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Pla del Bon Aire 

40 anys de barri i 
d’associacionisme

Pep Valenzuela 

El Pla del Bon Aire és un 
d’aquells barris amb data de nai-
xement registrada, un dels molts 
que es van construir a ciutats ca-
talanes en els anys 60 per acollir 
la nombrosa immigració provi-
nent de les diferents regions de 
l’Estat espanyol. Un “barri sense 
comunitat anterior” o bé “àrea de 
nova creació”, poblats de nou per 
famílies quasi sempre joves i de 
classe obrera, ocupades en la po-
tent indústria local.

Construït durant els 60, els 
habitatges s’estrenaren el 1975. 
El barri naixia amb mancan-
ces d’infraestructura, serveis en 
general i, sobretot, transport. 
L’associació veïnal es va crear 
de seguida, hi ha documents del 
1976. També altres entitats, espe-
cialment esportives i culturals. 
Algunes, al principi, van ser cons-
tituïdes a l’AVV, com les vocalies 

d’esport i escola, que més tard 
van agafar entitat pròpia.

Al barri dormitori, en aquell 
temps molt allunyat i separat del 
centre, la gent s’havia de crear al-
ternatives, i no va faltar capacitat 
ni iniciatives. L’Antònia Huertas, 
avui a la junta de l’AVV, va ser 
una de les creadores del grup de 
dones, i la Mari Martínez, avui 
també a la junta, ha estat abans 
activa a l’associació de mares i pa-
res de l’escola i a la junta del club 
de futbol.

En aquest context, l’AVV «ha 
tingut sempre la visió més global 
d’allò que el barri necessitava mi-
llorar», defensa l’actual president 
de l’entitat, en Lluís Núñez. Re-
comana veure un vídeo del 1979, 
amb el Suri i altres artistes al ba-
rri, que «realment era altre món, 
gent humil, treballadora, un barri 
dormitori, amb serveis bàsics, 
però amb cohesió social». Una de 
les reivindicacions històriques 

va ser el casal cívic, inaugurat el 
1992, tot i que estava planificat 
des del principi.

Vida associativa

El casal va oferir recursos i aju-
dà a dinamitzar la vida associati-
va. «El grup de dones i altres que 
ja existien van aconseguir local», 
recorda l’Antònia, «i altres enti-
tats ja van néixer aquí». El local 
acull també una sèrie d’entitats 
de ciutat, com APESOTE (as-
sociació de persones sordes) o 
Prou Barreres, la veterana BTT 
Bonaire de ciclistes, amb 25 anys 

Treballadores de la potent indústria local, la majoria de 
persones que poblaren el barri eren al temps immigrants 
de moltes de les parts de l’Estat espanyol i s’organitzaren 
per fer habitable el nou, llunyà i aïllat barri del Pla del Bon 
Aire, per a que fos més que dormitori. L’associació veïnal 
va ser la primera entitat.

P.V. Als 24 blocs que confor-
men el barri s’han hagut de fer 
vàries intervencions i rehabilita-
ció de façanes, balcons i altres. Al 
2007, acabant d’arribar la nova 
junta de l’avv, es va trobar que ca-
lia fer obres, per primera vegada, 
sota responsabilitat de la gent del 
barri, ja propietària: s’havia aca-
bat la dependència d’Adigsa.

Al 2009 crearen una comis-
sió de comunitats de propieta-
ris, amb representants de cada 
bloc, i mans a l’obra: recollida 
d’informació sobre els proble-
mes, principalment a balcons i 
per manca d’accessibilitat greu, 
perquè totes les comunitats te-
nen 8 esglaons per pujar al nivell 
de l’ascensor. «Casualitats de la 
vida», apunta l’Alfons Àlvarez, 
membre també de la junta en 
aquesta fase, «i alegria de treba-
llar en conjunt, un arquitecte es 
va oferir desinteressadament a 
ajudar, i es va poder fer un pro-
jecte pilot per a les inspeccions 
tècniques d’edificis (ITE)».

«No ha estat fàcil», assegura en 
Lluís, «però al 2014 aixequem la 
primera bastida, cinc anys treba-
llant, just enmig de la crisi». Les 
comunitats van fer seguiment 
i decidir el projecte d’obra, al vol-
tant de 3 milions d’euros. El procés  
va ser completament transparent i 
participatiu, també el concurs per 
adjudicar l’obra, «nosaltres com 
AVV vam ser només motor, les 
comunitats són sobiranes i autò-
nomes per decidir».

d’experiència, i el centre d’esports 
(ara gestionat pel Club Natació) 
que va tenir milers de sòcies.

Amb les obres i urbanització 
realitzades per les olimpíades, el 
barri, «que estava desconnectat 
de la trama urbana, aconsegueix 
la connexió física i continuïtat 
amb la ciutat». Posteriorment, 
amb les escriptures dels títols de 
propietat dels pisos, sobre l’any 
2000, així com amb la darrera 
intervenció per restauració en 
els edificis realitzada per la ins-
titució responsable (ADIGSA), el 
barri viu una mena de fi de cicle. 

El president de l’AVV afirma 

que «la gent està contenta: estem 
al costat del parc agroforestal, ara 
sí, ben comunicats, compartim 
un ambient molt tranquil, de po-
blet, la gent es coneix, molta porta 
40 anys aquí», per això la comme-
moració dels 40 anys de l’AVV te-
nen un significat especial. I volen 
aprofitar la benentesa per donar, 
encara, un nou impuls a l’entitat 
i el barri, «és data senyalada i vo-
lem fer crida a veïns que han estat 
vinculats i a d’altres de nous que 
potser no coneixen la història del 
barri o són fills de gent que ja no 
hi és per a que continuïn aquesta 
tasca».

Algunes comu-
nitats s’han pogut 
beneficiar d’ajudes 
públiques, però no 
veuran ni un euro 
fins que no s’acabi 
l’obra, o sigui que 
les comunitats han 
de tenir un fons 
de base, i «aquesta 
ha estat una de les 
tasques avançades 
en aquests anys 
d’estudi i debat. 
Ha sigut dur, però 
s’ha vist que al ba-
rri és benefici per a 
tothom».

Un aspecte molt 
important del pro-
jecte és la decisió 
d’acabar amb les 
barreres arquitec-
tòniques. Un pa-
rell de blocs han 
abaixat l’ascensor fins a peu de 
carrer, «que ens deien que era 
quasi impossible tècnicament», 
bromeja en Lluís, «però es pot fet, 
clar que és més car, però també hi 
ha una sèrie d’ajudes».

Encara pendent

Dues qüestions importants i ur-
gents: una, la construcció de l’institut 
de can Roca, que viu en barracons fa 
anys, tot i tenir terreny ja cedit per a 
l’edificació. L’acord recent amb la Ge-
neralitat parla d’obres al 2018, però hi 
ha desconfiança.

Altra construcció és la del 
Centre d’Atenció Primària. 
També tenia data, el 2010. La 
gent ha d’anar, com sempre, 
al CAP Rambla, congestionat 
i, a més, molt llunyà. També 
té espai designat. Al costat de 
l’institut.

Finalment, fa 23 anys que un 
fantàstic espai de 3.000 metres 
quadrats, a tocar de la carretera 
Matadepera no ha tingut massa 
ús ni benefici per a ningú. S’han 
reivindicat moltes coses, però 
fins avui, resta buit, brut i tan-
cat.

Els infants decideixen: places del Proletariat i Les Escoles

Joan Vila, José Luís i Montse Hernández, de Prou Barreres                                                                                              
 PV

P.V. L’urbanisme és un tema clau, reconeixen, però aquesta no 
ha estat una preocupació desconnetada de la vida. A més de tot 
l’associacionisme sobre diversos temes, «hi ha plans de desen-
volupament comunitari a partir de diagnòstics de la realitat; un, 
entorn al fet que molta gent s’ha fet gran i viuen soles, majori-
tàriament dones». En aquest cas funciona un servei de voluntariat 
d’acompanyament, amb col·laboració amb Creu Roja.

D’altra banda, es gestiona també una sala d’ordinadors, Òm-
nia, des de l’any 1996 en col·laboració amb la FAVIC, amb cursos 
d’alfabetització digital, per a totes les edats i amb col·laboració 
també amb les escoles i entitats.

Això, de fet, forma part d’una orientació transversal per «op-
timitzar recursos, anar a la una i detectar necessitats, fortaleses 
i debilitats per un barri i entorn més favorables. Aquí ha nascut 
el projecte d’acompanyament a la gent gran, de reforç escolar 
d’acord amb les escoles, que són també un agent molt actiu al ba-
rri, Pere Viver i Fàtima, amb molt bona sintonia i predisposició a 
col·laborar».

Recentment, s’ha fet un procés participatiu amb les escoles i 
l’institut Can Roca per escollir nom per a dues places del barri que 
encara no en tenien. L’alumnat ha fet un dossier sobre participació 
democràtica i un exercici pràctic abans de prendre aquesta deci-
sió. Com a resultat, aquest any s’estrenaran les places del Proleta-
riat i de l’Escoles, respectivament.

L’AVV forma part de la FAVT, en Lluís va ser Secretari entre 
2012 i 2014. Així mateix, estan amatents, amb les campanyes de 
l’aigua o per la sanitat pública, «però no ens hem pogut sumar com 
volíem», lamenta el president. Aquest 2016, precisament, amb la 
celebració de l’aniversari, volen donar un nou impuls per «poder 
fer més i millor, incorporar gent i idees noves».

Cal incorporar, creuen, gent d’entre 30 i 50 anys, «que és on 
tenim més dèficit. Formar part també del canvi generacional». 
Consideren, així mateix, que tot ser una associació «molt mascu-
linitzada», les dones han tingut sempre presència, i ara fins i tot 
són majoria, entre els socis i a la junta també, 5 de 8. La junta pro-
mociona cursos per dones que han arribat a tenir fins a 150 parti-
cipants, «són un espai d’aprenentatge i, més important, de socia-
lització que cal mantenir i enfortir». El nombre total de persones 
sòcies és de 250, en un barri que no arriba a 3.000 habitants, un 
bon percentatge.

Desenvolupament comunitari
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Campanya veïnal de neteja davant l’immobilisme del govern

Ramon Clariana

Al novembre del passat any 2015, va arribar a 
la FAVT la preocupació de les associacions 
de veïns, properes a la Riera de les Arenes,  

pel mal estat de neteja i conservació de la llera  i el 
temor que pugui passar una desgràcia si arriben 
a produir-se pluges fortes semblants a les de l’any 
1962, que varen provocar la riuada de trist record. 
Per això, la FAVT va prendre la iniciativa de con-
vocar a totes les entitats veïnals, federades i 
no federades properes a la riera, per parlar-ne 
i buscar solucions. Totes elles, 10, van acudir a 
la reunió, una evident prova que la seva preo-
cupació i interès  és real, compartida i així ho 
van expressar. Allí mateix es va prendre la deci-
sió de crear una comissió per aconseguir  una 
adequada neteja i manteniment de la riera. 
La Comissió va quedar  formada per les AVV  de Sant 
Llorenç, Sant Pere Nord, Les Arenes-  La Grípia, Can 
Montllor, Egara, Ca n’ Anglada, Montserrat, Torre-
sana, Xúquer, Can Parellada, Les Fonts i la FAVT. 
El 19 de gener del present any va tenir lloc la se-

gona reunió de la comissió, on es va prendre la 
decisió de presentar. totes les entitats, una instàn-
cia comuna sol·licitant una reunió de treball amb 
l’alcalde i els tècnics necessaris per tractar de les 
actuacions previstes per fer a la riera, del seu ca-
lendari i de tota la informació relativa a la neces-
sària neteja i manteniment, la qual no es considera 
resolta amb les petites actuacions que es van fent. 
Segons fonts municipals, aquesta reunió no des-
carta una posterior audiència amb l’alcalde una 
vegada parlats i fixats els temes de tipus tècnic. 
En la 3º reunió celebrada el passat dia 16 de febrer 
es van acordar els punts que la comissió vol abor-
dar i plantejar a l’Ajuntament i que són cinc : 

- Contenciós jurídic entre Generalitat i Ajunta-
ment sobre la neteja de les rieres i torrents.

- Valoració d’actuacions fetes a la riera de les 
Arenes i dades de les previsions.

- Informació tècnica sobre l’estat dels murs de 
contenció.

- Informació tècnica sobre tall d’arbres i de ma-
lesa de la llera.

- Valoració del problema de seguretat ciutadana 
que representa la riera.

Redacció

Terrassa és una ciutat 
bruta. La ciutadania 
ho veu i ho diu en veu 
alta. Així de contun-

dent es mostra la Federació 
d’Associacions de Veïns a l’hora 
de denunciar l’estat de deixadesa 
i de neteja insuficient dels carrers 
de la ciutat. I anant més enllà, 
la plataforma veïnal assenyala 
l’equip de govern com a respon-
sable directe de la situació, afir-
mant que «no vol o no sap com 
retornar a la ciutat la dignitat i el 
prestigi que es mereix».

La situació de deteriorament de 
la neteja i recollida dels residus és 
evident, malgrat les queixes dels 
veïns, de les entitats veïnals, dels 
mitjans de comunicació, i el mea 
culpa de l’alcalde, segons la Favt. 
De fet, l’entitat veïnal recorda les 
paraules de Jordi Ballart, quan re-
coneixia en 2014 que les partides 
destinades a la neteja de l’espai 
urbà i al seu manteniment havien 
disminuït el suficient per què els 
efectes es notessin passejant pels 
carrers. 

Al seu torn, la FAVT també de-
nuncia que els horaris i protocols 
de la recollida selectiva, de la qual 
s’encarrega Eco-Equip, no es 

compleixen, i que els mitjans em-
prats són clarament insuficients i 
obsolets, a banda de posar en evi-
dència la manca de personal labo-
ral destinat per part de l’empresa 
municipal.

Moviment veïnal en acció: 
nous temps, noves oportunitats

Redacció

El proper 12 de març, Ba-
dalona acull la 31a. As-
semblea de les Associa-

cions Veïnals de Catalunya. En 
el decurs d’aquest esdeveniment, 
toca escollir nova junta, ja que 
aquest 2016 finalitza el mandat 
de l’actual.

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Terrassa, estarà present, 
com és tradicional, a aquesta im-
portant fita del moviment asso-
ciatiu veïnal de Catalunya. Així 
mateix, un nombre indeterminat 
d’entitats veïnals de la nostra ciu-
tat, també hi participaran a títol 
individual.

Al marge de les candidatures i 
d’altres aspectes organitzatius, 
els dos punts forts de l’assemblea 
seran el Debat Estratègic per als 

propers quatre anys i el Pla de 
Treball 2016:

La defensa de la dignitat de les 
persones, la lluita contra la des-
igualtat, enfortir la democràcia 
per millorar pòlitiques, teixir xar-
xes de solidaritat i exigir de les 
administracions una gestió pù-
blica i eficients, seran els punts 
principals del debat estràtegic, 
que a més comptarà amb un eix 
central que girarà al voltant de la 
participació ciutadana, una pro-
blemàtica comuna a tots el terri-
toris.

Una nova etapa per un movi-
ment veïnal català que busca se-
guir lluitant a ciutats i barris per 
tal d’assolir nous llistons de be-
nestar social en un nou marc de 
relacions socials i politiques.

Comissió veïnal per la neteja de les rieres, 
una sola veu 

Volem una #TerrassaNeta
Amb aquesta campanya, la 

FAVT busca, a més de posar en 
evidència l’actual situació, llançar 
una crida «a la ciutadania i enti-
tats ciutadanes per tal de buscar 

compromisos i solucions». A tra-
vés de les xarxes socials, a tra-
vés del hastag #TerrassaNeta, es 
difondran imatges que mostrin 
l’abast de l’estat de brutícia, amb 
imatges de carreres, contenidors 

i paperes.
D’altra banda, la campanya 

busca la implicació de les enti-
tats veïnals, instant-les a endegar 
campanyes informatives sobre la 
recollida de residus, i a enfrontar 
l’incivisme en tots els àmbits de la 
convivència, i especialment «pel 
que fa a aspectes com mobiliari, 
gossos i brossa.»

L’entitat veïnal es mostra dis-
posada a treballar i participar 
activament amb l’Ajuntament 
en l’elaboració d’un pacte. En 
aquest sentit, es fan ressò de 
les declaracions del regidor de 
Medi Ambient, Marc Armengol, 
aparegudes en premsa el mes de 
gener, assumint que a Terrassa 
«tenim un problema amb la nete-
ja viària», i que calia entrar a ana-
litzar quines han estat les causes 
per buscar una solució. 

Això sí, reclamant una parti-
cipació directa. Aquí apel·len al 
buit en el reglament de participa-
ció, el qual està encara pendent 
de ser aprovat. I encara més, diu 
la FAVT,  sense esdevenir «com-
parses ni ser observadors passius 
d’una realitat que ens ofega com 
a persones i ens fa sentir tristor 
com a ciutadanes.»
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Escola Montserrat, reconeixement de l’èxit del model educatiu
Pep Valenzuela

Sol passar de no fixar-se 
massa ni poc en allò de 
més proper, o no donar-
li importància. Aquests 

dies hem sabut per mitjans infor-
matius d’abast estatal que l’escola 
Mare de Déu de Montserrat, de 
l’homònim barri egarenc de re-
ferència per Torre-sana i Vilar-
dell, apareix en un estudi on es 
cita 50 centres educatius de tot el 
món que s’han distingit per pràc-
tiques innovadores i d’èxit. Re-
alitzat pel psicòleg Alfredo Her-
nando, es titula Viatge a l’escola del 
Segle XXI. 

La Núria Marín, actual direc-
tora del centre i promotora del 
projecte i amb quasi 30 anys de 
treball en el món de l’educació,  
afirma que en seleccionar l’escola 
el que «s’està distingint és el mo-
del de Comunitat d’Aprenentatge 
(CA) i les seves actuacions educa-
tives i convivència d’èxit». En tot 
cas, no per ser una més en aplicar 
el model, sinó per ser l’escola de 
referència en el seu nivell. Cal te-
nir en compte, així mateix, que 
al centre la població nouvinguda 
representa un 84,31%, i la d’ètnia 
gitana l’11,27%, o sigui, un total de 
diversitat del 95,59%.

