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Ca n’Anglada

Aposta per un projecte de futur des de la diversitat del barri

Pep Valenzuela

El pla de barris a Ca 
n’Anglada va demostrar 
que amb voluntat políti-

ca i recursos es poden resoldre 
problemes i fer barri i ciutat. Les 
persones a l’associació veïnal ho 
comenten i ho recorden amb sa-
tisfacció: «Era un bon pla i es va 
fer bé. En el tema urbanístic que-
dà bastant bé, en el social també, 
però calia continuar», lamenta 
quasi malenconiós en Felipe Are-
nes, llavors president de l’AV i 
avui vocal de junta.

En aquest punt canvia l’ànim 
de les activistes. En Manuel Me-
dina, que acaba de deixar la presi-
dència de l’entitat, però continua 
de vocal, sentencia sense matisos 
que «la situació del barri és la ma-
teixa de fa 3 anys, o sigui fatal». A 
Ca n’Anglada hi ha la sensació, al 
menys la gent de l’associació així 
ho copsa i ho viu, que el govern 
local ha deixat podrir-se els pro-
blemes del barri després que aca-
bessin els recursos i mitjans que 
havia posat en marxa el citat pla.

En Medina ho resum així: «Te-
nim una administració que no vol 
fer cap projecte de futur pel barri, 
que és una reclamació que li fem 
des de fa anys. Perquè sense un 
futur clar, una perspectiva, si no 
saps on vols anar, no saps ni cap a 
on anar ni quins mitjans posar». 
Afirma, a més, que «incompren-
siblement, el comportament de 
l’Ajuntament ha estat aïllar-nos, 
conversa poca, ni escoltar».

La Loida Penedés, elegida pre-
sidenta en l’assemblea del passat 
febrer, apunta que la problemàti-
ca actual que més preocupa el 
veïnat, o al menys les persones 
associades, és «un incivisme crei-
xent» a places com la del Treball 
i el carrer Santa Cecília. Argu-

menta que van tancar la pisci-
na, fa més de de 4 anys, i no s’ha 
tornat a obrir. Al principi, diu, 
dubtaven dels motius exposats 
per l’Ajuntament, però avui tenen 
clar que l’única raó va ser la inca-
pacitat o dificultat per controlar 
l’inicivisme a la mateixa. Darre-
rament, es va afegir en aquesta 
problemàtica el conegut com a 
«mercat de la misèria», un basar 
improvisat al carrer cada dia a les 
19 hores.

Es planyen també, des del 2012, 
de la retirada de la línia 11 de bus, 
que passava per dintre del barri 
i avui només per l’avinguda de 
Barcelona.

Finalment, afegeix encara en 
Medina, hi hauria un greu pro-
blema de «segregació escolar i ne-
cessitats especials educatives no 
ateses» al col·legi Antoni Ubach. 
Cita i es recolza en un estudi de 
finals del 2013, realitzat per un 
grup d’alumnes de Sociologia 
de la UAB, dirigits pel prestigiós 
professor Xavier Bonal. Tot i con-
cloure l’estudi que «és evident la 
crítica situació que viu el centre 
educatiu», l’Ajuntament, destaca 
en Medina, «es limità a dir que 
l’estudi el van fer estudiants, i no 
va fer res, fins ara».

Recordant experiències del pla 
de barris, en Felipe considera 
que «el pla de futur necessita-
ria un anàlisi de les comunitats 
veïnals. Explica que des de l’AV 
van iniciar-ho i dos membres de 
la junta van arribar a fer un curs 
de mediació, ara dit facilitador 
de convivència. Va ser durant el 
2013. Llavors president, en Feli-
pe afirma que la informació «es 
va traslladar tota a l’ajuntament, 
que la va agafar i va començar a 
treballar el tema. Però sense con-
vocar l’AV».

També amb el pla de barris en 

el record, en Medina creu «urgent 
la presència d’educadors de ca-
rrer». «Els infants van tot sols», ar-
gumenta «i es posen als conteni-
dors, llencen pedres; i si busques 
els pares no hi són, estan sols». 

La nova junta proposa una nova 
empenta

Na Loida, com a nova presi-
denta de l’entitat, anuncia que el 
primer que farà és demanar una 
reunió amb l’Ajuntament per «re-

Multiètnic i multicultural, el barri de Ca n’Anglada té els 
ingredients i el potencial per superar amb la creativitat, 
imaginació i força moral conjuntes de les diverses pobla-
cions que hi conviuen les dificultats viscudes en aquests 
anys agitats, especialment durs durants el temps de la 
crisi, L’Administració també podria fer un cop de mà.

plantejar l’agenda de treball i veu-
re què podem fer» amb les pro-
postes comentades al principi.

Amb més de 500 persones as-
sociades, l’entitat veïnal va elegir 
una junta de 15 membres que es 
reuneix setmanalment per tractar 
tots els temes del barri , queixes i 
problemes que les veïnes plante-
gen. Funcionen de forma perma-
nent les comissions d’urbanisme 
i la social i d’educació.

D’altra banda, participen acti-

vament en el treball de la Fede-
ració d’Associacions Veïnals de 
Terrassa (FAVT), en diverses co-
missions de treball de la mateixa; 
i també a la Comissió per la Neteja 
de la Riera de les Arenes, a la Tau-
la de l’Aigua i al Consell d’Entitats 
d’Acció Ciutadana (CEAC) de re-
cent creació. Pels propers mesos, 
anuncien, així mateix, un cicle 
de conferències sobre: aigua, se-
guretat, informació i mitjans de 
comunicació.

Manuel Medina, vocal, i Loida Penedés, presidenta, a la seu de l’associació veïnal de Ca n’Anglada                             PV

Si hi va haver pla de barris a Ca n’Anglada és perquè la situació al mateix arribà a un nivell de di-
ficultat suficient com per endur-se, pel davant d’altres indrets, els recursos que en aquell temps 
destinà la Generalitat per a la recuperació de determinades àrees urbanes al país. 

De Ca n’Anglada s’ha dit que el nom «és sinònim d’immigració», en una obra d’historiadors locals so-
bre el període 1975-1995. La història posterior no ha fet més que accentuar i renovar la força d’aquesta 
apreciació. 

El barri encara lluitava pels equipaments públics i altres necessitats del barri, com la piscina i el po-
liesportiu, recorda en Felipe, quan s’inicià l’arribada de l’important flux migratori que va donar nova 
cara a la zona. Tot plegat, molt ràpid i sense cap mena de previsió ni planificació des de les adminis-
tracions públiques.

Fet contractat és el recanvi d’una bona part de la població que havia anat fent el barri des dels anys 
50 fins els 70, la primera gran arribada de migrants, per les persones nouvingudes dels 90 i següents, 
sobretot en determinades zones.

Avui, el barri compta amb un percentatge de població vinguda d’altres països del 38%. Aquesta pro-
porció arriba al 80% en la zona nord. Un altre aspecte d’aquests canvi població, és el relacionat amb 
l’edat. La majoria de joves són nouvingudes o els seus infants. Segons els membres de l’AV, la mitjana 
d’edat entre la població autòctona, nascuda al barri o de la primera onada migratòria, estaria entorn 
dels 64 anys.

