i Badrinas. Allà assajàvem 
8 o 9 grups, el problema era reunir els di-
ners per pagar el local, havíem de posar 

25 pessetes cada grup. Al final, ens van fer 
fora per impagament.

Era un lloc de creativitat, grups de dife-
rents estils: nueva ola, poperos, molt punk 
i ska, també rock i heavy metal, com el de 
l’Àngel, IsaKhaisa. Tots plegats vam fer 
de Terrassa un polvorí, va sortir un grup 
de joves músics increïble. Érem tants que 
es van fer els bucs d’assaig a la Baumann, 
una reclamació que fèiem contínuament.

-Quan apareixeu vosaltres?
-RR: Ens vam formar el 1981, pocs dies 

abans del cop d’estat del 23 de febrer. 
Érem la pila de gent que assajàvem en un 
local amb una bateria, plegàvem d’escola 
i anàvem a tocar la guitarra en comptes 
d’anar pels carrers. Uns pocs ens ho vam 
començar a pensar una mica més serio-
sament: el Segu González, que tocava el 
baix; l’Alfons Palau, la bateria; i jo, can-
tant, guitarrista i compositor de tots els 
temes. Vam començar a fer temes propis, 
a partir del 82. El bateria el vam haver de 
canviar de seguida, vingué en Pep Comp-
te, que tocava també a Squizofrenia.

Les primeres actuacions, com que ne-
cessitàvem material, vam dedicar-nos un 
estiu a tocar patxanga i pasdobles a festes. 
Després d’aquest primer any, mai més 
patxanga ni versions. Vam començar el 
nostre propi recorregut i camí. Completa-
rem l’equip, perquè de seguida vam notar 
que ens faltava una altra guitarra, amb 
en Juan Feria, que tocava a Isa-Khaisa. I 
l’Àngel va fer els primers treballs amb no-
saltres, substituint el Pep, que se’n va ha-
ver de marxar per la mili.

-I la primera gravació, no?
-RR: Al 1984 vam treure una maqueta 

(Heavy Metal. Un dios eterno) que ens la 

va produir la Coordinadora de Grups de 
Rock. El Pere Soler es va fotre un curro, ell 
era el president. La va fer a casa seva, una 
maqueta gravada en directe al local i en 
actuacions, amb una casset, atenció! Això 
sí que és artesania, a casa amb un aparell 
de doble platina va fer 100 còpies. Al Pere 
Soler que sempre li estarem molt agraïts. 
L’última cinta ja feia un soroll!! perquè el 
capçal ja estava esborrat de tant passar 
cintes, clar doble cara de 45 minuts, amb 
12 temes, que es nota tot! però això mola, 
era altre temps...

Al 1988 vam gravar el disc de vinil, pri-
mer i únic, als estudis Aprilia. Els ma-
teixos on acabava de gravar El Último de 
la Fila, amb un tècnic canadenc de primer 
nivell. El vinil ens ho va gravar l’Antonio 
Quesada, un industrial tèxtil local, li agra-
dava molt la música i el que fèiem, tenia 
els diners i no s’ho pensà dues vegades.

Amb el disc el nostre nom va agafar vola-
da, també fora de Terrassa i comarca. Fins 
i tot ens va contractar un mànager per fer 
uns 5 concerts, a sales de festa. Mai vaig 
entendre la jugada, perquè no era en els 
nostres ambients, hi anava poca gent, a 
discoteques molt rares, però tocàvem, te-
níem contracte signat.

-Com ho vivíeu tot això?
-RR: Aquests 2 anys va ser potser la mi-

llor època, no paràvem d’actuar. Ens pre-
sentàvem a tots els concursos que podíem, 
amb instruments com a premi, normal-
ment. Alguna vegada no ens van acceptar, 
deien que sinó altres grups no hi anaven.

D’altra banda, la gent cantava les 
cançons als concerts. Fins i tot la cançó 
Ètrusck, que cantava inventant l’idioma, 
tot i que sempre quasi el mateix. La pen-
ya es portava els «loros», com aquests 
amb piles i gravaven en cinta i ens dona-
ven còpies.

-A: es feien concerts arreu de la ciutat, 
llogàvem el Casino del Comerç, per fer 
les 12hores de rock; el parc de Sant Jordi 
alguns dissabtes a la tarda tocàvem 4 o 
5 grups allà fins les tantes de la nit, per 
50 pessetes l’entrada. Teníem la ciutat 
avorrida. 

Els concerts els convocàvem amb cartells 
fotocopiats. En un concert a Rubí, a la dis-
coteca Women, un bon grapat de gent de 
Terrassa va anar caminant, perquè no hi 
havia busos ni trens en l’horari. A la nit 
tornava el personal per la carretera. Era 
el 1985, ho recordo perquè va ser l’any que 
vingué Deep Purple a Barcelona i els vam 
anar a veure.

-Com va ser haver d’administrar aquest 
èxit?

-RR: Èxit molt, però, encara que pugui 
semblar estrany, per diversos motius, 
ADN va entrar en una certa apatia. Això 
al menys, sentia jo. Al 1990 vaig plegar. 
Els altres continuaren, però llavors fent 
només versions. Aquesta no era l’ADN 
original. Cap al 1996, tot plegat, el grup 
va parar. I ens retrobàrem el 2002 per fer 
el concert de la Casa Baumann, els 4 ori-
ginals, havíem recuperat les ganes. I va 
ser un èxit total. 

Però no vam fer res més fins el Puig 
Metal Festival del 2008, al Crossroad, per 
invitació de l’Oriol Puig. Al 2010, Alfon-
so Borrego, de Leyenda Records, un se-
gell de Madrid, ens trucà interessat i de 
la conversa va sortir un CD excepcional, 
remasteritzant l’LP del 1988, afegint-hi 8 
temes més. 

Aquest treball ens va donar nova vida i 
ens va cridar gent. Vam tocar a Barcelona 
vàries vegades, que no ho havíem fet mai! 
Érem els quatre original. Però, alguna 
cosa no anava bé, i un accident domèstic, 
el local d’assaig se’ns va enfonsar al 2013, 
i d’aquesta parada forçada en principi, 
se’ns va anar passant el temps, i en Feria 
i en Pep van decidir parar. Poc després, 
també en Segu. 

-Caram! Llavors, com és això del nou disc?
-RR: Doncs sí. Així va el món. De totes 

formes, jo tinc un petit estudi a casa, i un 
munt de temes al bagul dels records. Vaig 
parlar amb l’Àngel i decidirem que el pro-
jecte calia tirar-lo endavant. Vam selec-
cionar 23 temes i els estem gravant, com a 
treball final. Anem pel tema número 5. Jo 
faig veus, guitarra i baix, i l’Àngel la bate-

(Terrassa, 1962)
  

Nascut a Terrassa, en 
Ricard Reollo Bonet 
(54 anys) viu a Vacaris-

ses. Fill de músics, estudià 
Ciències Econòmiques, és 
llicenciat en Dret i treballa 
a l’Ajuntament de la ciutat. 
L’Àngel Lázaro (50), bateria, 
treballa de monitor de disca-
pacitats psíquics, exmembre 
de la banda IsaKhaisa, va 
tocar dos anys amb ADN als 
90, ara col•labora en aquest 
fi nal de cursa.

Ricard Reollo i 
Àngel Lázaro

MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU 
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Perfi ls

Àngel Lázaro i Ricardo Reollo

Foto: PV
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