15 anys d’experiència

L’experiència va començar 
al 2001. Fins llavors, l’escola vi-
via una situació difícil, el fracàs 
escolar era altíssim, malgrat 
els intents amb metodologies i 
experiències vàries. En 5 anys 
d’aplicació del mètode CA van 
passar d’una mitja del 17% en 
comprensió lectora al 85%. «Això 
és espectacular», explica la Núria, 
«però, és el que passa en general 

quan s’apliquen les actuacions». 
Els resultats en els primers anys 
són sempre molt bons.

La clau de l’èxit, això és el més 
important, emfasitza, «és ser un 
projecte compartit per profes-
sorat, alumnes, família, entitats 
socials del barri i entorn i volun-
tariat. «Quantes més persones de 
l’entorn interactuïn amb els nens 
i nenes segur que provoquen 
una situació per tenir més ganes 
d’aprendre, estimulen l’interès 
i desig. Sabem que quan els in-
fants tenen ganes d’aprendre lla-
vors aprenen, i això també provo-
ca una millora de la convivència».

Patentat per en Ramon Flecha i 
l’equip CREA de la Universitat de 
Barcelona, el mètode va encan-
tar l’equip docent de l’escola, que 
acabà elaborant una proposta pe-
dagògica, amb el 100% de suport 
del claustre i el consell escolar. Va 
ser un procés participatiu, recor-
da la directora, amb assemblees 
de classes, reunions de delegades 

(des de P3 a 6è) i  amb 
l’AMPA.

Un apartat que s’ha 
verificat molt potent és 
el de participació de vo-
luntariat. De fet, garan-
teix, que «podem anar 
millorant perquè parti-
cipen moltes persones 
en diferents horaris 
lectius i extraescolars»: 
de 27 a 30 persones, ma-
res, mestres, persones 
jubilades, estudiants de 
Pedagogia. I així es fa 
funcionar la ràdio de 
l’escola, horaris de bi-
blioteca o formació fa-

Oriol Vicente

Quim Orenga, enginyer tècnic 
agricola, és un gran coneixedor 
de la realitat dels horts urbans 
a la nostra ciutat. No en va, tre-
balla a l’Àrea de Medi Natural de 
l’Ajuntament de Terrassa. Amb ell 
parlem del desenvolupament i de 
l’experiència del programa Con-
reant Terrassa.

Entusiasmat, explica que Te-
rrassa ja disposa de més de 12.700 
m2 de superfície on es desenvo-
lupen 13 projectes d’horts urbans.

“Des que es van posar en mar-
xa els vuit primers projectes, fins 
ara que estem a punt d’inaugurar 
oficialment els tres últims, cap ha 
fracassat, tots, amb més o menys 
dificultats, surten endavant”.

“Som l’ajuntament del Vallès 
que més nombre de projectes 
tenim, amb un grau molt impor-
tant d’autogestió i d’iniciatives 
diverses”.

“La preocupació de 
l’Ajuntament és donar suport als 
projectes, ajudar-los a desenvolu-
par-se i contribuir molt modesta-
ment des del punt de vista econò-
mic; en cap cas volem influir en la 
seva gestió”.

“Posem a l’abast dels horts for-
mació bàsica, algunes eines com 
un motocultor, i el subminis-
trament d’aigua pel rec. El 2015, 
vàrem subvencionar els horts 
que ens ho van demanar, per 
instal·lar rec gota a gota”.

La realitat és que l’experiència 
es va consolidant i després d’un 
primer any de funcionament, els 
equips humans van garbellant 
la seva composició i els projec-
tes maduren, èxits i fracasos fan 
que poc a poc, els conreus siguin 

cada cop més fidels a les terres on 
s’instal·len, i els tipus de cultius, 
cada cop donen més i millors 
fruits.

Però veiem quina és la tipo-
logia dels horts a Terrassa. En 
Quim ens diu que existeixen dues 
modalitats, els horts municipals i 
els horts urbans.

“Els horts municipals tenen un 
caràcter més personal, familiar si 
vols. Estan situats a Can Casano-
ves i Mossèn Homs, són parcel·les 
individuals que van des de 80/86 

La nova realitat dels horts urbans a Terrassa

ENTITATS SOLARS PÚBLICS superfície 
(m2)

PLANTEM-NOS 784

AVV CAN TUSELL 1.050

AMPA CEIP PONENT 910

AVV TORRE-SANA 1.250
AVV MONTSERRAT / 
CEIP MONTSERRAT 

1.250

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL 
ESPORTIVA CA N’ANGLADA

1.250

ASOCIACION LA FUENTE 1.100

XARXA DE SOLIDARITAT POPULAR 1.100

ENTITATS SOLARS PRIVATS
AMPA CEIP EL VAPOR 100

SEMBRANT CIUTAT 885

AVV BARRI SEGLE XX 1.078
AVV LA COGULLADA 1.078

CREU ROJA 884

Total superfície 12.719

a 100/150 m2, encara que a partir 
d’ara, els nous contractes seran 
de parcel·les entre 50/75 metres 
quadrats.

Pel que fa als horts urbans, 
que estan englobats dintre del 
projecte Conreant Terrassa, 
són espais més comunitaris, 
lligats a entitats socials de la 
nostra ciutat i amb un caràc-

ter més solidari, educatiu i 
autogestionat pels mateixos 
col·lectius.

Es troben en terrenys de ti-
tularitat municipal la majoria, 
i d’altres en espais privats amb 
els quals l’ajuntament ha arri-
bat a acords per tal de ser utilit-
zats en el programa Conreant 
Terrassa.”

La Comunitat d'Aprenentatge

L'educació és un projecte de la comunitat, o sigui del conjunt d'agents: alumnat, professorat 
i personal no docent, familiars, veïnatge i altres persones que envolten l'escola. Èxit escolar 
i convivència s'empenyen mútuament. Cal la col·laboració i la complicitat de la comunitat, 
per aplicant les dites actuacions educatives d'èxit. El model no distingeix entre comunitats ni 

sectors socials o geogràfics.
Les pràctiques d'èxit són cinc:
1. En cada classe, grups interactius, amb participació d'alguna persona adulta, docent o no, en les 

àrees instrumentals: català, matemàtiques i anglès. Aquesta persona gestiona l'activitat, quan acaba 
canvia de grup. Durant una hora i mitja, 4 activitats amb 4 adults.

2. Tertúlia literària dialògica de clàssics universals, de P4 a 6è, una hora setmanal. Amb la lectura 
comentada de les obres clàssiques; els infants expliquen perquè han escollit un paràgraf, amb què ho 
relacionen amb la seva vida. Després, s'obre torn de paraules amb les companyes i s'elabora el pensa-
ment, s'aprèn vocabulari, idees, frases fetes, girs del llenguatge. Participen també la tutora i familiars.

3. Formació i participació dels familiars i gent de l'entorn, amb formadora voluntària: català dife-
rents nivells; tertúlia literària dialògica de mares i pares; conversa en situacions quotidianes: metge, 
supermercat, administració pública.

4. Acceleració de l'aprenentatge en horari extraescolar: biblioteca tutoritzada, animació a la lectura i 
reforç escolar, gratuït i voluntari, amb persones adultes voluntàries (professorat, familiars i altres), 25 
alumnes i 4 adults.

5. Model dialògic de prevenció de conflictes, amb l’objectiu d’enfortir la comunitat per reaccionar 
davant casos de desigualtats, masclisme, racisme i altres. Tots els conflictes es tracten a les reunions de 
delegats i delegades: exposició i informació, debat i propostes. L'escola Montserrat va establir una nor-
ma, aprovada per unanimitat: «respectar totes les persones de l'escola i la comunitat, no es pot agredir 
ningú, ni de forma física, ni oral; no es pot dir mentides sobre ningú ni amenaçar, no es pot obligar 
ningú a fer el que no desitja; no discriminar ningú per diferència de religió, de color de pell o menjar, 
hem de ser bons amics i amigues i hem de defensar la víctima». 

Núria Marín, directora del col·legi Mare de Déu de Montserrat, al seu despatx.                             
PV

miliar, i classes de logopèdia.
L’altre aspecte fonamental del 

model és que ajuda a transfor-
mar l’entorn. Amb l’associació 
veïnal desenvolupen el projecte 
Somni de Barri, amb xerrades i 
formació sobre cooperativisme i 
la creació d’un grup de 5 perso-
nes per treballar un hort urbà. 
L’escola treballa amb la coopera-
tiva de serveis l’Eina, promou una 
cooperativa de costura, col·labora 
amb el punt Òmnia d’educació en 
informàtica i TIC, i amb l’esplai 
infantil i juvenil Tremola, que 
gestiona extraescolars. «Tot ple-
gat en diem optimització de re-
cursos de l’entorn».
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Una assemblea feminista de di-
versos grups i persones, encara 
sense nom, ha nascut com a pla-

taforma per preparar el Dia Internacional 
de la Dona Treballadora, el 8 de març. Les 
militants de Guerrilla dels Cossos, assem-
blea del Casal l’Atzur, de l’assemblea del 
Kasalet i altres dones van acabar entrant 
en el debat sobre la necessitat de mante-
nir el pols i batec de la lluita feminista, 
més enllà de diades emblemàtiques o de 
respostes puntuals a agressions, assassi-
nats o assetjaments.

Consideren, d’altra banda, que la lluita 
feminista no és només una lluita contra 
la discriminació i per la igualtat. A partir 
d’aquest eix s’articula una crítica i com-
bat contra el sistema patriarcal i capita-
lista, sense la qual no es poden superar les 
raons de la desigualtat, de l’explotació i la 
injustícia.

«No volíem que tot plegat quedés rele-
gat al 8 de març només, sinó que la nostra 
presència tingués continuïtat», decla-
ra l’Elena, de l’assemblea de l’Atzur. Al 
temps que l’Amaia, del Kasalet, apunta la 
«necessitat d’articular els grups que hi ha 
a la ciutat, i fer-ho entorn a les activitats i 
lluites, tenim moltes idees».

Tot indica, per tant, que s’amplia l’espai i els camins de l’acció feminista a Te-
rrassa, afegint-se i enfortint amb noves propostes, visions i mans l’experiència 
del Casal de la Dona i altres grups de dones, actius o no (com les Dones del Sac) a 
barris i districtes.

8 de març, 
Manifest Desterrem el patriarcat

Ara fa gairebé quatre dècades que l’escriptora Maria 
Mercè Marçal ens va convidar, amb el seu poema 
vuit de març, a «obrir una finestra en aquest cel 
tancat». 

De cels tancats en trobem molts i a diari. 
Cel tancat és el que envolta un sistema capitalista que només 

existeix perquè una opressió prèvia, l’exercida contra les do-
nes, l’ha fet possible. 

Cel tancat és l’ombra que han deixat les que ja no hi són per-
què la violència inherent a aquest sistema ens les ha arrabassat. 

Cel tancat és perpetuar la idea de que només hi ha un model 
vàlid de família, de relacions i de sexualitat. 

Cel tancat són els estereotips que a l’imaginari col·lectiu ens 
situen a un extrem o altre d’un espectre que només ens permet 
ser dones bones, és a dir, dòcils i amotllades a allò que el siste-
ma ens diu què ha de ser una bona dona o dones dolentes, que 
són les actives i combatives. És a dir, les bruixes de tota la vida.

És una urgència, doncs, obrir finestres. O com suggeria la 
mateixa escriptora, fer nostra la nit. I en això estem. 

Diferents col·lectius i dones de Terrassa ens hem aplegat per 
reivindicar un vuit de març organitzat per totes i per a totes. 
Un vuit de març que defugi de la voluntat mediàtica, corporati-
va i molt sovint institucional de celebrar un feminisme de cara 
amable, sense gaires enrenous, susceptible de ser consumit per 
tots els públics.

I precisament perquè volem aprofundir en tot allò que ens 
travessa (repressió policial, pressió estètica, feminicidis, pre-
carietat  laboral, migracions forçades, etc.)  es va fer  palès, ja 
en la primera trobada que vam fer, que això no podia quedar-se 
en una reivindicació anual. Vuit de març és cada dia i és per 
això que tenim la voluntat d’establir-nos com a plataforma sota 
el lema  «Desterrem el patriarcat». Perquè aquesta és la finali-
tat última de la nostra lluita: proscriure, condemnar al sistema 
patriarcal a allunyar-se. De la nostra societat, de les nostres vi-
des i dels nostres cossos.

Col·lectiu Feminista Quart Creixent

S’organitza el col·lectiu feminista Quart Creixent
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Ple municipal Acumulació de problemes i improvisació contínua
Miquel Gordillo

En el darrer ple del mes 
de febrer es va viure el 
que podia semblar un 
deja vu de l’anterior ple, 

però no ho era. La mateixa pro-
posta sobre la compra de nous 
busos, que no es va aprovar en el 
ple del gener, es va presentar no-
vament. Aquesta vegada, gràcies 
a l’acord previ amb C’s, l’equip 
de govern va treure endavant 
l’adquisició de quinze nous vehi-
cles, només sis d’ells amb motor 
híbrid. No arribaran fins a prin-
cipis del l’any vinent.

L’oposició d’esquerres rebutjà 
aquest acord. L’esmena que varen 
presentar, com el mes passat, ins-
tava a comprar fins a 10 vehicles 
híbrids, i així apostar clarament 
per la millor sostenibilitat am-
biental que suposa la tecnologia 
híbrida. 

Però més enllà del fet concret, 
no han agradat un cop més les 
formes d’assolir acords que duu a 
terme l’equip de govern, la “poca 
valentia” mostrada, i que acabi 
pactant mirant cap a la dreta del 
consistori en els temes impor-
tants. Xavi Matilla (TeC) posà de 
manifest la manca d’arguments 
esgrimits per comprar més busos 
híbrids. La compra hagués supo-
sat 500.000 mil euros més, això 
sí a amortitzar en els propers deu 
anys.

El pacte final inclou també que 
es comprin dos nous vehicles 
destinats a la neteja que realitza 
l’empresa municipal Eco-Equip.

Retirada de símbols borbònics
A proposta d’ERC-MES i amb 

el suport de la CUP, CDC i TeC, 
tots els símbols relacionats amb 
la monarquia borbònica que es 
troben a les dependències muni-
cipals han de ser retirats. L’acord 
pretén posar de manifest l’esperit 
republicà de Terrassa. Així, el 

bust del monarca Felip VI que 
presidia la sala de plens va aban-
donar el seu lloc poques hores 
després. Aquí sí, PP i C’s havien 
votat en contra. En aquest punt 
el PSC s’havia abstingut. Un altre 
punt acordat va ser el de revisar 
els noms dels carrers de la ciu-
tat que encara continguin noms 
d’arrels monàrquica.

Cal defensar el petit comerç
Respecte el debat sobre el mo-

del comercial i les grans superfí-
cies que s’han obert a Terrassa els 
darrers mesos, TeC va proposar 
elaborar un estudi dels carrers i 
barris on hi ha menor oferta de 
petites botigues. Tots els grups, 
excepte el PP, varen estar d’acord, 
la qual cosa dóna a entendre que 
es comparteix la visió d’un mal-
tracte cap el petit comerç local. 
També es crearà una borsa de lo-
cals, oferits pels seus propietaris, 
que puguin albergar comerços. 
Encara més, s’estudiarà quant 
sol urbà de més de 800 metres 
quadrats hi ha disponible per 
destinar-ho a grans superfícies, 
i quin serà el seu impacte. És a 
dir, s’obre la porta a que el ple 
decideixi si vol aplicar mesures 
urbanístiques per a aturar la pro-
liferació de centres comercials. 

Relacionat amb aquest punt i 
a proposta de la CUP, es crearà 
una borsa d’horts i edificis buits 

aptes per a masoveria urbana, a 
través d’un programa de formes 
alternatives i no mercantilistes 
a la propietat en l’accés als im-
mobles”. Tot un pas endavant 
per tal de «fomentar formes no 
mercantilistes en l’accés als im-
mobles i trencar el paradigma de 
la compra», segons la regidora 

Polèmica amb Mina i defensa
del comissionat de l’aigua

Continuen els desacords entre el consistori i la Mina en aquest 
any clau en què finalitza la concessió del servei d’aigua a aquesta 
empresa privada. El ple va aprovar no apujar les tarifes que Mina 
pretenia aplicar en els rebuts de l’aigua. L’empresa proposava un 
augment d’un 1,5% per costos de producció, però l’Ajuntament 
no va veure prou argumentada la necessitat d’aquest increment. 
Tots els grups hi estigueren d’acord en rebutjar la pujada, amb 
l’abstenció del PP. 

A l’empresa no se li ha assentat gens bé que el comissionat de 
l’aigua contractat per l’Ajuntament, Joan Gaya, manifestés que 
la reversió de la concessió suposaria un cost d’uns dos milions 
d’euros per a l’ajuntament. Mina considera aquesta xifra molt 
baixa, i manté el seu veto a la figura del comissionat, a qui acusen 
de ser imparcial i de fer tasques que no li són pròpies com a perso-
nal eventual. Per això, ha tornat a presentat un contenciós contra 
el seu nomenament. En aquest sentit, l’alcalde defensà Joan Gaya, 
mostrà la seva satisfacció per la tasca que està duent a terme, i con-
firmà que renovaran el contracte a l’assessor durant sis mesos més.
Tot això a l’espera de l’anunciada consulta ciutadana sobre el futur 
de la gestió de l’aigua, de la qual s’han de saber encara propostes, 
termes i calendari. El posicionament del consistori pot quedar re-
sumit en les paraules de la regidora de la CUP: “cal que la ciutada-
nia conegui que Mina posa en dubte la titularitat pública del servei 
d’abastament d’aigua,  s’erigeix com la única titular i que neguen 
informació del servei a l’Ajuntament”.