Amb aquest escenari de fons dibuixant-se, l’any 1999 va tenir lloc el tristament famós episodi 
d’enfrontaments i agressions racistes que, segons en Medina, «marca un abans i després en la història 
del barri». Tot i l’estigma amb que va quedar marcat, la realitat ha anat desmentint, com a mínim, un 
cert catastrofisme o perspectiva tremendista que des d’alguns sectors es pretenia imposar. El que no 
vol dir, òbviament, que no hi hagi problemes, ni que, en la línia d’allò que denuncien des de l’AV, si des 
de l’administració local no es pensa ni treballa pel futur amb un projecte i mitjans adequats, no pugui 
haver-hi d’altres.

Aquest any passat, des de l’AV es portà una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya sobre els dits 
problemes d’incivisme, específicament a la plaça del Treball, amb signatura de la Síndica de Terrassa, 
que ho va recollir i advertia a la seva darrera Memòria, i de 400 veïnes i veïns.

D’acord amb en Felipe, que viu al barri des del 1978, és molt clar que «no s’ha produït cap mena 
d’integració entre les comunitats», considera fins i tot que porten «vides paral·leles». En Medina expli-
ca que han intentat parlar amb l’Associació Cultural Musulmana i que van arribar a fer un text conjunt 
per la festa major del barri, en castellà i àrab. Però la relació no va tenir continuïtat.

Tanmateix, la recent celebració de la Fira de l’Oliva, per segon any consecutiu, amb fort impuls de 
l’associació de comerciants del barri i participació del conjunt d’entitats, també l’AV, mostraria, que hi 
ha espai per parlar i fer coses conjuntament.

El pla de barris com a referència

Concert a la Fira de l’Oliva del passat 2 d’abril, a la Plaça de Ca n’Anglada                       



3www.malarrassa.cat SOCIETAT

Assemblea General de la CONFAVB

Ramon Clariana

En el Ple municipal del 
mes de març s’ha pro-
duït un dels fets més 
importants de l’actual 

legislatura municipal, l’aprovació 
inicial del nou Reglament Muni-
cipal de Participació Ciutadana, 
que s’ha fet amb un consens molt 
important; tots els grups polítics 
han votat a favor, excepte el PP 
que ha votat en contra.

Després d’anys des que va co-
mençar el procés participatiu per 
a la seva elaboració i redacció, per 
fi s’ha arribat a aquest moment. 
Ens podem felicitar perquè és un 
mèrit col·lectiu, començant per 
les entitats i persones que vàrem 
treballar i presentar propostes en 
aquest procés, seguint pels grups 
polítics de l’anterior legislatura 
municipal que van treballar el 
tema sense aconseguir acabar 
de redactar-lo ni aconseguir el 
consens per poder-lo aprovar; 
i acabant pels grups polítics de 
l’actual legislatura que han pogut 
culminar la feina.

És destacable que ha sigut la 
regidora Meritxell Lluis , actual 
regidora de Qualitat Democràti-
ca, la que ha treballat i aconse-
guit el consens polític necessari 
per a poder aprovar el nou regla-
ment i és un xic una paradoxa 
perquè com a representant de 
Convergència en el Ple munici-
pal en l’anterior legislatura va 
ser una de les persones que van 

Redacció

La defensa de la dignitat de 
les persones, la lluita contra 
la desigualtat, la defensa 

de la qualitat ambiental i d’un 
consum de recursos sostenible; 
i l’enfortiment de la democràcia 
per a millorar les polítiques, tei-
xir xarxes de solidaritat i exigir 
a les administracions una gestió 
pública eficaç i eficient. Aquests 
sis eixos vertebren el document 
que les AV han aprovat en el marc 
de la 31 Assemblea de les Associa-
cions Veïnals (AV) de Catalunya i 
que hauran d’anar implementant 
i treballant durant el 2016 com a 
«full de ruta» del moviment veï-
nal a mig i llarg termini.

L’assemblea anual s’ha cele-
brat el passat 12 de març, con-
vocada per la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Cata-
lunya (CONFAVC), i enguany ha 
tingut una participació molt re-
llevant amb més de 140 persones 
assistents, 10 federacions veïnals 
i 66 AV. Tot i que en el transcurs 
de l’assemblea, s’han produït 
critiques a la poca presència de 
la Confavc arreu del territori 
i l’excessiu pes de la federació 
barcelonina en la composició de 
la nova junta directiva, explica 
l’Oriol Vicente, representant de 
la FAVT.

Pel que fa al Pla de Treball apro-
vat, aquest incorpora campanyes 
d’acord a la conjuntura actual, 
com per exemple, treballar la sen-
sibilització d’acollida de persones 
refugiades als municipis cata-

lans; projectes novedosos com 
A-porta – intervenció social als 
barris a base de comunicació por-
ta-a-porta; un projecte de lloguer 
assequible que s’està desplegant 
ja a Cardedeu; i l’elaboració d’un 
mapa de la sanitat de Catalunya 
per a dotar al veïnat d’una visió 
global del sistema que posi en 
relleu els efectes de les retallades 
socials a la sanitat i els processos 
de privatització dels centres.

El moviment veïnal i els reptes 
que obre la pobresa L’encontre 
va començar amb les interven-
cions de la consellera de Treball, 

Reflexions sobre el nou reglament de participació

Benestar Social i Famílies, Dolors 
Bassa; qui va aplaudir el lema de 
l’Assemblea «Nous temps, noves 
oportunitats», apel·lant als nous 
reptes socials i nacionals. A la ve-
gada destacà que la seva Conselle-
ria coincideix amb el moviment 
veïnal a l’hora de treballar per la 
promoció de la participació, la in-
terculturalitat, l’apoderament de 
les persones i els col·lectius més 
vulnerables, entre d’altres fites 
en comú.

Per la seva part, l’alcaldessa de 
Badalona, Dolors Sabater, aplau-
dí que Badalona s’hagi projectat 

en positiu albergant l’assemblea 
veïnal i demanà «unes AV for-
tes que sàpiguen obrir-se a nous 
reptes i també, a noves persones 
procedents d’altres cultures». 
Posteriorment però, advertí que 
alguns reptes són colossals, com 
la situació de pobresa al barri on 
es va realitzar l’assemblea, Sant 
Roc, on hi ha la «vergonyosa xifra 
del voltant del 50% d’absentisme 
escolar».

En Jordi Giró va ser reelegit 
com a president de la Confedera-
ció, en una junta de 10 membres., 
dels quals 5 en són de nous.

treballar en el nou reglament i no 
van aconseguir consensuar-lo ni 
aprovar-lo.

En els dies vinents s’obrirà un 
període d’al·legacions que po-
dran ser presentades per les en-
titats i persones que ho creguin 
convenient. 