Maria Sirvent. El nou programa 
prestarà assessorament i posarà 
en contacte propietaris amb per-
sones i col·lectius que busquin 
llocs on desenvolupar els seus 
projectes. 

També polèmic va ser 
l’assumpte presentat per Ciuta-
dans, en què instava a elaborar 
un pla econòmic de la Societat 
Municipal de Comunicació, ba-
sant-se en que «no se sap quina 
audiència tenen els mitjans lo-
cals públics», i per deslliurar-los 
del control dels polítics locals, 
segons el regidor David Agui-
naga. El cas és que la proposta 
va ser recolzada pel PSC i CDC, 
generant de nou suspicàcies per 
l’entesa entre equip de govern i 
C’s quan es requereix. Potser en 
analogia a la sintonia i al pacte 
d’investidura que a nivell esta-
tal escenifiquen PSOE i Ciuda-
danos. Molt críticament, des 
d’ERC, s’afirma que allò que hi 
ha darrera de la proposta no és 
més que «privatitzar Canal Te-
rrassa i limitar-hi l’ús del cata-
là».

POLÍTICA

Noves regidores 
CARLES CABALLERO: «Amb aquest govern estem en temps de descompte»

Pep Valenzuela

En Carles Caballero combina 
les seves responsabilitats com a 
regidor d’ERC amb la direcció 
d’una sala de concerts a Cerdan-
yola, “sóc autònom i em dedico 
a la producció cultural”. D’això, 
però, fa poc temps, des de que a 
mitjans del passat any va deixar 
un negoci de comerç de produc-
tes agroecològics. Ara, treballant 
des dels 16 anys, l’actual president 
de l’assemblea local del partit in-
dependentista ha fet també de 
mosso de magatzem, cambrer 
i altres feines. I encara va tenir 
temps per començar la carrera de 
Ciències Polítiques, però espera 
temps menys agitats per poder 
continuar.

La militància, en Carles la va 
iniciar als 18 anys a la Joventut 
d’ERC, des d’on ha anat assumint 
responsabilitats organitzatives, 
fins a l’actual presidència local del 
partit i l’entrada al Consell Nacio-

nal. Ha format part de les llistes 
municipals des del 2007, però 
només en les darreres, «fent part 
de l’equip més proper a l’Isaac Al-
bert», ha estat elegit regidor. 

En aquest sentit, cap sor-
presa. Les coses van sortir bas-
tant d’acord amb el guió, però 
«sí que és tot molt nou, i no 
m’esperava el nivell d’exigència 
tan alt que he trobat», confessa 
des de l’experiència prèvia com 
a membre de l’equip de treball 
de l’anterior grup municipal 
d’Esquerra, fa dues legislatures.

Altra cosa són les dimensions 
de la Institució. En Carles su-
bratlla que «per a qui ve de baix, 
no deixa de sorprendre la re-
percussió econòmica que tenen 
algunes votacions, més encara 
en alguna de les meves àrees de 
responsabilitat, com Territori i 
Sostenibilitat, que a més necessi-
ta una dedicació molt gran, mol-
tes hores per lectura i estudi dels 
dictàmens».

Aquesta vegada, cal afegir que 
«el fet que hi hagi un govern en 
minoria, fa que l’oposició tingui 
un paper molt més important, 
els nostres vots decideixen sovint 
votacions i forcen i condicionen 
l’acció del Govern. Així que la res-
ponsabilitat és molt més gran».

Per aquest cantó, afirma sen-
se matisos, la situació actual és 
nova a la ciutat: «el Govern perd 
votacions i l’oposició té moltes 
més possibilitats d’intervenció». 
Aquest executiu «hauria de sa-
ber negociar molt, tenir joc de 
cintura, però en aquests primers 
mesos no ho han fet, segurament 
perquè mai ho havien fet i ara en-
cara no s’han acabat de situar o 
acceptar la realitat».

Tot plegat, «el govern ha co-
mençat molt malament», senten-
cia. «Tenim un molt mal govern 
a la ciutat. I no crec que millori, 
l’únic benefici de dubte que li do-
naria és que no empitjori, però 
millorar segur que no. Viuen en 

el dia a dia, sense mirar més en-
llà, i això per la ciutat és fatal», 
considera.

En Caballero analitza que això, 
entre altres motius, es deu al fet 
de ser un «govern contra-natura» 
i per això mateix afirma que «es-
tem en temps de descompte». La 
coalició de govern amb CDC i, 
de moment, puntualment amb 

Ciutadans estaria lluny de la 
proposta de campanya i del que 
els respectius votants esperaven. 
«En el millor dels casos, estarien 
salvant les cadires al preu d’haver 
de pactar a última hora cada dia 
i ni pensar en projecte estratègic 
de ciutat».

«La ciutat necessita un canvi», 
emfasitza, «el problema és que de 
moment no se sap com serà. El 
que sí és clar, però, és que aquesta 
serà l’última legislatura del PSC a 
Terrassa». Diu encara que «el mi-
llor per a la ciutat és que el PSC 
marxi sense esperar massa; per-
què, a més, ara la ciutat té deci-
sions molt importants per pren-
dre, com és en relació a l’aigua, 
i es veu que no hi ha voluntat ni 
tenen esma per enfrontar els te-
mes clau».

El regidor d’ERC conclou consi-
derant i defensant que en aquest 
context, «està clar que si això em-
pitjora i s’allarga cal plantejar-se 
una alternativa».

Alex Rodríguez substitueix Gabriel Turmo com a regidor del PP      AJUNTAMENT

L’acord per retirar els sím-
bols monàrquics pretén 
posar de manifest l’esperit 
republicà de Terrassa.
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Pep Valenzuela

«Espanya va bé perquè ve de 
pitjor» afirmava fa poc un presti-
giós columnista, i estaríem ara a 
l’‘efecte rebot’: «com més fort cau 
la pilota més s’aixeca després de 
tocar terra». A la Plataforma de 
persones Afectades per la Hipo-
teca (PAH) coneixen bé alguns 
aspectes d’aquesta fase de la crisi 
produïda per l’estafa immobi-
liària. 

En aquests dos darrers anys 
ha minvat bastant el ritme de 
desnonaments, «sí, però jo les as-
semblees no les havia vist mai tan 
grans com ara, estem al màxim 
de gent».

L’esclat de la bombolla, la crisi 
del deute i les retallades i refor-
mes de l’economia, serveis i drets 
socials han deixat una gran de-
vastació social, milions de perso-
nes en la pobresa amb el futur i el 
present totalment hipotecats.

Les dades són terribles, a prop 
d’un terç de la població malviu 
o està en risc de pobresa, ho de-
nuncien les estadístiques, que tot 
i així no permeten veure o fins i 
tot poden amagar de vegades que 
darrere de cada desnonament 
(abans, durant i després) hi ha 
una drama humà concret, viscut 
i patit dia i nit.

A la PAH van veure de seguida 
que calia fer quelcom més enllà 
de la necessària protesta i mobi-
lització reivindicativa, que calia 
ajudar i atendre les persones que 
arribaven al moviment havent 
perdut la casa i, després, moltes 
vegades, quasi tot.

Què és el Grup de suport?
«Teníem notícies terribles, fins 

i tot de suïcidis», explica en Fe-
rran, un dels membre del grup, «i 
pensava que això ens podia pas-
sar en qualsevol moment, perquè 

hi havia gent que no podia més, 
no podia més». El grup neix per 
la «necessitat que es detecta a 
les assemblees d’espais més pe-
tits i íntims on els nous com-
pas puguin compartir i ventilar 
l’impacte emocional».

«Es tracta d’escoltar i acom-
panyar la gent», apunta la Cris, 
membre de la Plataforma tot i 
que «encara no sóc afectada». 
«Moltes persones afectades ho 
necessitem», afegeix la Maria, «és 
una gran ajuda amb la qual acon-
seguim superar la por, el tràngol 
de quedar marginades». Els pro-
blemes habituals són: ansietat, 
desànim, sentiment de pèrdua.

Pèrdua, emfasitza en Ferran, 
«no es tracta només de la casa, 
sinó d’un projecte, de somnis de 
vida, d’un futur segur i estable». 
I clar, amb això, de vegades un 
«sentiment de ràbia per sentir-se 
enganyat o per no poder contro-
lar-ho tot»; i sempre també «la 
por per la incertesa del futur; i 
amb la por, el sentiment de cul-
pa, pel que vas firmar sense saber 
que hi havia trampa del banc o 
sense saber que havia d’arribar la 
crisi, i en molts casos arrossegant 
altres familiars».

Perdre-ho tot i encara deure

Arriben en una situació emocio-
nal molt delicada, Itxaso explica 
que “es respecta molt el temps de 
cadascú, hi ha qui parla de seguida 
i qui triga molt, per això no és un 
espai molt pautat, és obert i lliure”.

La gent “sap el que té, què li 
passa”, afirma la Cris, “i ve per 
intentar parlar de les seves pors, 
treure el que té dintre, i això és 
el que cal fer. Aquesta és l’escolta 
activa. Parlant dels problemes és 
quan t’enfrontes a ells o al menys 
comences a enfrontar-los”.

N’estan prou satisfets dels re-

sultats. Calculen que en aquests 
quasi dos anys han passat unes 
50 persones. En general, tot i la 
diversitat, “l’evolució és especta-
cular, es veu l’empoderament de 
gent que arriba enfonsada, con-
fosa, insegura, perduda, però que 
acaben fent suport als compas, 
acompanyant-los i aclarint els 
seus dubtes”.

A més del suport emocional, es 
fa un cop de mà en allò més con-
cret i material, “si necessita ha-
bitatge se l’envia a l’Obra Social 
o se’l va guiant... i potser quan ja 
ho té una mica resolt deixa de ve-
nir al grup però continua anant a 
l’assemblea”.

En aquest trànsit hi ha qui “de 
fet, troba com una família”, expli-
ca la Milagros. “Ho diuen: és que 
aquí he fet una família. Perquè 
l’han ajudat en tot, l’han escol-
tat, l’hi han donat reallotjament”. 
La PAH, efectivament, funciona 
també “com un gran grup de su-
port mutu, per sort en som mol-
tes persones”.

Més que un moviment reivindi-
catiu clàssic

La Plataforma ha anat evolu-
cionant segons les necessitats. 
Segons ha canviat la llei, han can-

viat el tipus d’accions. D’acord 
amb el tipus de gent i la quan-
titat han tingut que adequar 
l’organització.

A Terrassa hi ha 15 grups ac-
tius, “perquè si t’especialitzaves 
anava millor”, explica en Ferran, 
“i en funció de com se sent la gent 
vam anar veient que això calia, i 
nasqué el grup de recolzament 
emocional”.

El suport mutu també en 
l’àmbit dels sentiments i les emo-
cions passa a formar part de la 
lluita, del pla de treball. Perquè la 
gent pot “arribar molt malament, 
molt deprimida, tremolant, al lí-
mit del suïcidi”, explica la Maria, 
“se senten tan pressionats pels 
bancs que estan que no poden 
més”. 

Això, serveix per a tothom, ma-
tisa l’Itxaso, “també ha vingut 
gent activista de la PAH amb pro-
blemes o conflictes, tocats”. Per 
tant, el grup té una doble funció, 
“atendre als nostres antics com-
panys que d’alguna forma ajuden 
els altres i per ajudar als que vé-
nen per primera vegada i se sen-
ten perduts”.

En aquest espai més petit la 
gent troba serenor i confiança i 
després agafa l’impuls per fer-

ho en altres grups i l’assemblea, 
“aquesta és la gràcia del grup, 
petit i recollit i et sents escoltat i 
vist, més segur i agafes força”.

La situació és molt difícil, però 
estem més organitzades

Tot i la gravetat del moment, 
s’obren camins. El Parlament 
aprovà l’estiu passat la ILP 
d’emergència habitacional i po-
bresa energètica proposada per 
la PAH i altres grups. 

Ara, ningú no se’n refia. Els 
canvis polítics tenen a veure amb 
les mobilitzacions i la lluita de 
la gent. Però encara no hi ha so-
lucions, i la Plataforma intenta 
construir alternatives, per exem-
ple la dita “obra social”.

“Mira, la PAH va néixer com 
una plataforma d’afectats per la 
Hipoteca, de la gent que tenien 
dificultat per pagar o ja no po-
dien”, analitza en Ferran. “Però 
la cosa ha empitjorat, cada vega-
da hi ha més gent que no pot pa-
gar lloguer, i tenim l’emergència 
habitacional, o sigui és un canvi 
molt gran”. En aquest context, 
assegura, “si la llei és injusta la 
nostra obligació és desobeir, 
perquè el dret a la vida i la digni-
tat va primer”.

  PAH Vides hipotecades,  grup de suport mutu i emocional

Acció de la PAH davant els jutjats de Terrassa exigint l’aplicació de la Llei 24/2015                   PV

La pèrdua de l’habitatge comporta generalment posar 
en perill, quan no trencar, tot l’equilibri de vida i emo-
cional de les persones. La PAH ha creat espais per tre-
ballar el suport i ajuda mútues també en aquest àm-
bit, sense el qual hom perd tota perspectiva de futur. 

Carta al President Puigdemont: cal complir la llei d’habitatge

Són més de 6 anys denunciant 
l’estafa hipotecària i la preocu-
pant innacció dels diferents go-
verns i administracions per atu-

rar-la; d’alertar sobre la vulneració diària 
del dret a l’habitatge digne i d’actuar 
d’urgència per aturar milers de desno-
naments i «arrencar col·lectivament a la 
banca dacions, condonacions i lloguers 
socials». I encara 2 anys d’organitzar-se 
també per posar fi als talls de subminis-
traments i a la pobresa energètica, «exe-
cutats per unes empreses subministrado-
res que es comporten com els bancs amb 
els desnonaments: benefici màxim i cap 
tipus de responsabilitat». També fent pro-
postes legislatives solvents i serioses.

El mes de juliol passat, la “ILP habitat-
ge” (amb més de 150.000 signatures) va 
assolir una fita històrica, esdevenint la llei 
24/2015 de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, aprovada per unani-

mitat al Parlament, establint protecció al 
dret a un habitatge digne i adequat.

D’aquesta manera inicia el grup pro-
motor (PAH, Aliança contra la pobresa, 
Observatori Desc) una carta dirigida al 
nou president de la Generalitat, en Car-
les Puigdemont, en la qual l’informen que 
s’han elaborat també, d’acord amb això, 
«documents jurídics perquè les persones 
coneguin els seus drets i els reclamin». Al 
temps que una guia, juntament amb la 
pròpia Generalitat, d’aplicació d’aquesta 
llei per als ajuntaments, usuaris i entitats 
financeres. «Però encara queden molts 
passos imprescindibles a fer», alerten.

Considerant que el President hauria es-
tat «inconcret o potser confós en relació 
a la importancia i vigència d’aquesta nor-
ma», i que tot i la llei «útil i potent» enca-
ra hi ha desnonaments i talls de subminis-
traments i deutes de per vida a Catalunya. 
Així que, cal «voluntat, determinació i co-
ratge polític per aplicar-la», i insta el Pre-

sident a «assumir un compromís públic i 
ferm» per «l’aplicació plena» de la llei:

1. Desenvolupant el reglament de sego-
na oportunitat que permetrà a les famí-
lies deixar enrere el sobreendeutament 
associat a l’habitatge i començar de nou.

2. Mobilitzar, junt amb els ajuntaments, 
l’habitatge buit de bancs i grans tenidors 
necessari per protegir el dret a l’habitatge 
de les famílies en situació d’exclusió resi-
dencial i que incompleix la seva funció so-
cial mitjançant la cessió obligatòria. «Avui 
mateix, la Generalitat pot demostrar que 
vol resoldre (...) iniciant la cessió de tants 
habitatges (dels 47.000 buits de grans 
tenidors ja identificats a Catalunya) com 
famílies en exclusió residencial hi hagi».

3. Alliberar les famílies del deute que es 
deriva de la pobresa energètica signant 
els convenis amb les subministradores 
d’aigua, llum i gas que la Llei estableix. 
«No té sentit que cada Ajuntament faci 
un conveni diferent; aquesta tasca ha de 

ser assumida per la Generalitat i hem de 
poder disposar de convenis que donin la 
mateixa cobertura a totes les ciutadanes 
de Catalunya».

4. Sancionar els incompliments de la 
Llei per tal d’incentivar que s’apliqui i 
s’assoleixin els seus objectius. No es pot 
permetre la impunitat amb què les em-
preses subministradores incompleixen la 
Llei 24/2015.

5. Dotar de partida pressupostària su-
ficient per garantir a tots els efectes i 
tal com determina la norma, el dret a 
l’habitatge de les famílies en exclusió re-
sidencial.

El Grup promotor acaba advertint que 
«nosaltres, la gent afectada, la societat 
civil, tenim clar que volem una Catalunya 
que lideri el rànquing en la conquesta de 
drets, no de l’empobriment. És per això 
que, amb determinació, continuarem 
fent totes les accions necessàries per 
aconseguir l’aplicació integral de la Llei».
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Miquel Gordillo

De vegades, a partir 
d’un fet tràgic es des-
encadena tota una 
mobilització ciuta-

dana. És el cas d’un moviment 
mundial que pretén sensibilitzar 
sobre el tipus i l’origen de la roba 
que portem. Aquest sentiment va 
sorgir arran de l’esfondrament 
ara fa dos anys d’un edifici a Ban-
gla Desh, el qual provocà la mort 
de més d’un miler de persones 
que treballaven en condicions in-
frahumanes per grans multina-
cionals de la indústria tèxtil.

A Terrassa també aparegué 
una iniciativa bastant singular 
relacionada amb aquest movi-
ment. El projecte busca, tal com 
s’explica a la web revoluciotextil.
cat, «investigar amb una mirada 
crítica les relacions entre moda i 
temes com la pressió estètica, la 
tirania de les talles o la precarie-
tat laboral al món del tèxtil».

La Maria Cardona, Eivi, va ser 
una de les promotores de Revolu-
ció Tèxtil; «no vinc de l’àmbit tèx-
til, sé cosir justet», ens diu, «però 
m’agrada molt la moda en la seva 
vessant artística». Juntament 
amb l’Anabel Sesma, la Irene Pé-
rez, i la Rosa Rubio, amb la incor-
poració posterior d’altres com-
panyes, totes elles professionals 
del món del tèxtil i la moda, van 
organitzar-se i engegar un pro-
jecte «per parlar de com podem 
canviar la indústria de la moda».

«Parlant-ho amb la meva veï-
na, vam pensar que estaria bé 
fer quelcom a Terrassa també. 

Vam cridar a la seva professora 
de moda, i ens vam trobar en una 
primera reunió diferents perso-
nes del món tèxtil», relata l’Eivi. 
«Vam decidir fer alguna cosa a lo 
gran». 

El projecte quedà plasmat en 
una pàgina web on es poden 
visualitzar una trentena de bo-
tigues i experiències locals que 
consideren són alternatives de 
consum de roba: on cosir, on 
comprar roba de segona mà, 
feta a mida, o de kilòmetre zero. 
«Hem voltat per la ciutat buscant 
experiències, explicant-los el 
nostre projecte, i anem actualit-
zant les dades quan s’obren o es 
tanquen botigues», explica l’Eivi, 
«tot ho fem sense afany de lucre, 
per amor a l’art». 

Quan parlen de criteris de roba 
ètica i sostenible, reconeixen que 
és complicat integrar tots els re-
quisits per ser considerada com a 
tal. «Intercanviar roba és positiu, 
clar que pot ser que l’hagin fet 
nens per Inditex. O una modista 
local pot fabricar una peça a Te-
rrassa, però potser el teixit no és 
ecològic, i això pel medi ambient 
no és sostenible. Integrar tots 
els criteris ja sabem que és molt 
complicat».

Des de Revolució Tèxtil qües-
tionen un tipus d’explotació colo-
nialista dels països asiàtics i llati-
noamericans per part d’Occident. 
«No podem permetre que multi-
nacionals estrangeres vagin a 
explotar-los encara més.» L’Eivi 
ens explica una iniciativa simi-
lar a Buenos Aires, «van mapejar 
per barris tots els tallers clandes-

tins que hi havia treballant per 
Inditex, van sortir ràpidament 
més de 300, amb treballadors en 
semi-esclavitud», continua l’Eivi. 
«La majoria de gent són dones i 
indígenes, i hi ha molt treball in-
fantil». Diverses ONG denuncien 
sovint les grans multinacionals, 
«però s’escuden en que els tallers 
no són seus, que són subcontra-
tes, quina barra!».

Contra la fira del texà
Volen deixar clar que rebutgen 

la fira del texà Denim que orga-
nitza l’Ajuntament des de fa dos 
anys. «És un dels teixits més con-
taminants, i en la seva elaboració 
les mesures de seguretat dels tre-
balladors són deplorables, que es 
faci aquesta fira a Terrassa ens 
sembla fatal», afirma l’Eivi.

Entre les properes activi-
tats en ment, Revolució Tèxtil 
col·laborarà amb el Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil  
llegint el llibre La costurera de Dac-
ca, de Jaume Sanllorente, basat 
en l’accident de Bangla Desh. A 

Revolució Tèxtil
Un altre consum de roba 
a Terrassa és possible

Pep Valenzuela

La inclusió de clàusules socials 
en els procediments d’adquisició 
de béns i serveis per part de 
les administracions publiques 
s’està convertint en un qüestió 
de màxima actualitat. La Xarxa 
d’Economia Solidària va convo-
car el passat 25 de febrer una xe-
rrada debat al respecte. Perquè 
aquesta és una preocupació de 
primer nivell que afecta directa-
ment a la gent activa en aquest 
terreny, però no únicament, car 
hom parla dels diners, la ciutat, 
els serveis i la vida del conjunt de 
la població.

La magnitud dels moviments 
i activitat econòmica de les ad-
ministracions les converteix en 
un actor absolutament determi-
nant i amb una gran capacitat 
d’incidència, també a nivell mu-
nicipal. Vegis només, per exem-
ple, els casos recents a Terrassa 
de compra d’autobusos o de con-
cursos per a la gestió dels serveis 
dels menjadors escolars i el trans-
port urbà.

En tots els casos es parla, d’una 
banda, de milions d’euros i, 
d’altra, de qualitat de servei, de 

La XES sobre les clàusules socials: les persones primer
repercussions mediambientals, 
del respecte i dignificació de les 
garanties laborals, salarials i so-
cials de les persones que directa o 
indirectament treballen.

L’acte va comptar amb 
l’exposició d’Amanda Ortega, 
membre de la comissió de balanç 
social de la XES, i la d’en Domè-
nec Martínez, exdirector de l’àrea 
de serveis a les persones, cohesió 
i benestar de l’Ajuntament de Te-
rrassa, soci de vàries cooperati-
ves i membre de la XES.

De manera general, des de 
l’empresa capitalista encara avui 
es considera «externalitats» tot 
allò que, per entendre’ns, es po-
dria estalviar i que, de fet, si no 
se’ls obliga, ho fan. Sense anar 
més lluny, tota la legislació que 
implica drets socials, laborals i 
ambientals. En aquest àmbit és 

on entren les clàusules socials en 
els contractes públics, que pel ca-
pital no seria economia, sinó po-
lítica, com si fos diferent.

O sigui, en l’àmbit d’allò pú-
blic, on en teoria al menys cada 
persona és un vot, intentar fer 
respectar en els negocis i tractes 
els referits drets, que no és cosa 
fàcil, advertí l’Amanda. No no-
més perquè el poder dels diners 
i de qui el posseeix, com és ben 
sabut, és molt gran, sinó també 
perquè les lleis i normes (no per 
casualitat) estan fetes de manera 
que incloure clàusules socials o 
ambientals en un contracte o lici-
tació, per més justes i necessàries 
que siguin, pot ser impossible le-
galment.

Cal, per tant, afirmà l’Amanda, 
conèixer molt bé tota la norma-
tiva i marcs legals. Les negocia-
cions sobre el tractat de lliure 
comerç entre la UE i els EUA, 
dit TTIP, i que implica contrac-
tes públics, és un cas de com 
s’estableixen acords al més alt 
nivell que més tard poden tenir 
conseqüències en el contracte 
municipal. Per sort, afegí, també 
hi ha legislació i eines per poder 
lluitar. Però cal conèixer-les bé.

Pel capital, les clàu-
sules socials no serien 
economia, sinó políti-
ca, com si fos diferent o 
no tingués res a veure.

revoluciotextil.cat
fashrevterrassa@gmail.com

Fashion Revolution Day, el 24 d’abril
Aquell dia de 2013, 1.133 persones van morir i més de 2.500 van 

resultar ferides en esfondrar-se el complex Rana Plaza a Dhacca, 
Bangla Desh. Allà hi treballaven sota condicions precàries moltes 
treballadores per a marques comercials com Inditex, Desigual o 
H&M. Des de llavors, se celebra arreu del món el Fashion Revolu-
tion Day com a commemoració de les víctimes, a la vegada que es 
pretén conscienciar sobre l’origen de la roba, en quines condicions 
es fabrica, i quines conseqüències comporta en els nostres hàbits 
com a consumidors. 

A Terrassa, Revolució Tèxtil també celebrarà aquesta efemèride 
així com el primer aniversari d’inici del projecte, organitzant un 
mercadet d’intercanvi de roba. «Estem mirant un espai bonic per 
ubicar-lo. La setmana prèvia hi haurà diferents punts de recollida de 
roba per què la gent la porti, i el dia 24 d’abril qui vulgui que vingui 
i l’agafi. Ens fa il·lusió potenciar una activitat en què no hi hagi cap 
intercanvi econòmic».

Components de Revolució Tèxtil quan es presentaren a la Casa Baumann       Lídia Cazorla

l’abril organitzaran una exposi-
ció de l’Anna Llimós, que mos-
trarà peces fetes amb ganxet per 
mares, per visibilitzar el treball 
tèxtil femení: «el tèxtil ha estat 
sempre molt vinculat amb les do-
nes, l’explotació a les fàbriques 

normalment la pateixen les do-
nes treballadores». I els agrada-
ria molt que a Sabadell o la resta 
del Vallès, per seva tradició tèxtil, 
també algú les imiti i mapegi ex-
periències locals.

D’altra banda, en Domènec 
alertà que la qüestió «és un tema 
polític, no tècnic». I en qualsevol 
cas s’hauria de defensar la «com-
pra pública amb criteris ètics», 
prioritzant el «protagonisme de 
la ciutadania».

Destacà així mateix que 
aquesta no és una lluita nova ni 
únicament dels moviments so-
cials. A Barcelona, l’any 2002, 

l’Ajuntament ja aprovà alguna 
normativa al respecte. També la 
Generalitat creà una oficina de 
supervisió i avaluació de la con-
tractació pública. A Terrassa, 
des del 25 de març del 2011 va ser 
aprovada per la Junta de Govern 
una «instrucció» per a la contrac-
tació de serveis, que aconseguí 
l’aprovació del Ple el novembre de 
2014.
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Pep Valenzuela

La cooperativa Teixidors 
és prou coneguda a la 
ciutat i el país, princi-
palment com a empre-

sa del tèxtil que elabora un pro-
ducte de qualitat, dintre del que 
de vegades es diu «gamma alta». 
No per això menys cooperativa, 
i encara formada principalment 
per persones amb dificultats 
d’aprenentatge. Creada al 1983 
i amb  41 treballadores, 35 de les 
quals sòcies de la cooperativa, 
exporta bona part de la seva pro-
ducció.

Ens explica aquesta experièn-
cia en Joan Sala, que des del 2003 
ha estat responsable econòmic, 
comptabilitat i obtenció de recur-
sos financers, ha treballat en al-
tres empreses i fundacions, bona 
part d’aquestes en l’àmbit de la 
diversitat funcional, com Fupar.

Avui, Teixidors exporta a 24 
països: França, Suècia, Alemanya, 
Estats Units i altres, i factura qua-
si un milió en vendes. «Estem en 
fase de consolidar els llocs acon-
seguits, però al temps, ens està 
passant que les fires internacio-
nals on ens hem obert un espai, 
ara perden importància i les ven-
des es fan per internet». Així, la 
cooperativa egarenca s’enfronta 
a un nou repte. Aquesta, però, ha 
estat la seva vida i confien en les 
seves forces i capacitat.

En Joan Ruiz, enginyer tècnic, 
i la Marta Rivas, que era assistent 
social i s’especialitzà en teràpies 
per persones amb dificultats 
d’aprenentatge («llavors en deien 
malalts mentals», i no fa tant...) 
s’interessaren per la discapacitat 
i eines que servissin per fer terà-
pia (funcional). Hi ha una teoria 
en aquest camp, apunta en Joan, 
segons la qual amb l’ús de les 
mans es desenvolupa el cervell. 
Això la va portar a parar als telers 

TEIXIDORS sccl. una cooperativa de “gamma alta”
En períodes de crisi i turbulències, els projec-

tes i les empreses mostren el seu veritable rostre 
i allò que volen. Amb més de 30 anys en el sector 
tèxtil, la cooperativa egarenca ha mostrat la seva 
potencialitat davant els canvis econòmics i en 
funció de les necessitats de les persones. 

manuals. 
Després de voltar buscant 

l’espai adequat, conegueren 
l’escola de formació professional 
especial Flor de Maig a Cerdan-
yola, on començaren a treballar. 
Després, per necessitat d’espai i 
condicions acabaren instal·lant-
se a Terrassa. El 1983, anys de 
forta crisi industrial i, especial-
ment del tèxtil, començaren 
l’experiència cooperativa amb 
6 persones més. Era un model 
en boga en aquell ambient i que 
s’esqueia més amb la idea i el 
projecte que tenien. El local, una 
fàbrica tancada per la crisi, en la 
qual estan fins avui, va ser un su-
port solidari d’ús gratuït.

La proposta de cooperativa va 
ser agosarada. En altres casos, la 
cooperativa era de pares i mares, 
però aquí des del primer moment 
els «nois» van ser socis. De totes 
formes, les famílies participen 
sempre. «Vaig dient nois o na-
nos», riu en Joan, «i ja alguns te-
nen més de 50 anys». El model, en 
tot cas, ha funcionat molt bé, en 
general, i per a les persones totes 
més encara, perquè han fet i fan 
una experiència de vida molt in-
tensa i rica. Ara per exemple, diu 
en Joan, alguns han anat a una 
fira de París.

«Quan va bé, ho compartim 
tots», afegeix, «i quan ens reta-
llen subvencions també ho ex-
pliquem. Com tota cooperativa, 
amb assemblea quinzenal amb 
tothom». El consell rector es pro-
posa a l’assemblea general, que 
vota. Aquí tenen molt valor les 
assemblees quinzenals amb els 
nois, que van seguint el dia a dia. 
Quan van pensar en exportar-ho 
van explicar-ho i va anar bé.

Ara són 41 persones treballant, 
de les quals 35 sòcies. El director 
general va ser contractat com a tèc-
nic especialista davant la situació 
de dificultat en els darrers anys. 

P.V. Crèdits n’han fet falta sempre, «com tota empresa», però fins ara aconseguien equilibrar els 
comptes entre el conjunt de factors. És aquest equilibri el que sembla que tremola. La retallada d’ajuts 
és l’element desestabilitzador en aquests darrers anys. 

En un primer moment, van decidir retallar el sou. Una decisió difícil, però presa col·lectivament i amb 
els comptes i tot el procés clar, assemblea amb les famílies també. No s’ha tocat la diferència salarial, que 
es mou en un forquilla d’1 a 3. Menys en casos excepcionals de contractes.

Després, a més dels préstec amb la banca tradicional, van apostar també per l’emissió de títols par-
ticipatius. Al 2013-14, una primer ronda dirigida a la gent més propera, de 60.000 euros, i amb la qual 
aconseguiren 72.000. Animades a fer una segona, el càlcul no va ser encertat i dels 200.000 previstos 
només van recollir 50.000. Els títols donen un 3%, si es retorna en diners, i un 10% si és en gènere. Ara 
caduca l’emissió del 2013 i potser fan ampliació. Al mateix temps, conversen amb Coop57 per eventuals 
situacions de necessitat.

La situació, per tant, no és fàcil. Però la cooperativa ha mostrat capacitat de superació molt clara 
en aquest temps. «Nosaltres tenim una clientela pròpia, el producte té futur». En Joan, amb totes les 
prevencions, creu que la perspectiva és bona. La intercooperació és un element important per a la seva 
estratègia. També les relacions amb institucions, com l’Ajuntament, que ha mostrat interès.

«En tot cas, el que està claríssim és que si fóssim una empresa SL o SA, ja hauria tancat», sentencia, 
«la diferència és que nosaltres lluitem pels llocs de treball, ens agrada l’empresa que tenim, que és també 
un projecte social».

“Som més que empresa, som projecte social”

P.V.

En una primera etapa, els 
fils els hi donaven fabri-
cants, de restos o estocs. 

Tampoc no importava massa el 
producte, importava la teràpia, 
era la fase d’aprenentatge, tant 
del disseny com de la funció i 
tècnica de teixir.  De fet, fins a 
la Llei d’integració (Lismi), del 
1985, aquesta gent no podia tre-
ballar. Els discapacitats físics sí. 
Però la discapacitat mental era 
considerada malaltia.

En aquest moment, de totes 
formes, es comencen a elaborar 
dissenys per anar a vendre a les 
botigues, amb fils de qualitat, a 
fer «productes de debò, i no allò 
de veure què surt, donant priori-
tat a la teràpia, però orientant».

A finals dels anys 80, Teixi-
dors ja és una empresa tèxtil, 
amb comercial, en Joan Ruiz va 
ser el primer, venent a través de 
botigues, «la botiga del carrer 
major de cada poble». I a fires 
de Barcelona, Madrid i València. 
Van arribar a crear una xarxa de 
més de 2.000 botigues, «fidels 
perquè sabien l’obra al darrere i 
perquè compraven un producte 
també de qualitat». Aparegué 
mentrestant el regal d’empresa, 

durant els anys 90, sempre en 
aquest nivell de gamma alta. 

Fins aquí les coses van anar 
bastant bé. Però amb l’entrada 
del país a l’euro i, després, amb 
la liberalització de productes 
asiàtics, van notar un can-
vi en hàbits de compra molt 
gran. «A la botiga del poble que 
dèiem abans, ara li han posat 
a l’esquerra un basar i a la dre-
ta un Mango o Zara, i han anat 
desapareixent, i eren la base co-
mercial nostra». Van quedar no-
més les més importants.

L’any 2005 i el 2006 han estat 
els únics fins ara en què Teixi-
dors ha declarat pèrdues, «no 
molt importants», matisa, «però 
van confirmar els pitjors pre-
sagis i imposar la necessitat de 
canvis».

Van haver de recórrer a espe-
cialistes i van ternir la sort de 
trobar l’Antònia Bové, llicencia-
da en Art, i amb coneixements 
del tèxtils, i amb ella la deci-
sió d’ampliar mercat, fins i tot 
d’exportar. Al taller això sonava 
quasi xinès o una bogeria, però 
es va fer un estudi i van decidir 
començar per París, a una im-
portant fira.

Ara, la cooperativa egarenca 

exporta a França, Austràlia; i 
exposa i ven a fires a Nova York, 
Los Àngeles, Miami, Tòquio, 
Londres, Estocolm. Són 24 paï-
sos en total. Ara estan a la fase 
de consolidar els llocs aconse-
guits. Tot just, tanmateix, quan 
comencen a percebre que les 
fires perden importància i les 
vendes es fan més per internet. 
De totes formes, el creixement 
de vendes ha sigut molt impor-
tant des del 2010, arribant en el 
passat 2015 a quasi 1 milió, pràc-
ticament doblant en cinc anys, 
«és un creixement molt superior 
a les empreses de l’Ibex».

De totes formes, la cooperati-
va ha necessitat sempre de sub-
vencions. «Mai hem pogut viure 
només de la feina». Tot i que la 
proporció és més o menys d’un 
75% de producció i un 25% de les 
subvencions.