És interessant fer un breu re-
pàs dels esdeveniments que ens 
han portat fins aquí, per reflexio-
nar i valorar el que es pot dir, tant 
per poder perfeccionar-lo com 
sobretot per intentar aconseguir 
que la seva aplicació porti a una 
millora real de la participació.

Ressaltem, en primer lloc, que 
el vell reglament és de 1995 i, per 
tant, ha estat 21 anys sense ser 
modificat, el que ha sigut causa 
d’anquilosament en la participa-
ció. 

Primera reflexió: el nou regla-
ment ha de ser viu i ha de per-
metre adaptacions a les noves 
realitats.

En el procés participatiu en què 
entitats i persones a títol indivi-
dual vàrem presentar propostes 
pel nou reglament es coincidia 
molt en el fet que els òrgans parti-
cipatius regits pel nou reglament 
han de ser més que purament 
consultius, que és el que són els 
actuals. 

Segona reflexió: és convenient 
analitzar amb cura el que diu el 
nou reglament, però més enllà 
de les paraules és imprescindible 
que l’administració municipal 
s’ho cregui i permeti una parti-

cipació ciutadana que tingui més 
incidència en les decisions muni-
cipals que no pas ara.

També hi havia un altre punt 
comú, en el que no coincidien las 
propostes presentades, la preo-
cupació sobre com  potenciar la 
participació individual vers la de 
les entitats. 

Tercera reflexió: cal una lec-
tura acurada de tot el que diu 
sobre això el nou reglament; i 
que tothom, entitats, polítics i 
ciutadans ens fem les següents 
preguntes: ¿com es pot potenciar 
la participació individual, sense 
afectar la participació de les en-
titats? ¿és raonable que tingui el 
mateix valor, en un òrgan parti-

cipatiu, l’opinió d’un sol ciutadà, 
que el de les entitats que solen 
tenir centenars d’afiliats? Pre-
guntes transcendents, les més di-
fícils de respondre fins que veu-
rem els resultats quan s’apliqui 
el reglament després que es faci 
l’aprovació definitiva. En la meva 
opinió, si això funciona mala-
ment, la participació no sols no  
millorarà sinó que empitjorarà 
en relació a la situació actual.

Des de la FAVT analitzarem 
aquest nou reglament de partici-
pació, i la nostra Junta decidirà, 
com sempre col·lectivament, si 
presentem al·legacions i quines 
presentem.

Manifest sobre 
la Contaminació 

electromagnètica

La Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya aprovà 
una resolució per adherir-se a 

la Coordinadora Catalana de Con-
taminació Electromagnètica i Salut 
Ambiental” (CEMSA) per a derogar 
la Llei Estatal de Telecomunicacions 
actual, i una crida a sumar-se a la 
manifestació contra el racisme i a ex-
tendre la mà a les famílies refugiades, 
han donat el tret de sortida d’una de 
les assemblees més participatives dels 
darrers quatre anys.

Creació de la Coordinadora 
Catalana sobre la “Contaminació 
electromagnètica 
i salut ambiental”

El 8 de març, al local de la 
Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya (CONFAVC) 
es va constituir la Coordinadora 
Catalana “Contaminació Elec-
tromagnètica i Salut Ambiental” 
(CEMSA). Això ha estat posible 
gràcies a un procés constituent 
que es va iniciar fa poques set-
manes, i on han confluït un ampli 
nombre d ́entitats que represen-
ten a molts sectors socials i terri-
torials del nostre país: la propia 
CONFAVC, plataformes contra 
les antenes de telefonia mòbil i el 
Wi-Fi a les escoles, plataformes 
stop comptadors, plataformes 
per a la salut ambiental, asso-
ciacions d ́afectats per malalties 
ambientals, observatoris, entitats 
ecologistes, partits polítics i sin-
dicats.

Un dels objectius prioritaris 
d’aquesta Coordinadora és plan-
tejar als diversos partits polítics 
que es comprometin a derogar 
la Llei Estatal de Telecomunica-
cions actual , tot apostant per 
una nova llei que faci efectives les 
recomanacions europees i inter-
nacionals.

Així mateix, la CEMSA plan-
tejarà que el Parlament de Ca-
talunya, en el marc del Procés 
Constituent, desplegui un pro-
cés participatiu amb tots els ac-
tors implicats per a la redacció i 
aprovació d ́una Llei Catalana de 
Telecomunicacions, reclamant a 
l’Estat les competències que te-
nía en aquesta matèria, i redac-
tant una llei coherent amb les 
resolucions europees i interna-
cionals, que proposen aplicar el 
principi de precaució i protecció 
de la salut en el desplegament d 
́aquestes tecnologies.

La Coordinadora Catalana 
“Contaminació Electromagnèti-
ca i Salut Ambiental” vol propi-
ciar els canvis legislatius neces-
saris, que ofereixin la possibilitat 
de tenir un entorn saludable i 
compatible amb el desenvolupa-
ment de les tecnologies. Alhora, 
vol realitzar una tasca de denún-
cia per la falta d’ informació i 
transparència dels òrgans com-
petents en aquests temes de salut 
ambiental.

La Plataforma fa una crida a 
totes les institucions i entitats de 
Catalunya a adherir-se i a partici-
par activament en aquesta Coor-
dinadora des de la unitat d ́acció 
i el compromís íntegre, honest i 
solidari amb la Humanitat i amb 
el Planeta Terra.

Volem una Catalunya neta 
de contaminació de qualsevol ti-
pus. Tots i totes juntes per un bé 
comú: defensar la Salut i la Vida.

Vista general de l’assemblea de la CONFAVB a Badalona, el passat 12 de març                                OV
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És un senyal de la mala 
comprensió que es fa 
de la filosofia el fet 
que l’etimologia de 

la paraula sigui tan idolatrada. 
Té un punt d’exquisit, sí, però 
el somriure d’aprovació una 
mica pedant i fal·laciós que 
l’ha mantingut és significatiu 
d’alguna cosa massa poc lúci-
da. «L’amor a la saviesa» peca 
de coqueteria. 

També és senyal de mala 
comprensió l’èxit acadèmic 
dels quatre tòpics que s’han 
inventat des que els manuals 
i els llibres de text regeixen la 
lectura o l’estudi. No cal recor-
dar-los; sí que va bé tenir clar 
que, en general, vénen estam-
pats per dues pors enemigues 
de la filosofia: la por a la con-
tingència i la por a l’abstracció. 
La pressió per trobar solucions 
tancades i expeditives és una 
llosa. 

La raó té pocs desafiaments 
tan difícils i essencials com el 

d’explicar què és la filosofia. 
La complexitat prové, precisa-
ment, de la qualitat d’essencial 
de la pròpia pregunta, que 
és prioritària; primeríssima. 
El que en resulta suposa, en 
un sentit important, el co-
mençament i l’acabament de 
l’assumpte, i això és força es-
trany, ¿oi? El repte de no enten-
dre-ho com un lligament sim-
plot es pot conjuntar al repte de 
fer-la interessant, la filosofia; 
que vol dir activar-la, abraçar-
la, exercitar-la, dotar-la de pa-
raules per tal de construir-la.