I amb aquest problema es-
tructural, la caiguda del suport 
durant els darrers anys ha com-
plicat molt la vida. Llavors, es 
troben que mentre que el pla de 
futur ha funcionat, aquests pro-
blemes els fan tornar enrere, «i 
no arribem mai», es plany el res-
ponsable econòmic, ja en procés 
de jubilació.

La capacitat de canvi és fonamental

Teler de la cooperativa Teixidors a la IV Fira d’Economia Solidària        PV

Tienda&Outlet 
Teixidors 

Raval de Montserrat 130
8221 TerrassaT. 93 780 08 00

botiga@teixidors.com



10 Març de 2016MOVIMENTS SOCIALS

—Quina ha estat la teva vincula-
ció amb l’entitat?
—De jovenet venia sovint al bar 
de l’entitat, on ens trobem ara. 
Tinc 56 anys, i en aquells mo-
ments del tardofranquisme i la 
mal anomenada transició, aquí 
se’ns obria tot un món de lliber-
tat. Participava en espais contra-
culturals, shows amb la Verge de 
Montserrat vestida amb bikini... 
És a partir d’aquí quan entaulo 
relació amb l’entitat. Participo 
també, parlo de l’any 1976 o 77, en 
els pastorets de les primeres edi-
cions amb l’Arxiu Tobella, quan 
no estava clar que ens quedéssim 
en aquest edifici. Tot el que es 
feia aquí era vist per la societat 
del moment com molt transgres-
sor.
He de dir que als anys setanta, 
pertanyia al Sac Ambulant (d’on 
va sorgir Treure Ball). He fet la 
coreografia d’alguna pel·lícula, 
i quatre musicals a un poble del 
Berguedà. Puc dir per tant que he 
format part de la faràndula, i he 
mantingut sempre l’afany de no 
parar quiet.

No em faig soci dels Amics fins fa 
uns dotze anys, quan penso que 
s’ha de pagar una quota ‘per amor 
a l’art’. Jo no sóc ni pintor, ni es-
cultor, ni dibuixant, ni literat, 
però vaig pensar que era l’hora 
de col·laborar perquè m’estimo 
l’entitat.
—Quina és la teva professió?
—Jo sóc tècnic de parc i jardins, 

i ara porto el manteniment de la 
ciutat des de l’Ajuntament: clave-
gueram, asfaltat, voreres, jardins. 
Fa tres anys faig un canvi pro-
fessional a la meva vida. Ja l’any 
passat, el Josep Casajoana, el 
president sortint, em truca i em 
proposa que em faci càrrec de 
l’entitat, potser per les meves 
habilitats organitzatives, no ho 
sé. Li dic que em fa una mica 
d’angúnia dirigir una entitat que 
no conec. Al final però, em con-
venç. Li demano que em doni un 
any de marge, per buscar algú, i 
que si no apareix, ja m’hi poso jo. 
Sempre he dit que qui vulgui ve-
nir, endavant, fem un pas enrere. 
No havia estat mai la meva ambi-
ció presidir els Amics.

—Què voleu fer a l’entitat?
—Vaig trobar a la Montse Mar-
tínez (actual vicepresidenta). La 
busco per què és dona, coneix 
prou l’entitat, ha estat abans a la 
junta, fa teatre. A més té un valor 
important: és jove. Socis menors 
de 45 anys hi ha unes trenta per-
sones, molt poques, del total de 
400 i escaig que té l’entitat. S’ha 
de dir que la programació dels 
Amics, unes 250 activitats anuals, 
es poden dur a terme gràcies a 
les quotes dels socis. O sigui que 
ni molt menys és una entitat al-
tament subvencionada, com de 
vegades s’ha dit. A banda del jazz, 
que és un esdeveniment de vital 
importància per a la ciutat.
Estem integrats a la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, on hi ha 
ateneus que reben subvencions 
molt per sobre de la mitjana del 
que rebem nosaltres. Per exem-
ple, l’Ateneu de Caldes de Mont-
bui, amb setze mil habitants, rep 
60 mil euros de l’ajuntament, no-

saltres amb prou feines arribem a 
un 15% d’aquesta quantitat.

—Alguna estratègia per apropar 
gent més jove?
—Hi ha un problema de relleu 
generacional. El repte no és tant 
fer nous socis, sinó atreure gent 
que fa coses relacionades amb 
l’art. Que després es faran socis? 
perfecte. Tot i això, la renovació 
ha de ser més d’edat que no pas 
per rebre ingressos, que els hem 
de buscar per una altra banda. 
Hem d’obrir l’entitat a la ciutat, 
fins i tot hem d’obrir físicament 
les finestres de l’edifici del carrer 
Sant Pere, que no es vegi com un 
espai de quatre pintors que no se 
sap què fan. És una entitat poc 
coneguda, la gent no sap quines 
coses que s’hi fan, i hem de fer 
aquesta tasca d’obrir-la. 
Volem que la sala d’actes sigui un 
espai de referència a la ciutat, per 
exemple per veure un tipus de 
teatre que no pots veure enlloc 
més de la ciutat, compaginant 
amb exposicions, i d’altres activi-
tats culturals. Això es veurà molt 
plasmat en la programació del 
2017 que ja estem elaborant.

—Creus que les noves tecnolo-
gies han canviat molt les formes 
de relacions entre la gent?
—Hem de trobar la sinergia en-
tre el passat i el present. I penso 
que hem de fugir de la banalitat 
de fer cursos de fotografia digi-
tal, potser hi ha un camp obert 
fent foto analògica, per posar 
un exemple. Sentir un piano en 
directe, contemplar arts plàsti-
ques... Pots veure dansa al mòbil 
o la tauleta, però no és igual que 
en directe. Aquesta necessitat 
és la que hem de saber rescatar, 
buscar allò que no trobes en al-
tres llocs. Hem de trobar el valor 
afegit, cercar aquest nínxol de 
creació que no és possible trobar 
a les xarxes socials.
També hem encarregat fer un 
nou disseny de la web, que per-
meti interactuar més i mostrar 
les obres dels artistes locals.
També és cert que no es fàcil tro-
bar gent implicada social i cultu-
ralment. Fa 10 anys hi havia un 
endormiscament general, però 
afortunadament hem vist brots. 
Un 15-M o la mobilització per la 
independència, genera movi-

ment en un sentit o altre: ens de-
mostra que la societat no està tan 
dormida. 
—Trobes que l’ajuntament pro-
mou la cultura?
—Penso que l’ajuntament a la 
transició va fer una tasca molt 
bona. Però va arribar un moment 
en què potser feia competència 
amb algunes entitats. Nosaltres 
tenim una de les quatre sales 
d’exposicions privades, a més ara 
n’hi ha diverses públiques, potser 
no cal que existeixin tantes. En-
tenc que és difícil l’equilibri entre 
difondre la cultura i fer compe-
tència. Hi ha una usurpació in-
voluntària de cultura? Segur. Tot 
plegat, sembla que hi ha coses en 
què l’administració potser ha es-
tat massa intervencionista, mas-
sa proteccionista.
Com a dada a tenir en compte: 
crec que tenim dos regidors que 
són socis, quan al primer ajunta-
ment democràtic tots els regidors 
eren socis. Això dóna a entendre 
el que era Amics de les Arts. 

La històrica i centenària entitat Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals compta amb un nou president des 
del passat gener. Jordi Chueca encapçala una nova 
junta amb esperit de renovació. 

Amics de les Arts i Joventuts Musicals 
JORDI CHUECA: “Hem d’obrir les finestres de l’entitat”

Jordi Chueca al bar dels Amics de les Arts                PV

L’Ajuntament fa massa 
competència amb la resta 
d’entitats culturals. Potser 
ha estat massa interven-
cionista.

Miquel Gordillo 

L
’educació pública ha topat amb el sistema ca-
pitalista-patriarcal, amb la seva màxima neoli-
beral i mercantilista. I, la incompatibilitat amb 
aquest, cada cop es fa més evident. 

Els arguments cauen pel seu propi pes quan, enca-
pçalant el Departament d’Ensenyament a la Generalitat 
hi ha Meritxell Ruiz, afí a l’Opus Dei o Lluís Font, amb 
una llarga trajectòria a l’educació privada. Quan, la in-
versió en educació pública va disminuir el 2015 respec-
te el 2010 i, la partida destinada a concerts educatius, 
no només es va mantenir sinó que es va incrementar un 
17%. Quan, la inversió de pagament del deute supera la 
suma de diners destinats a educació i sanitat o quan, es 
justifiquen tancaments per una disminució demogràfica 
i es massifiquen aules a secundària.

És per això, que en el passat Ple del 25 de febrer 
es va aprovar una proposta de resolució en defensa de 
la disminució de ràtios i, en contra del tancament de 
línies de P3. La CUP, com no podia ser d’altra manera, 
hi va donar suport, tot presentant un seguit d’esmenes, 
en defensa de l’educació pública. Entre les quals una, 
instava a l’equip de govern a arribar un acord amb Ser-
veis Territorials per tal, de no anticipar el tancament de 
línies de P3 a les escoles públiques fins després de les 
preinscripcions. 

Aquesta proposta és una mesura proteccionista per 
les escoles públiques, donat que la supressió d’aules, 
o línies, a l’escola concertada, es produeix un cop ja 
s’ha completat la matrícula. Una proposta gens des-
cabellada, veient els exemples d’algunes poblacions 
com Berga, Cornellà de Llobregat o Badalona on ja s’ha 
aconseguit. Tanmateix i, malgrat l’amenaça a cinc esco-
les públiques a la nostra ciutat, cap formació política va 
recolzar aquesta proposta.  

Mentre nosaltres exigim l’absorció de les escoles 
concertades a la xarxa de serveis públics o a les pri-
vades sense subvenció, ells estan fent una privatització 
encoberta, deteriorant la qualitat educativa de la pública 
i limitant-ne l’oferta. I, així ho mostren les dades: L’Estat 
espanyol i Catalunya al capdavant de la privatització 
i, el segon país que té menys alumnes a la pública o, 
quan  Christian Morrison, exconsultor del Banc Mundial 
i membre de l’Oficina tècnica de treball de l’OCDE, es-
crivia:

“Después de esta descripción de medidas arriesgadas, se 
pueden aconsejar, por el contrario, numerosas medidas que 
no crean ninguna dificultad política (...) Si se les disminuyen 
los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, 
hay que procurar que no disminuya la cantidad de servicio, 
aún a riesgo de que la calidad baje. Se pueden reducir, por 

ejemplo los créditos para el funcionamiento de las escuelas 
o las universidades pero sería peligroso restringir el número 
de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violenta-
mente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a 
una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela 
puede progresiva y puntualmente obtener una contribución 
económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se 
hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de 
al lado, de tal manera se evita el descontento generalizado de 
la población”.

La diagnosi és clara: l’educació ha deixat de ser un 
dret fonamental, per passar a ser un bé al servei del 
mercat. 

I, davant aquest fet que ens porta a un augment de 
la discriminació educativa i de la segregació per raons 
socioeconòmiques, l’aposta no pot ser altra que la de-
fensa aferrissada per la pública, que és en conseqüèn-
cia, la defensa per la justícia social. I, cal fer-ho des 
de l’organització i la mobilització, pressionant perquè 
s’aprovi la ILP d’educació, dient no a l’aplicació del 3+2 
a les universitats, no al tancament de línies i no a la 
massificació. 

Perquè l’educació ni es ven, ni es negocia.

OPINIÓ De dret fonamental, a simple mercaderia SARA MOYA Militant d’Arran 
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Sèniors X Terrassa Experiència i coneixement al servei de la ciutat 
Com continuar o començar de nou als 55 o als 60? Els 

canvis tecnològics en la producció i la crisi produïda per 
l’especulació financera deixen fora del dit “mercat de tre-
ball” a milions de persones, també molta gent formada i 
amb experiència i capacitat que té molt a fer. Sèniors per 
Terrassa ha nascut per crear alternatives.
Pep Valenzuela

Ni amb 60 anys ni, 
menys encara, amb 
55 ningú no és des-
cartable. Ben al con-

trari, aquesta és una edat en la 
qual la majoria de les persones 
encara tenen forces i condicions 
físiques més que suficients i, a 
més, acumulen un nivell de co-
neixements i experiència valuos-
sísima. 

En el dit «mercat de treball», 
però, les persones que arriben als 
50 (estadísticament ja es compta-
bilitzen els 45 anys com a límit a 
partir del qual la perspectiva de 
trobar treball suposa una dificul-
tat important) cotitzen a la baixa 
i malgrat totes les virtuts es tro-
ben ja en terreny d’exclusió, amb 

moltes possibilitats de no ser mai 
més contractades.  

Indignada i negant-se a ac-
ceptar allò tan fatalista del «és el 
que hi ha», la Mariona començà 
a pensar vies a través de les quals 
aquesta paradoxal situació po-

gués trobar vies de resolució. 
De manera que tota aquesta ex-
periència i coneixement pugui 
servir a la societat i que aquestes 
persones puguin continuar fent 
una vida plena.

Així nasqué el projecte Sèniors 
per Terrassa. Amb suport de la 
UGT local, la Mariona, psicòlo-
ga de professió i un bon temps 
a l’atur als seus 60 anys, va co-
mençar a fer contactes i convo-
catòries per crear un grup que 
treballés amb aquesta idea i pers-
pectiva: «revertir coneixements i 
experiència en benefici, pel bé de 
la ciutat».

S’hi afegí aviat, el passat mes 
de novembre, l’Enric, també atu-
rat després d’anys d’experiència 
en la gestió empresarial, en una 
empresa pròpia, primer, i en 

una gran empresa 
del sector del mo-
ble de la qual va 
ser acomiadat en 
un ERO de fa tres 
anys.

Durant aquest 
darrers mesos han 
anat elaborant el 
projecte, amb en-

trevistes amb Foment, CECOT i 
la pròpia UGT, entitats totes par-
ticipants en el Pacte Local per a 
l’Ocupació. Apleguen ara un grup 
de 25 persones i han posat en 
marxa, d’altra banda, la realitza-
ció d’una enquesta sòcio-laboral 

que tancaran el dia 15 de març. 
Amb la col·laboració de sociòlegs 
del sindicat faran la tabulació i 
estudi de la mateixa i, després, 
un acte públic per presentar re-
sultats i el projecte tot plegat.

«Hem d’aconseguir agluti-
nar gent, que es trobi, parli, que 
vagi pensants projectes», expli-
ca l’Enric. De les converses amb 
empreses i entitats del Pacte per 
l’Ocupació, també les adminis-
tracions públiques, saben que hi 
ha interès. En aquest sentit, ima-
ginen que l’entitat que han creat, 
Sèniors x TRS, pugui funcionar 
com una mena d’incubadora i/o 

gestora de projectes, empreses 
«enfocats als serveis socials i a les 
necessitats de la ciutat», matisa, 
en el terreny de la innovació so-
cial.

Mentrestant, la gent que es 
troba va funcionant també com a 
grup de suport, fins i tot d’amics. 
«Clar, ve gent amb problemes, 
com ansietat o depressió», expli-
ca l’Enric, «i de vegades només 
que amb la xerrada ja es troben 
millor, ens diuen».

L’experiència de Sèniors per 
Terrassa es mou encara en el te-
rreny de la innovació, i no pot 
deixar de sorprendre que això 

sigui així. Aquest sector de po-
blació representa fa temps tot 
un desafiament per a la societat, 
perquè no és d’ara que es vegi que 
tant l’atur com una població de 
gent gran molt nombrosa relati-
vament formen part ja de forma 
estructural del nostre món. 

Tanmateix, no s’albiren pro-
postes de futurs ni per unes ni 
per altres persones, menys enca-
ra quan són les mateixes. El Capi-
tal se les treu de sobre i els Estats 
no en saben què fer. Menys mal 
que no falta imaginació i energia.

Delphi: ciutadania indefensa davant el capital 

L’estat del benestar corre el risc 
d’esdevenir història quan encara 
no havia sigut realitat. En perill les 
pensions, amb un atur estructural 
que tot indica no es reduïrà, tenir 50 
i 60 anys pot ser molt perillós.

Delphi, ja no pot ser 
una més, el Vallès 
Occidental no pot 
permetre’s suportar 

la caiguda d’una indústria pura 
de 540 treballadors més els indi-
rectes, perquè fa massa anys que 
el Vallès suporta punxada rere 
punxada a la medul·la del seu 
desenvolupament econòmic. 

Més enllà de les protestes, de 
la mobilització dels treballadors 
i treballadores, ha d’haver-hi una 
política industrial del territori 
que vagi més enllà de les esce-
nificacions de solidaritat o de 
condemna a una decisió que es 
produeix a milers de quilòme-
tres, segurament en un camp de 
golf, de deixar morir d’inanició el 
que per ells és un puntet en la im-
mensitat del món, però que per 
nosaltres són 540 famílies, un pol 
important d’activitat industrial i 
un dels pocs referents d’ocupació 
metal·lúrgica que queda a la co-
marca. 

La política industrial hi és, el 
consens hi és, el treball està fet, 
l’instrument per afrontar una 
segona reindustrialització del 
territori que actuï de fidelització 
i d’incentiu de noves inversions, 
hi és. La Declaració del Vallès 

Occidental del 30 d’abril de 2014 
a la UAB “Cap a la Segona Rein-
dustrialització” i la concreció de 
mesures presentada el 23 d’abril 
de 2015 a la UPC amb un consens 
inèdit a Catalunya i l’Estat Espan-
yol, és el punt al voltant del qual 
tots els agents territorials signa-
taris (ajuntaments, universitats, 
cambres de comerç, patronals, 
sindicats, col·legi d’enginyers, ...) 
hem de desenvolupar unes me-
sures i una estratègia que creï el 
marc objectiu tant per atraure 
inversions com perquè no aban-
donin el territori. 