La filosofia ha de ser equi-
parada a les preguntes al vol-
tant de l’ésser. Trobarem un 
recorregut lingüístic farcit 
d’ambigüitats desconcertants. 
Els rodeigs angoixen qualsevol 
persona que intenta situar en 
un ordre racional l’estat de les 
coses i, sobretot: la ciència i la 
utilitat immediata desfan el seu 
matrimoni factual quan es par-
la de l’ésser. «Ciència» és una 

paraula grossa que empetiteix 
molt, no se n’ha de fer gens de 
cabal. Però, atenció: conviure 
amb l’ambigüitat, aquí, és més 
interessant que haver de passar 
pel sedàs de la infal·libilitat. A 
pesar de l’angoixa.

És rara i vague la filosofia, 
veníem a dir. No passa res, mi-
llor. Quan entenem que la rare-
sa i la vaguetat no són un pro-
blema és que distingim millor 
la realitat, significa que som 
capaços de llegir «extraordi-
nari» i no veure-hi necessària-
ment quelcom «meravellós», 
o bé que no ens encaparrem a 
delimitar si l’expressió «la feli-
citat no és possible» casa amb 
alguna veritat reglada. 

I doncs, res d’això no treu 
que la filosofia, almenys 
l’occidental, estigui amarada 
d’allò que toquem o veiem. I 
com que l’experiència és la nos-
tra manera d’anar pels llocs i 
tot ho experimentem, proposo 
el següent: anar a un super-

AMB FILOSOFIA Què és la filosofia? (Un intent)
mercat un divendres a la tarda 
per comprendre l’experiència 
filosòfica. Si s’hi va atabalat 
encara millor; perdre’s per 
aquells passadissos buscant el 
prestatge de la crema de llet és 
una activitat en la qual vulgari-
tat i excel·lència comparteixen 
un mateix justificant: la huma-
nitat, vull dir, el fet humà. 

En un infame Mercadona de 
barri, qualsevol, ple de gent, 
la sofisticació s’hi autoretrata 
amb una teatralització interes-
santíssima, l’eficàcia és tan ele-
vada que costa d’interpretar, 
tot absolutament és per fixar-
s’hi. Si es troba ridícul és que 
s’hi troba sentit, i això és fo-
namental. ¿Què ho fa que les 
coses «són», en un lloc així? 
Aquesta pregunta no és difícil 
d’entendre però s’ha d’entendre 
bé, quan s’aconsegueix ja es té 
mig camí fet.

I més: ¿Què ho fa que som 
tan estranys? ¿I si els gats 
també tinguessin supermer-

cats, com seria? Fotos de gats 
en els productes, gats pagant 
amb bitllets amb una cara de 
gat estampada, música de fons 
amb gats cantant. L’abecedari 
dels gats, el sistema numèric 
dels gats... Gats renyant les 
criatures gat, gats amb cara 
d’indignació perquè la cua de 
la caixa no avança. Etcètera. 
També va molt bé pensar en 
un suposat museu de pintura 
de gats; com el Prado, però de 
gats. Pensar-hi… Fins l’últim 
detall; quin món, quin invent! 
Un cop més: ¿Què ho fa que tot 
és tan estrany? ¿Què ho fa que 
tot «és»?

Doncs la filosofia és prendre 
consciència de preguntes com 
aquestes i ser capaç de reflexio-
nar-les amb veu alta de mane-
ra que s’entengui alguna cosa. 
I després, és la soferta lluita 
d’escriure-hi sense caure siste-
màticament en la declaració de 
principis.

Pere Roca

Sant Pere Nord vol el parc de la República ja
Redacció

El passat 12 de març l’AV 
de Sant Pere Nord va ce-
lebrar la seva assemblea 
de sòcies. Amb participa-

ció de més de trenta persones, es  
va repassar l’actualitat del barri i 
de l’associació, on es van explicar 
totes les activitats dutes a terme 
al 2015, així com el balanç econò-
mic de l’entitat, com a temes or-
dinaris.

Però el plat fort va ser la reno-
vació de la junta directiva, que 
va presentar una candidatura 
integradora formada per 17 per-
sones, amb 12 homes i 5 dones. 
Aquesta candidatura, fruit de les 
darreres campanyes de captació 
de veïns, ha pogut fer noves in-
corporacions, ja que la recerca 
de persones actives al barri és un 
dels punts claus per al reforç de 
l’entitat veïnal.

Aquesta renovació va anar 
acompanyada de la presentació 
del seu projecte de barri (llegir re-
sum al costat).

Posteriorment es va explicar, 
amb la projecció d’un plànol, el 
projecte del Parc de la República, 
situat entre la Rambla Francesc 
Macià, C. Provença, Av. Béjar i Av. 
del Vallès. 

Aquest és una projecte llarga-
ment reivindicat per l’AV de Sant 
Pere Nord, que cerca completar 
la zona d’equipaments i espais 
verds que tant necessita el barri. 

Actualment està en la fase 
prèvia de redacció, recollint 
tots aquells suggeriments que 
fan tant els veïns com les en-
titats interessades. Els aspec-
tes més importants que recull 
el projecte és l’ampliació de la 
zona esportiva, amb una pista 
coberta, l’ampliació d’un camp 
d’entrenament de futbol i la ubi-
cació definitiva de les pistes de 
petanca. També la incorporació 
d’un centre infantil i juvenil, un 

amfiteatre per fer actuacions, 
zones de jocs infantils i d’esbarjo, 
màquines de gimnàstica per la 
gent gran, etc. 

La idea es que l’Ajuntament, 
conjuntament amb l’Associació 
,facin una presentació del pro-
jecte en una assemblea partici-
pativa, on tothom podrà aportar 
suggeriments i millores, per tal 
de que es pugui iniciar la redac-
ció del projecte executiu. Després 
caldrà que l’Ajuntament reservi 
una partida d’inversions per fer 
realitat aquest projecte llarga-
ment reivindicat.

Un altre dels aspectes que va-
ren preguntar els veïns va ser el 
de la construcció de la Residència 

Projecte del barri 2016-18

L’AV del barri de Sant Pere Nord (SPN) aprovà en l’assemblea 
del passat 12 de març un pla estratègic de treball pel perío-
de 2016/18. Cal ser sensible a las necessitats del barri, in-
tegrant les diferents sensibilitats, demandes i actuacions. 

Així, ha de tenir els seus plans d’actuació i objectius concrets, en 
«una estratègia de treball integradora, col·laborativa i transversal», 
per aconseguir, a més dels objectius finals, generar campanyes que 
«impliquin el veïnat» i que creixi el nombre de persones actives a 
l’entitat; treballar en xarxa amb les altres entitats; i potenciar el 
contacte amb els grups de joves.

Les línies de treball aprovades són les següents:
1. Modernitzar l’entitat, creant una pàgina web que integri els 

grups i comissions de treball; impulsar la connexió a xarxes socials, 
i així millorar la comunicació amb el barri. Atenció especial a la re-
cuperació i organització dels materials històrics, que ja conformen 
un bon arxiu de fotos, escrits i altres.

2. En relació a l’urbanisme es planteja desenvolupar un projecte 
de manteniment global, al temps que la millora dels habitatges, el 
mobiliari i l’arbrat. Promouran campanyes pel guarniment i la re-
cuperació de façanes i places, com la Cipriano Garcia.

3. En l’apartat de mobilitat i accessibilitat, cal revisar les línies 
d’autobús; estudiar les necessitats d’estacionament i els problemes 
de seguretat vial: barreres arquitectòniques, grandària de les vore-
res, zones 30km, carrils bicis i altres.

4. Neteja i escombreries, que avui és campanya de totes les asso-
ciacions, des de SPN volen la implantació de la recollida lateral a tot 
el barri i el seguiment de l’empresa municipal.

5. El barri també és el Món: cal concretar la participació en pro-
jectes solidaris, acollida d’immigrants, atenció a la gent gran que 
viu sola, a les famílies desnonades o amb problemes d’habitatge, 
pobresa energètica i altres.

6. Participació en temes de ciutat amb la FAVT, com la municipa-
lització del servei de l’aigua, noves xarxes de transport i millora de 
l’estat de la riera de Les Arenes.

7. La cultura, expressió d’allò millor de la gent: cal crear grups 
de treball per consolidar i donar empenta al que ja es ve realitzant.

8. Finalment, continuar amb les «reivindicacions històriques»: el 
parc de la República, la residència per a gent gran i el centre de dia; 
el pavelló esportiu i el col·legi, l’ampliació del camp de futbol, la mi-
llora de l’espai de petanca, el centre infantil i juvenil, entre d’altres.

Tema central de l’assemblea ha estat el de la participació i veïnal. 
Proposen l’enfortiment de les comissions de treball ja existents així 
com la creació de noves. Aquestes comissions són: equipaments pel 
barri, seguretat i prevenció (àmbits urbà, trànsit, conflictes), cultu-
ra i «pinya jove».

L’altra eix per garantir la participació és el dels grups de treball, 
que responen a inquietuds molt concretes del veïnat. Ja existeixen 
alguns (arteràpia, teatre, manualitats, pintura, sevillanes), però se-
gur que apareixeran més encara.

Mesa de l’assemblea de l’AVV, el passat 12 de març.                                       
PV

i Centre de Dia. L’AVV ha dema-
nat reunió amb la nova consellera 
del departament de Treball, Afers 
Socials i Família, la sra. Dolors 
Bassa, per tal de demanar-li di-
rectament que s’iniciïn les obres 
d’aquest equipament públic que 
tant necessita la gent gran de la 
ciutat. Si el projecte continua en-
darrerint-se en el temps, l’entitat 
està disposada a mobilitzar la 
gent al carrer, per tal de pressio-
nar per a que prioritzin aquesta 
demanda social.

L’assemblea va finalitzar amb 
una confraternització, on els 
veïns i veïnes van poder xerrar 
sobre els temes més comentats al 
barri.
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Campanya de micromecenatge amb Verkami 
Fem junts possible el Malarrassa!

Els qui formem el periòdic local 
Malarrassa volem evolucionar. Volem 
seguir teixint aquest somni tot fent 
un pas endavant per afrontar nous 
reptes. 

Per això, el proper 11 d’abril iniciem 
una campanya de micromecenatge a 
través de la plataforma Verkami per 
finançar el nostre projecte de comu-
nicació local.

Ja fa dos anys que estem treballant 
per bastir un nou mitjà d’informació 
independent, crític i rigorós a la nos-
tra ciutat, que s’ha convertit en un 
altaveu d’entitats socials i culturals. 
Vam iniciar el mitjà digital i el darrer 

any l’hem complementat amb el pe-
riòdic en paper que distribuïm a tots 
els barris de la ciutat, i estem a peu de 
carrer per tal que les notícies arribin.

Avui, gràcies al Malarrassa, la nos-
tra ciutat ja no té aquella mancança 
informativa que feia molt temps dis-
cutíem. 

Fins ara hem estat realitzant aques-
ta tasca de manera voluntària els 
membres de l’Associació Cultural 
Malarrassa, i tothom que s’ha volgut 
implicar en aquest projecte. Tal com 
era la nostra intenció des d’un primer 
moment, ara estem en la fase en què 
veiem la necessitat de fer un pas en-

davant i, per això, cal desenvolupar 
aquesta tasca de manera professio-
nal. La forma és creant una coopera-
tiva de treball.

Per què Malarrassa arribi a ser mi-
llor i més professional, amb una ma-
jor cobertura. Volem créixer per ofe-
rir un projecte de més qualitat. 

Ara toca eixamplar la base de 
col·laboradors que hi creuen en el 
projecte i desitgen que l’informatiu 
tiri endavant amb millors condicions.

 #SomMLRS
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El dia 22 de març, 
després d’una 
llarga malaltia, 
ens ha deixat la 

nostra estimada companya 
Araceli.

Les companyes del Ca-
sal de la Dona de Terrassa 
ens sentim molt orgulloses 
d’haver format part de la 
teva vida i haver compartit 
tants moments de lluita, de 
valors i d’amistat.

L’Araceli ha estat una 
gran dona:  feminista, 
d’esquerres, republicana, 
treballadora, solidària, im-
migrant, justa i honesta, 
compromesa amb els mo-
viments socials, lluitadora 
per la pau, per l’equitat , per 
la justícia social i els drets 
humans. Era una dona molt 
intuïtiva, amable, molt po-
sitiva i valenta, acollidora 
i molt vital. Portava la seva 
ideologia i el seu tarannà 
personal de manera trans-
versal a tots els àmbits on 
ella participava activament.

Al llarg de la seva vida, 
l’Araceli ha estat exemple de 
lluitadora feminista, tenia 
molt clar que el feminisme 
és apoderar les dones, recu-
perant la memòria històrica 
de totes aquelles dones va-
lentes que ens han precedit 
al llarg dels temps en la llui-
ta per la igualtat.

Nosaltres, les dones femi-
nistes, joves, no tant joves i 
grans, tenim el dret i el deu-
re de continuar la lluita, de 
seguir i resistir, com sem-
pre hem fet.

Quantes coses hem fet 
plegades!! Amb l’Araceli 
hem compartit jornades de 
reflexió, de formació, de 
debats. Hem fet manifes-
tacions, acompanyaments, 
assessoraments, hem nego-
ciat, reivindicat i denunciat 
on feia falta: al carrer, als ba-
rris, a les escoles, a tot arreu. 
I a la vegada que fèiem tot 
això i més, totes plegades, 
demanàvem a les adminis-

tracions públiques implica-
ció, recursos i serveis.