La immensa majoria de les 
treballadores i treballadors de 
DELPHI són ciutadans del Vallès 
Occidental, de Sant Cugat, Rubí, 
Cerdanyola, Terrassa, Sabadell, 
etc. És una indústria arrelada 
al territori més enllà de qui és 
el propietari. L’objectiu princi-
pal és cercar la inversió perquè 
l’activitat tingui continuïtat i 
això, requereix la complicitat i el 
treball de tots. 

L’estratègia ha de ser conjunta, 
doncs, l’impacte del problema o 
tancament d’una indústria o cen-
tre  d’activitat econòmica va més 
enllà de la pròpia localitat; DEL-
PHI va més enllà de Sant Cugat 

del Vallès, el magatzem de LIDL 
a Montcada i Reixac que ocupa 
800 treballadors i que necessita 
una ampliació on hi ha un semi 
abocador que està qualificat de 
“corredor biològic” (???) i que sig-
nificaria la creació de 400 llocs 
de treball més, va més enllà de 
Montcada i Reixac ja que ara pe-
rilla la continuïtat de tot el cen-
tre logístic no només al Vallès 
Occidental sinó a Catalunya, o el 
problema de CSA Castellón Auto-
motive, va més enllà de Ripollet, i 
així podem continuar, arribant a 
la conclusió que només la políti-
ca industrial conjunta pot frenar 
i revertir aquesta tendència, i les 
bases hi són. 

Un cop ja han finalitzat totes les 
conteses electorals que han mig 
paralitzat les institucions durant 
el 2015, és moment de reprendre 
les accions d’aquest gran pacte 
“Cap a la Segona Reindustrialit-
zació”, que es constitueixi el grup 
director, que ho coordini el Con-
sell Comarcal i que es comencin 
a implementar les mesures con-
tingudes i s’esdevingui el gran 
instrument de concertació al te-
rritori del Vallès Occidental, que 
signifiqui el punt d’inflexió d’una 
caiguda d’activitat industrial que 
fa massa temps que dura. 

Josep Santcristòfol i Mayordomo. 
Secretari comarcal UGT Vallès Oc-
cidental

Diversos col·lectius de sèniors i veterans, com Iaioflautes, reivindiquen protagonisme social                            
PV

El dia 22 de febrer es 
va celebrar al Consell 
Comarcal del Vallès 
Occidental una reunió 

del Grup Impulsor de la reindus-
trialització del Vallès Occidental, 
creat encara no fa un any, amb 
la finalitat de posar fil a l’agulla 
per l’aplicació de les mesures 
contemplades en l’acord i que 
haurien de contribuir a assen-
tar unes bases objectives perquè 
el territori sigui “competitiu” i 

s’esdevingui un “pol d’atracció 
d’inversions industrials”.

Delphi, reconeixen però, és 
un detonant de la “falta que fa la 
complicitat de tots els agents te-
rritorials” per revertir la situació 
anguniosa per a molts treballa-
dors i treballadores i per donar 
esperança pel gran capital humà 
que existeix al territori. De totes 
formes, el problema no és només del 
Vallès ni de competitivitat, no pot ser 
l’impersonal “mercat” qui decideixi.

Un tancament més?
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Bastoners de Terrassa Ballar com sempre, inventar cada dia

Pep Valenzuela

La colla de Bastoners de 
Terrassa és un dels grups 
que sorgí a finals de la 
dècada dels 70, junt amb 

altres grups de cultura popular a 
la ciutat; d’una fornada molt far-
cida que preparà gent del Centre 
Excursionista. Van començar per 
recuperar i revitalitzar balls que 
s’havien fet encara en els 50 i 60.

Hi va haver dues colles, una 
de la coral dels Amics i l’altra del 
Coro Vell. Al Centre Social van 
ballar un parell d’anys també per 
aquells temps. Sabent d’altra ban-
da que n’hi havia hagut bastoners 
així mateix durant els anys 50, a 
les processons de Setmana Santa 
i Corpus, el 1979 iniciaren aquesta 
recerca, en Marc Galí entre altres.

Un parell d’anys, temps sufi-
cient per presentar pel Sant Jor-
di del 1981 una bona mostra de 
les famoses danses. La jornada, 
recorda en Marc, «finalitzà en 
una autèntica i literal dansa de 
bastons», amb la policia i tot pel 
mig, perquè «com era relativa-
ment típic en aquella època a la 
ciutat, ens vam trobar un grupet 

d’extrema dreta que ens volien 
agafar els  bastons, una estrena 
apoteòsica».

El grup inicial estava format 
per 8 dansaires i un músic. Però 
la proposta era cridada a tenir 
molt d’èxit i crèixer. Cap al 84, 
amb les actuacions, la realització 
de tallers i presentació a esco-
les, es va començar a incorporar 
gent, infants particularment.

Tot plegat, formava part d’una 
estratègia o proposta dissenyada 
pel citat grup, unes 10 persones, 
que  s’animaren a portar un drac 
construït en un campament del 
Centre Excursionista. La idea 
era que cada un es dediqués a un 
tema de cultura popular, recu-
perant en alguns casos o fent de 
nou, com és el cas dels castells; 
tota una cultura que havia estat 
prohibida o discriminada durant 
el franquisme.

Etapes de Bastoners

La colla va trobar molt ràpid la 
forma actual. Després de la feina 
de recuperació del primer grup, 
que va aprendre uns 10 balls, va 

començar l’entrada d’infants. 
Això ja marca una segona època, 
perquè van haver de repensar el 
funcionament, «tot i que es va 
mantenir una cosa molt funcio-
nal, hem funcionat 
sempre de forma molt 
assembleària».

De qualsevol ma-
nera, no va estalviar 
una petita crisi, als 4 
o 5 anys, i la sortida 
d’un parell de mem-
bres que no volien ni 
infants ni molta gent. 
Mentrestant, a la colla hi ha qui 
ja comença a crear nous balls, 
«no recuperats sinó coreografies 
creades pel propi grup». De fet, 
explica en Marc, que forma part 
també del Ball de Serrallonga i de 
Treure Ball, els balls de bastons 
no són molt uniformes ni els ma-
teixos arreu. A cada indret trobes 
danses i músiques diferents. El 
que unifica són els bastons. 

Dels balls recuperats hi ha al-
guns seguint la música tradicio-
nal i els cops propis de cada lloc, 
«a cada població hi ha picada prò-
pia, a Terrassa fins i tot acabem 

ara d’incorporar dues danses 
amb música de swing, altra amb 
el ball de la sardina i ball de pas-
torets», afegeix l’Òscar Herrero, 
actual cap de colla.

Fent un pas enrere, als anys 
90 i poc, el grup creix ja molt en 
nombre d’integrants, i incorpo-
ra també més balls. «La primera 
fornada de petits ja es fan grans, 
aquí ja hem crescut en potència», 
es compten per desenes, entre 50 
i 60 persones en total. I actual-
ment, són entre 130 o 140, de totes 
les edats, i amb una llista d’espera 
per entrar de 80 o 90 més.

Per major sorpresa encara, en 
relació amb el nivell de demanda, 
cal tenir en compte que s’ha creat 
una altra colla, a l’antic poble de 
Sant Pere, on van alguns dels 
«nanos» que no volen esperar a la 
primera; «tenim molt bon rotllo, 
de fet som padrins, hem anat a 
ensenyar». I encara hi ha un grup 
de gent de Terrassa que balla amb 
la colla de la UAB.

Hi ha quatre nivells per edats: 
petits (entre 5,6 i 12), mitjans (12-
16), joves (16-18) i adults (18-enda-
vant). Per atendre les necessitats 
mínimes d’aprenentatge i orga-

nització, funciona un grup de 22 
monitores.

A part de la junta de funcio-
nament, que és relativament in-
formal, «qui vingui qui vulgui i 
tingui ganes de fer coses», amb 
les persones responsables dels 
diferents aspectes organitzatius: 
vestuaris, sortides, músics, pe-
tits, festes i imprevistos. «Hi ha 
molta feina aquí», informa el cap 
de colla, «al final de cada assaig 
comentem la jugada, i si cal pre-
nem decisions».

Hi ha un perfil de membre, 
com el del propi Òscar, que va en-

Bastoners de Terrassa es compta entre les colles  
capdavanteres al país, pel nombre de més balls al 
repertori, recuperats i de creació pròpia, també amb 
música swing, i pel nombre d’integrants, un total de 
130 persones i encara 90 més que s’esperen.

Actuació de Bastoners a la Plaça Vella                                                                                                                  BASTONERS

Origens, tradició, però per passar-s’ho bé
Segons en Marc, l’únic segur és que «és molt primitiu, però no se sap 

concret». Es parla de balls de fecundació, de la terra com de les persones; i 
d’entrenament de guerrers. Les dues teories troben suport. Les referències 
més properes i directes, de totes formes, són dels segles XVII i XVIII, ex-
plica, barrejades amb les músiques de cada moment durant aquest temps. 

De fet, assegura, «entre dues colles les diferències poden ser molt grans, 
no tenir res a veure de fet». Encara que sí hi ha coincidència en el vestit que 
normalment és blanc, amb els calçons i faldilla, també els picarols.

«Ara!», alerten, «està bé mirar de conèixer els orígens, però a dia d’avui, 
del que es tracta és d’ajuntar gent i passar-s’ho bé». Comenta l’Òscar que es 
va fer una enquesta segons la qual la gent el que vol és relacionar-se i passar-
s’ho bé, amb tot tipus de gent.

Per això creuen que té tant d’èxit el ball de bastons i «un moment molt 
potent, des de fa al menys 20 anys», la gent s’ho passa bé, «treus la teva força 
i ganes de bellugar-te, sense especialització, tothom balla, sense competir».

Assagen només dos dies: petits i mitjans, els divendres tarda; joves i 
grans, els dimarts vespre. De moment, al local de la Coordinadora de grups, 
a la Condicionament. Les dates més important són: la de l’aniversari, per 
Sant Jordi, i la diada de la colla, segons com caigui, però acostuma ser el 
diumenge més proper a l’aniversari; amb convidades. Però sortides fixes en 
fan unes 50 a l’any.

Després de tot això, no cal insistir molt per veure les bones perspectives 
de futur de la colla. «Tots aquests petits garanteixen un gran futur», emfa-
sitza l’Òscar, «i no té res a veure amb el context ni el moment o el lloc, és la 
barreja de gent, de petits i grans, el relacionar-se i passar-s’ho bé, es tren-
quen tabús, tots som iguals».

trar d’infant i va pujant i fa, des-
prés, de monitor i ja. Però, entra 
també gent adulta, per exemple 
mares i pares que porten les cria-
tures i primer s’ho miren i des-
prés s’animen.

S’enorgulleixen pel fet carac-
terístic que tothom balla tots els 
balls, encara que alguns, per or-
ganitzar, es fan per grups, però 
en general tothom sap ballar tots. 
Fins i tot els dos darrers de swing 
i els de pastorets. Els de  swing es 
ballen amb sticks, «hem volgut 
ajuntar el ball de bastons amb la 
música jazz, òbviament amb pi-
cada», subratlla en Marc.

La colla té ara un repertori de 
35 balls, que «són molts balls per 
un sol grup». Algunes colles tenen 
4 balls, però el més comú és entre 
8 i 12. A Catalunya, Bastoners de 
Terrassa són de les colles potents. 
Hom parla de 70 colles inscrites 
a la Coordinadora de Catalunya, 
actualment el president és de Te-
rrassa. 

Després, però, hi ha tota una 
sèrie de grups i colles que per 
ideologia o perquè no volen cap 
mena d’organització no partici-
pen en la coordinació, però són 

b a s t o n e r s 
i g u a l m e n t , 
encara que 
potser ballen 
només a la 
seva població 
o per festa 
major o algu-
na altra data 

molt particular.
Hi ha alguna colla al País Va-

lencià i a la Franja, a Graus i altres 
poblacions, però tampoc partici-
pen a la coordinadora. En total, 
es poden comptar unes 120 colles.

Aquest és l’esperit majoritari, 
«com que amb poca gent pot fun-
cionar, i en canvi dóna molt de 
joc, t’ho passes molt bé, és molt 
divertit», i tampoc no calen molts 
recursos ni infraestructura. Tam-
poc no hi ha un ball bàsic o clàs-
sic, cada població té els seus balls 
o els ballen amb el seu estil, i això 
és també amb la indumentària.

Assaig i aprenentatge dels grups d’infants                                                                            BASTONERS
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Secció de Muntanya Okupes Terrassa

Situació:  Bages, Barcelona
Accés:  Carretera Terrassa - Talamanca, km. 11 100
Població Propera:  Matadepera
Punt de Sortida:  Alzina del Sal·lari
Horari total: 1 hora i 30 minuts
Alçada màxima: 873 metres
Època recomanada:  Tot l’any
Material necessari:  calçat de muntanya i cantimplora
Atenció: respecteu el patrimoni natural i cultural

Emprenem l’itinerari en el quilòmetre 11 100 de la carretera de Terrassa 
a Talamanca, al lloc anomenat Alzina del Sal·lari, perquè era precisament en 
aquest indret on anaven a cobrar la setmanada els peons caminers que tre-
ballaven a la construcció de la carretera de Terrassa a Talamanca, cap allà al 
segle XIX.

Enfilem el camí principal que arrenca del gran pla de l’esquerra de la carre-
tera, ample i asfaltat, que comença amb forta pujada; quan arribem a la primera 
bifurcació, seguim pel carrer de l’esquerra. El de la dreta ens menaria al camí 
dels Graons de Mura i a la font dels Traginers. 

Una part d’aquest recorregut es fa per les pistes de la urbanització il·legal 
del mas de la Mata que arriben fins el mateix coll i que degraden una àmplia 
zona d’aquestes muntanyes.  Cap allà als anys setanta van anar proliferant de 
manera clandestina a causa de la construcció d’habitatges sense permís que 
gràcies a la pressió popular es va poder aturar.

Després d’un  revolt a la dreta i amb una forta pujada, s’acaba el carrer 
asfaltat de la pseudo-urbanització. 

10 min. Seguim el camí que tomba a l’esquerra, costerut i pedregós, que no 
deixarem fins a arribar al Coll de les Tres Creus (874m).

Arribats a aquest indret, la panoràmica que se’ns presenta és magnífica: al 
fons es retallen les muntanyes de Montserrat, mentre que sota els nostres peus  
sobresurten espectaculars torrents i fondalades i turons arrodonits d’aspectes 
capritxosos.

Situat entre el massís de Castellsapera i el Turó de la Pola, antigament 
era conegut com a coll de la Pola. El nom actual diuen que es deu al fet que en 
aquest indret s’hi trobaren tres homes penjats. 

Lluís Paloma

Encetem avui una secció 
sobre músics terrassencs, 
vius o traspassats, que 
hagin fet una aportació 
important a la ciutat. I ho 

fem amb un gran nom: Josep Ma-
ria Farràs.

Josep Maria Farràs Oliveras va 
néixer a Terrassa el 27 de març de 
1942. Que es dedicaria a la músi-

Josep M. Farràs, ànima de jazz

ca era previsible, inevitable: el seu 
pare tocava el piano, un oncle seu 
havia actuat al Liceu i, a més, hi ha-
via la botiga. La botiga era i és Casa 
Farràs, fundada el 1916, la botiga 
“de sempre” per als músics de la 
ciutat i el lloc on Josep Maria hi ha 
treballat des que va tenir edat de 
treballar.

Va estudiar Solfeig al Conserva-
tori, però la seva formació com a 
trompetista (iniciada als 14 anys) va 
ser fonamentalment autodidacta. 

Josep Mª Farràs a la botiga de música                                 
 LP

Només va fer una classe de trom-
peta i se les va veure venir quan 
el seu professor va opinar alegre-
ment a mitja classe que “el jazz és 
una broma”. Com a conseqüència 
la seva formació real va consistir 
a escoltar discos, tocar damunt 
de discos... En aquest sentit, so-
vint refereix una anècdota sobre 
haver d’encarregar a Andorra un 
disc que li van haver de portar de 
França, cap al 1960. Clar, aquí arri-
bava el que arribava, i res més. 

Els seus amics i ell amb músics 
volien crear un club de jazz a Te-
rrassa, però ningú no els entenia 
i a tot arreu els hi tancaven les 
portes. El jazz estava molt mal vist 
en aquella Terrassa desvertebra-
da. Malgrat tot, malgrat el migrat 
pressupost, aconseguien portar de 
tant en tant a Terrassa algun gran 

talent internacional amb l’atractiu 
de tocar en una sala petita, amb el 
públic a prop... i amb el Tete Monto-
liu al piano.

Han passat molts anys des 
d’aquells dies de dificultats i, en la 
conversa que vam mantenir mentre 
l’entrevistava, la seva veterania i 
maduresa actuals li permeten oferir 
reflexions interessants com les que 
resumeixo en dues frases: “El més 
important en jazz no és la improvi-
sació, sinó el llenguatge”(atenció 
futurs jazzmen) o “La música negra 
en el jazz s’ha anat perdent” (un 
toc d’atenció important venint un 
home que va créixer amb música 

CAMINS I MUNTANYES 

Font de la Pola, mapa de la ruta i corba de nivell               
 ES

Font de la Pola: 
Alzina del Sal·lari - Font de la Pola - Alzina del Sal·lari

100 m

negra a la fonoteca); o una inte-
ressant observació sobre un pos-
sible paral·lelisme entre el jazz i 
l’impressionisme. 