Però, al llarg d’aquest 
anys també hem compartit 
grans moments de plaer i 
alegria: la preparació de la 
Marxa Mundial de les Dones 
a l’any 2000, amb el viatge a 
Nova York amb un grapat 
de companyes, les jorna-
des feministes de Còrdova, 
multitud de cinefòrums, 
sortides lúdiques, sopars, 
aniversaris … Vàrem prepa-
rar un esplèndid documen-
tal sobre la nostra història 
amb motiu del 20 aniversari 
de la nostra entitat. I recor-
dem especialment els teus 

En record de l’Araceli Ramírez
50 anys, per multitudinari 
i divers, gent de molts am-
bients diferents compartint 
amb alegria aquesta festa 
teva i per tu.

Aquest mes de març ce-
lebrarem els 30 anys de la 
inauguració del Casal de la 
Dona, hem de recordar que 
l’Araceli en va formar part 
des de l’inici i, malgrat la 
seva absència, els celebra-
rem com un homenatge a 
ella, perquè malgrat les di-
ficultats, sempre havia es-
tat una ferma defensora de 
la necessitat de l’existència 
del Casal.

Però també volem parlar 
d’ella com a un ésser humà 
extraordinari. Totes hem 
gaudit de la seva estima. 
Quan la necessitàvem sem-
pre la teníem sense dema-
nar-li. Ha estat una amiga 
entranyable i sentim que to-
tes hem format i formarem 
part de la seva vida i ella de 
les nostres.

Això no és un adéu, és 
un per sempre.

L’Araceli, ha tingut un fi-
nal ràpid i una mort digna. 
I ha deixat un llegat d’amor 
incommensurable.  La tro-
barem a faltar moltíssim.

Les companyes del Casal 
de la Dona de Terrassa
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Ple municipal El govern local torna a posar a debat el IV Cinturó
Miquel Gordillo

Com un intent de reintroduir 
el fantasma del IV Cinturó. Així 
es detectà la proposta que pre-
sentà el PSC-CiU, corresponent 
a acabar un tram de l’autovia, 
d’Olesa a Viladecavalls, i 
d’aquesta forma, «rellançar el 
territori, i demanar al Ministeri 
que acceleri l’obra dins del Va-
llès Occidental».

La intenció de l’equip de go-
vern, tal com manifestà el re-
gidor Marc Armengol, era el 
de reobrir el debat, demanar 
al Ministeri que incrementés 
la dotació per acabar el tram, 
«imprescindible per al progrés 
dels ciutadans», i que «Terrassa 
guanyi centralitat territorial». 
Sàmper, de CiU, també es féu 
seves aquestes paraules. Amb 
aquestes premisses, s’abocà a 
la discussió sobre l’idoneïtat de 
l’obra, i de la suposada riquesa 
i activitat econòmica i empre-
sarial que aquesta generaria. 
Segons el PSC, només es pretén 
enllestir el tram fins connectar-
se amb Sabadell. Això sí, ara no 
estem parlant d’arribar fins a 
Granollers”, insistí Sàmper.

Precisament els grups de 
CUP, TeC i ERC, juntament 
amb els seus grups homòlegs de 
Sabadell, havien escenificat en 
una roda de premsa dies abans, 
la seva postura unitària respec-
te el tema. I també, anant més 
enllà, per repensar el model 
territorial i la seva mobilitat. 
Avisant, això sí, de que el debat 
podria tornar a reobrir el fan-
tasma del IV Cinturó. Cert és 
que amb els anys, la suma de la 
representació d’aquests grups, 
tant en regidors com en vots, en 
les dues grans ciutats del Vallès, 
suposen molt més que no pas en 
els anys en què la mobilització 
social en contra de l’obra era 
més acarnissada. Per això, deia 
Isaac Albert durant el Ple, que el 
pacte amb Sabadell no és possi-

ble: allà el nou govern local for-
mat per ERC, Crida i Guanyem 
ha rebutjat que l’autovia arribi a 
la ciutat veïna. «Quan una obra 
no s’ha fet en 50 anys és per què 
no es vol fer, no hi ha consens 
i el territori hi està en contra». 

En tot cas, algunes posi-
cions quedaren de nou clares. 
El PP i CiU es mostraren favo-
rables a tirar endavant el IV 
Cinturó. Sàmper defensà que 
l’infraestructura genera impac-
te econòmic i riquesa. Curio-
sament, el representant del PP 
qüestionà la proposta, per con-
siderar-la poc ambiciosa, defen-
sant que s’executi la totalitat del 
projecte.  

Així doncs, l’oposició 
d’esquerres es mostrà contrària 
i alineada amb les reivindica-
cions i lluites històriques, pel 
seu impacte territorial, social i 
ambiental. La Maria Sirvent de 
la CUP, manifestà el IV Cinturó  
respon a un model antic i caduc, 
basat en grans vies i que menys-
té l’impacte mediambiental. «La 
defensa del tram neix com un 
lobby per reactivar el IV Cintu-
ró», afirmà amb contundència. 
“No és cert que la infraestructu-
ra tingui caràcter històric, quan 
prové del postfranquisme i mai 
no s’ha arribat a desenvolupar”,  
continuà Xavi Matilla de TeC. 
La proposta va ser aprovada, 
tot i el debat generat, amb els 

vots favorables, un cop més en 
un tema de prou importància, 
de PSC, CiU i Ciutadans. TeC i 
CUP votaren en contra, mentre 
ERC dividí els seus vots entre 
a favor i abstencions, malgrat 
la crítica que fa portes enfora a 
l’obra en la seva totalitat. El PP 
s’abstingué. Ara l’ajuntament 

Suport egarenc als refugiats 
menyspreats per la UE

Una emotiva concentració el passat 31 de març al Raval 
de Montserrat, va ser motiu de solidaritat amb els mi-
lers i milers de refugiats que busquen asil a Europa 
fugint de la guerra a l’orient mitjà. A crida del Consell 

d’Entitats d’Acció Ciutadana, moltes persones i entitats socials 
locals es van congregar a la fita, mentre se celebrava el ple muni-
cipal, per donar-hi el seu suport i reclamar el respecte al dret d’asil 
i a la lliure circulació de les persones. Al seu torn, es denuncià el 
vergonyós acord entre la UE i Turquia per expulsar els milers de 
persones que fugen de les guerres dels seus països d’origen.

La Síndica de Greuges, Isabel Marquès, va llegir el manifest ‘Re-
butgem l’acord de la vergonya’, mentre la gent dipositava espel-
mes pels refugiats.

Van coincidir en el seu suport als refugiats diversos col·lectius, 
com la FAVT, Amnistia Internacional, Iaioflautes, TRS x Refu-
giats, i centenars de persones que van voler mostrar la seva solida-
ritat en el que es considerà un atemptat contra els drets humans. 
Diverses persones van prendre la paraula per manifestar de for-
ma oberta solidaritat vers aquells qui busquen una vida millor, i 
per rebutjar el tancament de fronteres que està efectuant la Unió 
Europea, juntament amb la hipocresia dels governs dels països 
d’Europa.

Tots els grups polítics varen aprovar en el Ple municipal del 
març, sense el vot del PP, rebutjar aquest acord entre la UE i Tur-
quía per a la deportació dels refugiats, eixigint al govern central 
una distribució dels sol·licitants d’asil.

buscarà consens entre la resta 
de municipis de l’arc metropoli-
tà per pressionar al Ministeri de 
Foment per acabar d’executar 
l’autovia B-40.