Si li haguéssim de fer cas, és 
tractaria d’un trompetista relativa-
ment menor, important tan sols a 
l’àmbit local, però aquesta afirma-
ció seva és contradita pel seu propi 
currículum. Ha format part, des de 
1959, dels grups següents: Swing 
Society, The Blue Angels, Modern 
Jazz Quintet, Jai Jazz Banda, Ra-
mon Farran Grup, Lucky Gury Jazz 
Quintet, Quintet d’Egara, Ignasi 
Terraza Quartet, After Hours, més 
col·laboracions amb La Vella Dixie-
land. Ha actuat amb Pony Poindex-
ter (saxo alt), Earl Warren (saxo 
alt), Jerome Richardson (saxo alt), 
Johnny Griffin (saxo tenor), Jim 
Leff (trombó), Lou Bennet (orgue), 
Tete Montoliu i Horace Parlan (pia-
nistes) i amb els músics de jazz més 
importants de l’Estat. Ha participat 
als festivals de jazz europeus de Pau 
i Paris (França); Dresden, Wiesban-
den i Dreieich (Alemanya); Breda, 
Enkhuizen i Eindhoven (Holanda); 
Edimburg (Escòcia), a l’ Heritage 
Festival de New Orleans (EUA); i, 
a l’Estat espanyol, als Festivals de 
Jazz de Sant Sebastià, Vitòria, Gra-
nada, Barcelona i Terrassa. I encara 
ha trobat temps per a gravar discos 
amb Pony Poindexter, el Modern 
Jazz Quintet, La Vella Dixieland 
(«Ragtime» i «Hot Time»), Erwyn’s 
Hot 5, J. M. Farràs amb Jazz Spirit, 

i Dixie Jazz Terrassa. Tot plegat, un 
bon mareig.

Entre els premis que ha rebut hi 
ha els de Millor Solista al Festival 
de Jazz de San Sebastián de 1972, 
Millor Grup de Jazz Espanyol i Mi-
llor Grup de Jazz Modern (Modern 
Jazz Quintet) al mateix festival 
l’any 1973, Terrassenc de l’Any el 
1996, Premi Altaveu (Sant Boi de 
Llobregat) l’any 1999, Premi al Mi-
llor Solista (vent) de l’Associació de 
Músics de Catalunya el 1996, Soci 
Honorífic de l’Associació de Músics 
de Catalunya el 1998, Jazzterrasman 
el 2005 i Capgròs de l’Any de Terras-
sa el 2006. Ara mateix, aquest 2016, 
espera rebre la Medalla de la Ciutat 
de Terrassa. 

Si hem de resumir què ha apor-
tat d’important en Josep Maria 
Farràs a la nostra ciutat, realment 
són aquestes dues coses: a) el fet 
de tenir entre nosaltres un trom-
petista tan prestigiós, que a més ha 
esmerçat força esforços a convertir 
Terrassa en la cita important que és 
per al jazz internacional; i b) que en 
el seu vessant professional continuï 
regentant la “botiga de sempre” 
on molts músics locals hem com-
prat instruments i partitures o hem 
encarregat petites reparacions, 
fins al punt que molts no ens sabem 
imaginar una Terrassa sense la Casa 
Farràs al carrer Gavatxons, 18. Tota 
una referència.

25 min. Coll de Tres Creus. Cruïlla de camins. El de la dreta ens portarà a les 
roques de La Pola i a la coma d’en Vila. De l’esquerra en surten dos: el de Castellsa-
pera i el camí ral a Montserrat, que passa vorejant el Paller de Tot l’Any. Seguim el 
que es troba davant del que hem pujat: és una mica pedregós, de baixada suau, però 
de mica en mica es va fent planer, no presenta cap dificultat i està molt marcat. A 
la dreta trobarem el Setrill, un turó que s’alça just a peu de camí en traspassar una 
vella carbonera: és una roca estranya amb un pont que sembla un setrill serraller.

35 min. En un revolt del camí trobem una balma-cova anomenada la Porquerissa, 
des de la qual es gaudeix d’una vista esplèndida sobre les valls de l’Obac.

A pocs metres de la balma pot veure’s a la: banda esquerra del camí una petita 
caixa feta amb lloses de roca arenosa. Aquesta caixa de pedra és el que resta de 
les tres antigues sepultures que foren descobertes pels volts del 1920 i s’han datat 
a l’Alta Edat Mitjana. De l’excavació d’aquestes sepultures, operació que s’efectuà 
sense mètode, només se n’obtingueren ossos humans.

La balma deu el seu nom al fet que antigament s’hi tancaven al seu interior els 
ramats de porcs que pasturaven els aglans dels alzinars de la muntanya. Com a 
resultat d’unes excavacions fetes a petita escala, al seu interior es desenterraren 
diversos fragments de ceràmica romana i medieval. 

40 min. El camí s’eixampla i a la dreta, al peu d’una alzina, surt un corriolet que 
ens menarà fins a la font.

45 min. Font de la Pola, d’aigua fresca, a la balma del mateix nom, un lloc molt 
ombriu.

Resulta lògic suposar que la Balma de la Pola, amb les seves evidents condicions 
d’habitabilitat, ja va ser utilitzada per l’home des de molt antic, encara que les proves 
que es tenen de la seva antigor no van més enllà dels segles VIII i IX.

A les seves parts altes queden restes que denoten la presència de tancaments, 

i per això podem dir que va ser  utilit-
zada com a habitacle durant l’Alta Edat 
Mitjana. En el seu interior probablement 
hi hagué emplaçat l’antic Mas de la Pola, 
documentat ja en el segle XIV. En els 
sortints rocosos del cingle del fons hi 
ha vestigis de fonaments de primitives 
construccions de fusta enclavades a la 
mateixa roca. Aquests curiosos forats 
a la roca són coneguts amb el nom de 
capades de moro, ja que antigament es 
creia que havien estat oberts a cops de 
cap pels sarraïns. Es consideren les res-
tes d’una talaia de vigilància.

Cal  considerar aquest grup de ves-
tigis i ruïnes com a un sol conjunt alt-
medieval on és palesa la improvisació i la 
pobresa, factors que devien ser comuns 
en la majoria de gents que abandonaven 
la fèrtil planúria del  Vallès per establir-
se en aquestes aspres muntanyes tot 
fugint de la invasió sarraïna de principis 
del segle VIII, creant d’aquesta manera 
la majoria de masos del parc.

La tornada la tornem refent el camí 
d’anada. 
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Una cabana a l’hivern

 El que aconsegueix l’escriptor francès Hubert Mingarelli (1956) amb aquesta nouvelle és certament 

extraordinari. Extraordinari i agosarat. M’explico. La Segona Guerra Mundial és un tema que està molt ma-

mat, també en la literatura, i que ha estat abordat des de gairebé totes les òptiques possibles. Però pocs 

autors, i menys contemporanis, s’han atrevit a posar-se a la pell de l’altre, de l’enemic de tots, i fer-se la pre-

gunta incòmoda: «Hi pot haver alguna escletxa d’humanitat en l’ànima dels botxins?».

Jordi Sellarès

Perquè si, a part de les 
novel·les de Sven Hassel 
(1917-2012, amb Batallón 
de castigo, Los panzers de 
la muerte o Comando «Rei-

chsführer» Himmler, entre molts 
d’altres títols) gairebé no hem tin-
gut mai l’oportunitat d’entrar a 
conèixer el dia a dia dels soldats de 
la Wehrmacht. Per a tots nosaltres, 
aquests soldats són simples figures 
sense rostre ni nom, formes grises 
difuses a qui atorguem el paper 
d’enemics suprems i als que ens 
agrada veure morir a mans de Brad 
Pitt, Tom Hanks o Charles Bronson.

Per donar una mica la volta a 
aquesta situació, va ser interessant 
l’èxit de públic i de crítica que va te-
nir la (excel·lent) mini-sèrie Unsere 
Mutter, unsere Vater (Hijos del Ter-
cer Reich), fa tot just dos o tres anys. 
Un viatge al fons de l’ànima dels 
soldats alemanys, de les seves espe-
rances i decepcions, de tot l’horror 
i el patiment que van causar, però 
que també van patir. Doncs una 
cosa semblant és el que ens trobem 
en aquesta magnífica Una cabana a 
l’hivern (Un repas en hiver, 2012). I 
amb l’afegitó que Mingarelli en té 
prou amb 150 pàgines, explicant 
una aparent trivialitat que succeeix 
en un sol dia, per corprendre’ns i 
deixar-nos un gran pòsit, un caldo 
de cultiu per a reflexions posteriors.

Tres soldats alemanys, Bauer, Em-
merich i el narrador, destinats en un 
camp de concentració i extermini 
a Polònia, reben l’encàrrec del seu 

sergent de sortir del camp a atra-
par jueus fugitius i retornar-los tot 
seguit. Per a ells tres, això suposa 
enfrontar-se al cru hivern polonès 
però, per altra banda, estalviar-se 
el mal tràngol de quedar-se al camp 
i haver d’afusellar jueus. Així, men-
tre desafien el fred,  busquen amb 
desesperació algun jueu fugitiu que 
puguin retornar cap al camp. I no 
perquè vulguin la seva mort, sinó 
perquè tornar amb les mans bui-
des els suposaria haver d’afusellar-
los ells mateixos. I ho han fet, per 
obediència, però són actes que els 
deshumanitzen, que els enfronten 
directament amb l’essència del seu 
ésser.

«Perquè si algú vol saber el que 
em feia mal i que encara me’n fa 
a hores d’ara, era veure aquesta 
mena de coses a la roba dels jueus 
que havíem de matar: un brodat, 
uns botons de color o una cinta 
als cabells. Aquestes tendres aten-
cions maternes em destrossaven. 
De seguida les oblidava, però en el 
moment precís, em destrossaven 
i patia per les mares que un dia se 
n’havien preocupat. I tot seguit, 
també les odiava pel patiment que 
em provocaven. I de fet les odiava 
tant que acabava patint per elles. 
I si encara ho voleu saber, el meu 
odi era infinit perquè no hi eren per 
estrènyer els seus a terra mentre jo 
els estava matant. Un dia havien fet 
un brodat o havien posat una cinta 
als cabells, però on eren quan jo els 
estava matant?».

I enmig de l’hivern, una troballa, 
una cabana abandonada i una sopa. 
Entorn d’aquests tres elements gi-
ren gran part d’aquestes pàgines. 

La lluita entre el deure i la pietat, 
entre l’odi i l’empatia, entre la indi-
vidualitat i l’hospitalitat. Aquesta és 
una història de condicions extremes 
(gana, fred, el dilema del captor i 
executor), però també de conver-
ses mundanes i quotidianes entre 
els tres soldats: la preocupació per-
què el fill d’Emmerich no comenci a 
fumar, la necessitat de procurar-se 
un àpat calent o la vida que els pot 
esperar quan tornin a casa. Una ca-
bana a l’hivern commou amb la seva 
senzillesa i ens remou, sense neces-
sitar cap artifici, en mostrar-nos la 
nuesa de la condició humana quan 
s’enfronta a les pròpies conviccions 
i deures. El final de l’obra ens mos-
tra que és indiferent si escollim se-
guir amb el nostre deure, per molt 
que ens desagradi, o  si bé tirem pel 
dret amb les ordres i mirem cap a 
l’altra banda. Igual com passa quan 
llegim a Camús o a Dostoievski, el 
més important no és el desenllaç 
de l’acció, sinó la reflexió mentre es 
fa camí. O, com en el cas d’aquesta 
meravellosa nouvelle, mentre es fa 
una sopa i es comparteix taula amb 
uns comensals inesperats.

Una obra que, sense ni un sol tret 
ni un sol xiscle ni un sol assassinat, 
ens fa viure l’horror de l’Holocaust 
i de la Segona Guerra Mundial. Un 
horror contingut, implícit, que oco-
rre fora de pla. Alhora, un magnífic 
llibre per conèixer «l’altre» i veure 
que, també, és més que no pas una 
forma gris i sense cara.    

Menció a part per la magnífica 
edició a càrrec de la editorial valen-
ciana Sembra Llibres, i la portada de 
Jaume Vilardell. D’aquelles que es 
nota que s’han fet amb cura i amor. 

Iván Carrasco Montesinos

Els shuars, més coneguts pel nom despectiu de jívaros, habiten des 
d’èpoques immemorials —i sense haver estat mai sotmesos— el 
vessant sud dels Andes equatorians, allà on el volcà Sangay s’alça 
imponent, allà on té els seus inicis l’Amazònia i on els rius comencen 
a ser navegables amb fràgils canoes. Se’ls coneix, i tem, sobretot 

perquè encara practiquen el seu costum ancestral de reduir caps humans 
a la mida d’un puny, les famoses tsantses, per portar-les després a la seva 
bossa com a trofeu màgic i protector. Actualment també se’ls coneix pels 
seus famosos xamans, cada dia més buscats per malalts exhausts que no 
troben ni remei ni consol en la medicina oficial; no en va són el poble que 
més psicotròpics consum al planeta. Es pot dir que tota la seva cultura bas-
cula sobre aquests dos costums.

Els psicotròpics, l’ayahuasca, la datura i el tabac —diluït en aigua i in-
gerit pel nas—, els han convertit en el poble màgic per excel·lència. Creuen 
que tot està interrelacionat i que els encanteris i els embruixaments els 
assetgen constantment. Les malalties no existeixen, el malalt sempre és 
víctima d’algun enemic. Per això cal buscar-lo, per recuperar el poder per-
dut, i si és possible matar-lo i convertir-lo en tsansa. 

Aquest costum els ha valgut els qualificatius de ferotges i salvatges, 
però potser la seva actitud sigui una manera eficaç de regular la violèn-
cia humana innata i sobreviure a la selva, en una simbiosi exemplar amb 
el medi. Ells devien advertir aquesta condició: «Som violents, necessitem 
matar, necessitem vessar sang per calmar la bèstia interna»  i llavors van 
circumscriure la violència a un ordre, a un ritual brutal que després els 
permetés gaudir de pau durant llargues temporades en què conviuen en 
harmonia amb seus semblants i l’entorn. 

El ritu de la tsantsa és una recerca de poder que s’executa periòdica-
ment i des de sempre entre diverses famílies enfrontades. La víctima ha de 
ser com més valent millor, perquè, segons la visió dels shuars, li espera una 
vida futura integrat en el cos de qui l’hagi matat, que n’absorbirà tota la 
seva força després de llargues cerimònies amb què s’apaivagarà la rancúnia 
de l’ànima del difunt.

Aquesta violència pot semblar-nos inadmissible, però nosaltres també 
la practiquem diàriament, banalitzada i amb molt més cinisme i hipocresia. 
N’hi ha prou de repassar la crònica de successos criminals als diaris o recor-
dar la nostra absurda història pretèrita i l’actual: els nostres ideals aspiren 
a la  convivència civilitzada i no obstant això ens matem contínuament en 
guerres cruentes i sense sentit.

D’altra banda, habitualment, la vida quotidiana dels shuars és força 
tranquil·la, consisteix a ocupar un terreny d’unes quantes hectàrees, esgo-
tar tots els recursos que contingui i després marxar a un altre lloc i deixar 
que es recuperi. Mentrestant, també cacen, pesquen, estimen i busquen 
l’essència d’éssers i plantes (els seus coneixements botànics són un botí 
cobejat pel «Gran Farma»), i cerquen la realitat esquiva de l’ànima en els 
somnis que constantment interpreten i reinterpreten després de les seves 
ingestes d’ayahuasca, datura i tabac.

YANUNCAY

ELS SHUARS, 
UN POBLE AMAZÒNIC

MALARRASSA
Primer concurs de poesia

CONSULTA LES BASES DEL CONCURS 
 
FINS EL 31 DE MARÇ
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PERSPECTIVES LLIBERTÀRIES  

IngredientsPER A 5 PERSONES

• 10 fulls de massa per a rotllets de primavera 
• 5 cebes tendres 
• 5 cebes seques
• 5 porros
• 50 g de festucs
• 50 g d’avellanes
• 50 g d’ametlles
• salsa tamari
• 5 g de kuzu

Elaboració
Preparació del farcit
1. Tallem les cebes en talls grossos a dues bandes i els porros en talls grossos. 

Tallar a dues bandes vol dir que primer tallem la ceba per la meitat i que una de 
les meitats la tallem a rodanxes i l’altra a grills.

2. Ho sofregim tot a foc ràpid i remenant constantment fins que la barreja tingui 
un to torrat i llavors baixem el foc al mínim.

3. Fem una picada amb els festucs, les avellanes i les ametlles.
4. Quan les cebes estiguin meloses, separem quatre cinquenes parts,  hi  barre-

jem la picada i deixem que es refredi.

Preparació de la salsa
1. La cinquena part restant la deixem a la paella, amb el foc al mínim, fins que 

quedi gairebé com una melmelada. Llavors la retirem, la triturem barrejada 
amb aigua i salsa tamari i la tornem al foc.

2. Dissolem el kuzu (un midó que s’extreu de l’arrel d’una planta enfiladissa molt 
utilitzada en la medicina tradicional xinesa, la Pueraria lobata) en una miqueta 
d’aigua mineral freda, l’afegim a la ceba triturada i remenem fins que el kuzu 
transparenti i la salsa quedi espessa.

Preparació del farcell
1. S’agafen els fulls de massa i es farceixen cadascun amb dues cullerades de la 

barreja de ceba amb picada, quan s’hagi refredat.
2. Tanquem els farcells i els fiquem al forn fins que quedin cruixents.
3. Emplatem els farcells i els afegim la salsa de ceba barrejada amb tamari i kuzu.

Farcellets de ceba tendra, ceba seca, porros i fruits secs amb kuzu de cebes dolces

DAMUNT UN CEL DE FIL

Josep Maria Casasús

Un excèntric? L’impulsor de no-
ves estratègies en temps adver-
sos per a l’anarquia? O bé un cas 
d’anarquisme de façana (d’«estil de 
vida», com sentenciava àcidament 
Bookchin)? Qui és Peter Lamborn 
Wilson, més conegut com Hakim 
Bey? Fou objector de consciència a 
la guerra imperialista del Vietnam. 
També ha estat un perseverant 
psiconauta, com ho demostra el lli-
bre en què entrevista l’antropòleg 
Michael Taussig sobre l’ayahuasca. 
Aquests anarquista nord-americà 
que es reclama deixeble de pensa-
dors com Nietzsche, Stirner, Fourier 
i Landauer, posseeix una caracterís-
tica que xoca amb l’anti-religiositat 
predominant a l’anarquisme ibèric: 
Hakim Bey és també un aventurer 
de les espiritualitats místiques he-
terodoxes (o directament herèti-
ques). Ara bé, en lloc de roman-
dre com la majoria de hippies en 
la tradició hindú, manté un idil·li 
intel·lectual i vital amb el sufisme 
islàmic. Explora activament la pos-
sibilitat d’un anarquisme espiritual: 
«Estic interessat en la llibertat a tots 
els nivells, no només en la llibertat 
a l’assemblea. I això ho trobo entre 
els dervixos salvatge.».
Hakim Bey deu el seu renom espe-
cialment a un opuscle sobre les TAZ 
(«Temporary Autonomous Zones», 
en català «Zones Temporalment Au-
tònomes»). D’entrada el pseudònim 

Hakim Bey havia de ser la màscara 
per mantenir Peter Lamborn Wilson 
a distància dels poders (sempre re-
pressors i alienants) i dels mitjans 
de comunicació. Tanmateix, l’èxit 
de les TAZ el va acabar delatant, i 
ara podem trobar entrevistes i es-
crits tant amb el nom original com 
amb el pseudònim, o fins i tot amb 
els dos alhora. 
Això de les Zones Temporalment 
Autònomes (TAZ) no és una pro-
posta, sinó una constatació: ja exis-
tien, ja existeixen. Per evitar-ne el 
control, ni tan sols en dóna una 
definició. L’opuscle és sobretot 
una incitació entusiasta a crear i 
propagar les TAZ. Va néixer en una 
situació adversa per als moviments 
d’alliberament: la gran expansió 
del neoliberalisme dels anys 90. No 
hi havia esperances de Revolució 
(com de fet el fracàs del maig 68 ja 
havia deixat clar per a alguns). És 
més, afegeix Hakim Bey, no és desi-
tjable una Revolució perquè sempre 
ha anat seguida d’una reacció brutal 
o del restabliment de l’Estat autori-
tari. Defensa que en lloc d’esperar 
la Revolució, practiquem la insu-
rrecció, la qual és temporal però 
alhora intensa. Cal que gaudim de 
l’experiència cim de la llibertat. Una 
TAZ és tant una vetllada organitza-
da horitzontalment, segons el prin-
cipi del suport mutu, com els encla-
vaments pirates. Un dels encerts 
del text és visualitzar què pot arri-
bar a ser una TAZ amb les Utopies 
Pirates, comunitats igualitàries i al 
marge dels grans Imperis. Una de 

les motivacions de la seva reflexió 
irreverent i erudita era respondre 
al (suposat) fracàs de les comunes: 
el fet de durar poc o no perdurar no 
invalida l’experiència d’autonomia 
viscuda en aquells espai-temps, alli-
berats de la Història, del Progrés, 
de l’Estat. 
L’èxit del text de 1991 rau en una 
escriptura accelerada, amb girs sor-
prenents i enginyosos, i esquitxada 
de digressions intenses. També 
n’és clau la proliferació d’exemples 
i referències, molt especialment les 
dels naixents ciberpunk i els movi-
ments hackers. Tanmateix, també 
hi manifesta recances davant les 
recents xarxes cibernètiques i les 
noves tecnologies: són mediacions 
que trenquen amb la immediatesa 
de l’experiència, generen separa-
ció i tenen un alt potencial alienant. 

Al segle XXI, Peter Lamborn Wilson 
ha accentuat aquest tret ludista o 
antimaquinista fins al punt de n o 
estar «connectat», i ni tan sols pos-
seir un smartphone. Per això la nova 
deriva de les TAZ són les «comu-
nitats de resistència», capaces de 
prescindir de les mediacions de les 
tecnologies de la informació. D’aquí 
la seva recent fascinació amb grups 
com els amish, malgrat el rebuig que 
provoca en l’anarquista vital que és 
Hakim Bey el rigor del control moral 
i religiós, asfixiant per a la llibertat 
individual, que impera en aquestes 
comunitats. 
El terme TAZ, a més de ser adoptat 
per les ciber-utopies llibertàries, ha 
tingut un especial ressò en els àm-
bits musicals i artístics, com el feno-
men (integrat ja en el capitalisme 
cibernètic de l’època Google) Bur-
ning Man o les raves il·legals que van 
proliferar a finals de segle, especial-
ment a la Gran Bretanya. Per exem-
ple, les TAZ inspiraven col·lectius 
com Spiral Tribe i la seva singular 
síntesi de misticisme panteista i in-
tensitat musical electrònica. No és 
desencertada del tot, doncs, la crí-
tica enunciada pel Comité Invisible 
(malgrat el fet de tenir punts en 
comú): es decanta massa vers un 
refús lúdic i festiu, i deixa de banda 
la dimensió política. Si una TAZ no 
renunciés a durar, si insistís i resistís 
veritablement, hauria d’incloure la 
lluita, així com el que ells anomenen 
la transmissió de «la saviesa guerre-
ra». 

Peter Lambord Wilson Hakim Bey         

Insurreccions temporals

MALARRASSA ENTRE FOGONS

Mots Encreuats       Francesc Carceller 

Problema d’escacs      Francesc Carceller

Pensaments gràfics             Aleix Serra

HORITZONTALS: 1. Acció i efecte d’entelar. 
2. Peix de la família dels engràulids de vint 
centímetres de llargària com a màxim.  Ex-
tern, fora del normal. 3. Parlen els pollets 
(castellà). Crustaci. 4. Prefix que indica que 
algú ha deixat de ser. Relatiu o pertanyent 
a la regió coxal. Nitrogen. 5. Emperador 
dels romans. Candela gran de cera. 6. 
Emprenyament d’alta dimensió. En sentit 
contrari, menjar molt comú. Cent. 7. La 
primera. A l’inrevés, matrícula espanyola. 
De nou a l’inrevés, pronom personal. Certa 
forma d’embenar. 8. Venedor de cebes. 9. 
En sentit contrari, dissertació escrita sobre 
un tema. Vocal. Consideració que indueix 
o confirma una creença. 10. En sentit con-
trari, element líquid del grup dels gasos 

nobles. I de nou a l’inrevés, sense roba, 
despullada.
VERTICALS:   1. Procés evolutiu de forma-
ció de les espècies. 2. Venir al món. Punt 
cardinal. 3. Dona soltera de molta edat. En 
sentit contrari, cert bolet. 4. Raça. Poble 
de la província de Castelló. 5. Article que, 
antigament en el català nord-occidental, 
es feia servir en aquesta forma, i encara en 
ús per les Terres de l’Ebre i Lleida. Conso-
nants. Cinquanta romans. Consonant. 6. 
La primera vocal. Cent-un. A l’inrevés,  cala 
petita. 7. Fruita de la passió. 8. Exaltació 
de l’ànim. Fúria. 9. Nen, nena. Consonant. 
Ferida. 10. Expert en una matèria. En sentit 
contrari, personatge bíblic de molt renom.

Les blanques juguen i fan mat en dues jugades.

Problema del manual que feia servir László Polgár per l’entrenament de les seves filles, 
Suzan, Sofia i Judith. En aquest manual va publicar 5333 + 1 posicions, i diuen que les seves 
filles els van fer tots. En el meu cas, els meus fills van arribar a poc més de 300. No van arribar 
a jugar com les noies Polgar, però ho fan prou bé!

En aquesta posició, les negres tenen una peça d’avantatge a canvi d’un peó que, aparen-
tment, pot caure d’un moment a l’altre. Però el seu Rei té massa a prop les peces contràries, 
mentre que el Rei blanc està molt protegit. Com s’ho van fer les blanques per fer mat en dues 
jugades?

Solució: 
1. Dxf6!! 

I facin el que facin 
les negres, mat a la 

següent jugada!

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. ENTELAMENT. 2. SEITÓ. ALIE. 3. PIAN. CRANC. 4. EX. ILIAC. N. 5. CESAR. CIRI. 
6. IRA. UO. C. 7. A. RC. OJ. T. 8. CEBALLAIRE. 9. ISET. A. RAO. 10. OTPIRC. AUN.

CLASSES D’ESCACS
Experiència en escacs escolars i en organització de tornejos/exhibicions.

Personalitzades i/o en grups.
cesccarcellerf@yahoo.es ; 669 24 76 32
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sacions, emocions i sentiments. Aquesta és la 
primera estació del viatge, però el viatge conti-
nua camí de la descoberta. 

—Què té a veure tot això que expliques 
amb el mètode de la Dansa Moviment 
Teràpia?
La Dansa Moviment Teràpia és això que expli-
cava ara, un procés psicoterapèutic que pro-
mou la integració física, emocional, cognitiva 
i social de les persones mitjançant la dansa, 
el moviment i el treball amb el cos. És un art i 
una ciència, amb els seus mètodes i la seva 
història. Com a tècnica, reconeix el potencial 
terapèutic del procés creatiu de la dansa i la 
improvisació, i no com a representació escè-
nica, sinó com a expressió simbòlica del món 
personal. 

—I què és el cos comunicatiu del que a 
vegades es parla quan algú es refereix a 
teràpies a través del moviment?
—És el nostre cos. El cos és comunicatiu per 
naturalesa, però ens manca espontaneïtat a 
l’hora de comunicar-nos a través seu. Les cui-
rasses que ens imposem en el curs de la vida 
i el pes immens del cos sociocultural no ens 
ho posen fàcil. Ara bé, haig de dir que és una 
experiència molt forta treure’s de sobre aquest 
sobrepès: aleshores l’aventura de viure agafa 
un prisma molt més ampli i profund.

—Per cert, vas néixer a Terrassa, però la 
teva família, d’on és? I com és que ara 
vius i treballes a Manresa? Vas haver de 
marxar de Terrassa per poder desenvo-
lupar les teves potencialitats?

—Vinc d’una família de Terrassa de tota la 
vida. Sóc fruit d’una Terrassa industrial on els 
fills dels empresaris es casaven amb els fills 
dels obrers, una ciutat on la gent nascuda aquí 
formava una nova família amb gent vinguda de 
Sant Feliu de Codines, Calaf, Aragó, Almeria 
o Sabadell, com és el cas de la meva. Però 
els meus pares van prendre la decisió d’anar 
a viure al camp quan jo tenia un any i es van 
aïllar en una casa al mig del bosc, als afores 
de Mura. Recordo que als quatre anys li vaig 
dir a la meva mare que volia fer ballet i així va 
començar tot. Als divuit anys vaig tornar sola 
a Terrassa. La veritat és que sempre m’havia 
sentit molt terrassenca. 

A Manresa hi he anat a parar d’una manera at-
zarosa, vaig decidir anar-me’n en un moment 
molt crític en què la meva situació laboral i la 
relació de parella van entrar en crisi. Vaig fer 
el canvi i no me’n penedeixo. A Manresa he 
pogut créixer molt com a persona. 

Terrassa té molt potencial creatiu, en moltes 
disciplines. Crec que passaran cada vegada 
més coses. Potser seria qüestió de donar més 
suport a les propostes que surten i a les que ja 
existeixen de fa molt de temps perquè puguin 
créixer i estendre’s horitzontalment. 

“ L’expressió corporal afavoreix la plenitud de la psique ”

CULTURA

—Maria, per a qui no et conegui, com et 
descriuries?
—Sóc una persona a qui li interessen les per-
sones i les relacions que es teixeixen entre 
elles i allò que s’aporten mútuament, així com 
el que em poden fer descobrir de mi mateixa i 
el que jo puc fer-los descobrir d’elles mateixes. 
Així doncs, em descriuria com una persona a 
qui li interessa allò que ens transforma. 

—Ballarina, psicòloga, artista plàstica i 
tèxtil, terapeuta, artista escènica, per-
former... ara també promotora cultural. 
Quin objectiu comú cerques desenvolu-
pant totes aquestes pràctiques?
—Quan vas desplegant sense prejudicis la 
teva energia no estàs pensant en com et po-
den etiquetar, ni en si ets exactament això o 
allò. Simplement sents que vols dur a terme 
una experiència de recerca sobre alguna cosa. 
M’agrada explorar àmbits diversos, tot i que 
no sigui una experta en tots els que investigo. 
M’agrada, és evident, fer hibridacions entre 
disciplines, moure’m en espais fronterers i, a 
vegades, ambigus. Això em permet, més que 
seguir el camí d’unes respostes, fer-me encara 
més preguntes. Posar nom a les coses que 
un fa és un exercici que sempre m’ha costat. 
Com anomenar-te quan pràctiques la mescla 
de diverses disciplines?

—Explica’ns en què consisteixen les te-
ves darreres iniciatives. Què són laGare i 

CorpoProjectes?
—CorpoProjectes és una plataforma que con-
té propostes multidisciplinàries centrades en el 
llenguatge corporal com a vehicle d’expressió 
i comunicació; que té una clara intenció de di-
fondre, compartir, repensar i concretar fórmu-
les de creació diverses; i que ofereix un espai 
per a l’assoliment de la consciència corporal 
a través d’una pedagogia respectuosa amb 
les persones. I és una iniciativa que, alhora, 
he impulsat per desenvolupar-me laboralment.
LaGare és una sala d’assaig que acull part 
de Corpoprojectes, on s’hi fan alguns ta-
llers i on tinc el meu espai d’assaig perso-
nal.  L’anomeno laGare (l’estació, en francès) 
perquè és un espai de trànsit on diverses per-
sones podem intercanviar, compartir i regene-
rar la nostra creativitat, un espai on s’estimula 
la nostra fal·lera per explorar nous i vells cam-
ins. LaGare en Acció és una experiència que 
prové d’una estada meva a Berlín on vaig veu-
re que hi ha espais que permeten que la gent 
mostri les seves creacions, sobretot músics. 
Vaig pensar que m’agradaria que això passés 
al lloc on jo visc, i que passés amb regularitat. 
Ho defineixo com un espai de mostra de crea-
cions artístiques multidisciplinàries, on poder 
compartir exercicis creatius i generar així un 
medi de cultiu d’inspiracions col·lectives.
Vaig començar a fer-ho entre amics i al cap 
d’uns mesos es va anar obrint i animant-se 
molt. Ha estat una experiència molt positiva, 
he après molt i em plantejo fer un altre cicle el 

2017. Potser la dificultat més gran ha estat tro-
bar gent que s’avingui a mostrar el seu treball. 
Algunes persones m’han dit: «Si és que jo no 
sóc un artista». I jo els he respost: «Realment 
cal que et consideris artista per mostrar una 
obra que sents com a valuosa?». 

—Has estudiat psicologia i dansa, quina 
relació penses que es pot establir entre 
les dues disciplines? Com pot ajudar 
la dansa, l’expressió corporal, a acon-
seguir l’autonomia personal i l’equilibri 
emocional?
—Tenim un problema de concepte i és que, 
tot i que no ho vulguem, encara estem sota 
l’influx d’una concepció cartesiana que creu 
en un dualisme cos-ànima. Per sort, cada ve-
gada hi ha més conceptes (in-corporat, em-
bodiment...) que ens acosten a una idea del 
cos més completa.
Tot pensament és cos, alhora que el cos és 
pensament. Körper, Leib i Körperschaft són 
tres paraules alemanyes que em van inspirar 
molt, totes tres signifiquen cos, però cadas-
cuna fa referència a un cos diferent. Körper 
designa el cos utilitari, l’anomenat «cos màqui-
na». Leib fa referència al cos vivencial, el que 
és fruït de les experiències que vivim, aquell 
que ens fa ser qui som i no una altra persona. 
Körperschaft és refereix al cos sociocultural, el 
que reflecteix el paradigma que ens imposa la 
cultura preponderant a la societat de la nostra 
època a través dels mitjans de comunicació, 
és un cos que ens estandarditza i anorrea els 
altres cossos, més personals.
Si parteixes d’aquesta idea d’embodiment, el 
moviment, les postures, la manera d’ocupar 
l’espai, ens parlen analògicament i simbòlica-
ment de les tensions, emocions, relacions i 
històries que ha viscut una persona. La dansa, 
que és la disciplina per excel·lència del movi-
ment del cos, l’ús de l’espai i el temps, és un 
recurs magnífic. En el passat arcaic de la hu-
manitat el paper de la dansa també s’acostava 
a aquesta idea de transformar coses a partir 
d’ella.
Un punt de vista que també m’ha servit molt 
és entendre el cos com una democràcia. Te-
nim el cos massa jerarquitzat. D’entrada, el 
cap hauria de deixar de manar. El primer pas 
és voler l’horitzontalitat, la democràcia en el 
cos. Vaig quedar fascinada quan, en la meva 
recerca, vaig advertir que fins que no hi ha un 
abandonament del paper rector del cap, no 
es posa realment al nostre servei. El cap inhi-
beix, controla i dificulta l’escolta del propi cos, 
la propiocepció, que és l’escolta de les teves 
pròpies percepcions corporals. Cal reclamar 
el valor de la intel·ligència cinètica, sobretot a 
les escoles, perquè hi ha infants que poden 
incrementar la seva capacitat d’aprendre si te-
nen més llibertat de moviment.
L’expressió corporal afavoreix la plenitud de 
la psique. A través del moviment, de la dan-
sa, podem connectar amb els sentiments 
i les emocions que circulen en nosaltres i 
vivenciar-los. Allò que anomenem la ment tin-
dria aquí la funció d’observadora reflexiva, la 
funció d’associar, de planificar i ordenar tota 
l’experiència que s’esdevé en forma de sen-

Jordi F. Fernández 
Eli RodGüell

PERFILS

Va cursar estudis de ballet clàssic durant tretze anys fins a assolir el 
2001 una titulació homologada por la Royal Academy of London i pos-
teriorment es va llicenciar en Psicologia a la Universitat Autònoma 

de Barcelona.  Des del 2003 ha treballat tutoritzant grups d’infants, joves i 
adults en l’àmbit del llenguatge corporal i la dansa. El 2012 va obrir a Manresa 
la sala d’assaig i formació laGare, un espai on artistes professionals i amateurs 
de totes les disciplines poden mostrar els seus treballs.

Per parlar de la seva vida, de la seva tasca professional com a terapeuta i 
de les seves creacions com a artista, quedem un matí als jardins de la casa 
Alegre de Sagrera, i allà anem desgranant les nostres preguntes amb un fons 
de campanades, refilets d’ocells i crits de nens d’una escola propera. 

MARIA RIBERA SALVADOR 
(Terrassa, 1984)
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