Aprovat el nou Reglament de 
Participació

Després de molts mesos de 
debat, i també de retrets des de 
la societat civil i el moviment 
veïnal per no avançar-hi prou, 
s’ha aprovat inicialment el Re-
glament de Participació Ciu-
tadana, que ara se sotmet a un 
període d’exposició pública per 
fer al·legacions, abans de que 
sigui definitiu. Tots els grups, 
excepte el PP, votaren a favor de 
l’aprovació. La decisió ha culmi-
nat un llarg període de 7 anys, 
durant el qual hi va haver un 
procés participatiu on persones 
i entitats van poder fer les seves 
aportacions. 

El nou reglament, que ha de 
substituir l’anterior del 1995, ha 
culminat un llarg recorregut de 
set anys. La regidora de CiU de 
Qualitat Democràtica, Meritxell 
Lluís, ha aconseguit el consens 

POLÍTICA

La Sindica Isabel Marquès llegint al Raval el manifest de suport als refugiats, el passat 31 de març        MG

L’oposició d’esquerres, 
juntament amb el govern 
local de Sabadell, s’hi oposen 
frontalment al IV Cinturó.

Terrassa, “Ciutat Feminista” 
amb molta feina per fer

Una declaració com a forma de visualitzar que la ciutat és feminista, i que persegueix la 
igualtat entre homes i dones. Aparentment la proposta semblava que despertaria consens, 
però molt al contrari no va ser així. No tant pel desig compartit d’una igualtat real entre 
sexes, sinó per considerar-se buida de contingut i propagandística de l’equip de govern. 

La resolució provenia de CCOO, i se la va fer seva el PSC juntament amb el seu soci de govern conver-
gent. Al debat mantingut durant el passat ple, es va retreure per part de CUP, TeC, Ciutadans i també 
d’ERC, que la proposta contenia només vaguetats i declarava coses que ja s’haurien d’estar fent en el 
terreny de la promoció de la dona. I més encara per part de l’equip de govern. 

Particularment contrariades es van mostrar les representants de CUP i TeC. Ja a la junta de porta-
veus, aquests grups demanaren que la proposta es retirés per tal dotar-la de continguts més concrets, 
de manera que la resolució obtingués un major consens («ens vam enterar de la proposta en una roda 
de premsa», denuncià Anna Rius de TeC).

Molt contundent també es mostrà Maria Sirvent de la CUP, qui titllà la proposta de tendenciosa, par-
tidista i oportunista, i que malgrat compartir el seu esperit simbòlic, «no servirà per anar cap a la igual-
tat entre homes i dones». «L’etiqueta no ens sembla suficient, després d’això què?», deia Sirvent. «No 
construïm la casa per la taulada i no fomentem les declaracions d’intencions com a praxis política». Des 
d’ERC-MES – tot i que votaren a favor -, també es llençaren retrets a la forma en què l’equip de govern 
plantejava la proposta, segons Carme Labòria. Per cert, les intervencions en aquest punt, majoritària-
ment per part de dones regidores, il·lustra que encara resta molt camí per recòrrer.

Finalment la proposta s’aprovà tota completa, malgrat que es votaren els diferents acords per separat. 
A banda de la declaració com a ciutat feminista, la proposta fa esment a promoure la igualtat d’homes 
i dones en els àmbits personal i laboral. També insta a garantir la lluita contra la discriminació i contra 
qualsevol forma de violència, així com a integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques de 
mobilitat, urbanisme i habitatge.

per al nou reglament, el qual 
promourà aspectes per tal que  
promogui més la participació, i 
menys consultiu, que era una de 
les demandes ciutadanes més 
precises.

En aquesta línia de la partici-

pació ciutadana, s’aprovà també 
en plenari, a proposta de TeC, 
que es creï una plataforma digi-
tal de codi obert, la qual perme-
ti a la ciutadania participar en 
els processos participatius de 
l’actual mandat. 
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Noves regidores 
XAVI MATILLA: «El PSC frena la ciutat, no es dedica a governar-la, sinó a controlar-la»

Pep Valenzuela

En Xavi Matilla és urbanis-
ta. Obrí gabinet propi el 2013 
després de 13 anys exercint la 
professió en un altre despatx. 
A més, dóna classes en qualitat 
de professor associat al depar-
tament d’Urbanisme de la UPC. 
Des de l’any 2010 és secretari de 
l’Agrupació d’Arquitectes Urba-
nistes de Catalunya. Sense ante-
cedents d’activisme ni militància 
política a moviments o partits, 
va assumir el repte d’encapçalar 
la llista de Terrassa en Comú 
les passades eleccions com una 
forma d’assumir plenament el 
«compromís amb la ciutat i so-
cial» que, considera, ja formava 
part de la seva activitat professio-
nal: «L’urbanisme és una discipli-
na que té una orientació política 
ineludible, fins i tot amb la lògica 
activista». 

Com a tècnic va intervenir en 
casos com el d’Eurovegas, de pla-
nejament general i parcial a ciu-

tats com Tortosa i La Seu d’Urgell. 
Des del coneixement adquirit en 
projectes d’administracions pú-
bliques durant més d’una dècada 
i mitja, en Xavi creu que Terras-
sa està «afectada per problemes 
comuns a totes les ciutats, com 
són l’absència d’idees i, vincu-
lada però no de forma causal, 
l’absència de recursos». La «di-
ferència, ara, és que mentre al-
gunes ciutats han començat el 
canvi, la nostra ciutat no». 

Amb les retallades, la crisi i, 
conseqüentment, molts menys 
recursos, «ha emergit una gran 
incapacitat de generar idees, i 
això a Terrassa és molt evident», 
afirma. «Aquí la falta de diners, 
més que un problema, és una ex-
cusa per a intentar amagar que 
no tenen idees. Aquesta és la crisi 
profunda més important, perquè 
tot plegat les idees són gratuïtes, 
depenen de la capacitat i la vo-
luntat». Defensa que a Barcelona, 
per exemple, es veu clar, és ben 
diferent amb el nou govern.

Junt amb això, afirma que hi 
ha un «cert col·lapse vinculat a 
la por als riscos jurídics, d’entrar 
en processos administratius i 
contenciosos, una certa judicia-
lització de la política municipal 
que fa que les administracions 
siguin menys atrevides i capaces 
de proposar i innovar». Es crea, 
considera, una certa «contradic-
ció entre legitimitat i legalitat 
que acaba sempre guanyant la 
legalitat», o sigui l’immobilisme.

En entrar a l’Ajuntament, ga-
ranteix, han comprovat que la 
situació «és molt pitjor que tot 
allò que pensàvem». El govern del 
PSC «frena la ciutat, no es dedica 
a governar-la, sinó a controlar-
la». Poc o molt conscient de les 
seves capacitats, afegeix, aquest 
govern «el que intenta és frenar 
els demés. Fa anys, intenta exer-
cir un control i unes lògiques de 
pacificació i evitar conflictes, 
quan el que hauria d’estar fent  és 
fer projectes».

Una altra raó d’això és que 

«aquest govern governa només 
per a uns pocs, ho hem compro-
vat, per a determinades elits, 
ara ho hem vist amb la darrera 
proposta sobre el 4rt Cinturó i 
la política en relació al procés de 
l’aigua».

Tot plegat, assegura, «no em 
consta cap tipus de  reflexió in-
teressant de ciutat per part de 

ningú del PSC ni del govern». 
Gràcies que «el personal tècnic 
salva les vergonyes polítiques», 
tot i veure’s «sotmès a un estrès 
molt gran». 

Així les coses, «cal pensar i pre-
parar un canvi de debò d’aquí a 
tres anys», però «ara ja», emfa-
sitza, «hem d’aportar propostes i 
dees en la mida del possible», in-
fluint en els pressupostos en base 
a determinats projectes, mante-
nir una actitud de diàleg i, molt, 
«evitar una actitud cínica, no pot 
ser allò de que s’enfonsi el vaixell, 
no volem, al contrari».

En Xavi Matilla planteja la ne-
cessitat d’anar «dibuixant entre 
totes un relat diferent de ciutat, 
en positiu». Aquest és un camí 
que ja fan, explica, amb altres 
forces polítiques, «sí, veig que hi 
ha moltes possibilitats d’entesa 
en els temes cabdals». Defensa 
que treballant cadascú des del 
seu posicionament «es poden ai-
xecar alternatives conjuntament, 
sumant la diversitat».

POLÍTICA

Edurne Bagué

Aquests mesos, la ciutat de 
Terrassa viu una conjuntura 
important entorn de l’aigua en 
un moment on aquest tema té 
gran transcendència política i 
social. Val la pena aturar-se a 
dedicar unes línies al tema de 
la municipalització i la gestió 
del servei d’aigua a les ciutats, 
per tal d’entendre la importàn-
cia que comporta la participa-
ció de la ciutadania en un punt 
d’inflexió com l’actual, en el qual 
hi ha la possibilitat, de recuperar 
la gestió 100% pública d’aquest 
element vital per la vida, tant 
humana com dels ecosistemes, 
amb criteris de sostenibilitat 
ambiental i social. 

Històricament, s’ha vist que 
el sector privat no vol assumir 
certes inversions ni certes parts 
del cicle que conforma el siste-
ma d’abastament i distribució de 
l’aigua a les ciutats, com ho és el 
sanejament, perquè implica més 
inversió que rèdit econòmic. 
De la mateixa manera, també 
hi ha dades, a nivell històric, de 
que l’interès pel manteniment 

de la xarxa és quasi nul i defi-
cient quan la gestió del servei 
d’aquest servei ha estat en mans 
d’empreses privades, mostrant-
nos dues coses importants: la 
primera, que no és quelcom nou 
la falta de responsabilitat de les 
empreses en donar un servei de 
qualitat, si no ans al contrari, 
sempre s’han regit per l’objectiu 
d’aconseguir el màxim benefi-
ci amb la inversió mínima. I en 
segon lloc, els registres històrics 
posen en evidència que la gestió 
concessionada d’aquest servei, 
mai ha estat més econòmica i 
eficient, si no que ha estat més 
costosa pels ciutadans i pels or-
ganismes públics.

Quan hi ha deficiències en la 
gestió, en els usos, els controls de 
qualitat, i d’altres aspectes que 
puguin sorgir, la responsabili-
tat recau sobre les institucions 
públiques. Dit d’una altra ma-
nera, quan les empreses conces-
sionàries no compleixen amb els 
criteris d’una bona gestió, la res-
ponsabilitat recau sobre els ens 
públics, tot i que aquests en la 
majoria dels casos, quan conces-
sionen els serveis a empreses pri-

vades, perden, de facto, qualsevol 
accés a les dades que li permeten 
l’exercici de l’autoritat, en una re-
lació de desigualtat exacerbada.

Actualment, els municipis sim-
bolitzen la part de l’entramat ins-
titucional més concreta i propera 
a la ciutadania, i per tant, acon-
seguir un municipi que es regeixi 
de principis d’equitat social, és el 
marc que garanteix, en primera 
instància, els drets i les condi-
cions mínimes per dur a terme 
una vida on els drets socials i els 
drets humans siguin una realitat 
i el pal de paller.

Per això, la recuperació de la 
gestió pública és important en 
tant que permet crear escenaris 
per garantir el compliment dels 
drets fonamentals. En el cas de 
l’aigua, implica que les decisions, 
sobre els talls, sobre les priori-
tats, sobre com s’estipulen les 
despeses i el manteniment per 
l’exercici d’aquest dret fonamen-
tal passa per un control públic 
d’aquest fluid, ja que permetria 
la construcció d’un marc que fo-
menti la recuperació dels vincles 
locals amb l’aigua, amb la finali-
tat d’una gestió basada en la cura 
dels ecosistemes com garants de 
qualitat de vida per les genera-
cions futures.

Actualment, 81% de la pobla-
ció catalana està en poblacions 
que estan sota el règim de gestió 
concessionada, en fórmula mixta 
o privada, com Terrassa. Aquest 
model de gestió, estableix una 
relació en termes de servei-client, 
mentre que en un model de ges-
tió pública, la relació s’estableix 
en termes d’ens públic-ciuta-
dania. Aquest element és de vi-
tal transcendència ja que en un 
model institució-ciutadania, hi 
ha (o hauria d’haver) vincles de 
reciprocitat entre ambdós grups, 
doncs en principi, l’ens públic, 
és el vessant polític de la gestió 
social, de la societat, i per tant, 
emana d’ella. En aquest sentit, la 
ciutadania, existeix com subjecte 
de dret i per tant, està legitima-

da per vetllar, reclamar, incidir o 
fins i tot participar en les preses 
de decisions entorn les formes de 
gestió.

La importància actual de Te-
rrassa, en el punt de mira del te-
rritori català, rau en el perfil de la 
ciutat i la finalització del contrac-
te de concessió que fa possible i 
viable la recuperació del servei. 
No es pot oblidar que les conces-
sions, acostumen a venir acom-
panyades de clàusules abusives 
que fan quasi impossible que es 

pugui fer front, en termes econò-
mics la seva rescissió, per això 
és important aprofitar quan els 
contractes acaben. L’objectiu és 
evitar endeutar l’ajuntament, en 
tant que no es rescindeix el con-
tracte, si no que aquest acaba, i 
no hi ha ni penalització ni la obli-
gació de convocar nou concurs 
per la concessió.

Ara bé, les empreses conces-
sionàries, busquen no perdre mai 
i empren fórmules per al xantatge 
als ens públics -que sobretot en 
àmbit municipal, moltes vegades 
veuen que el poder institucional, 
els recursos dels quals disposen, 
estan molt per sota d’aquestes 
grans empreses multinacionals, 
com AGBAR-, reclamant com va 
publicar Mina de Terrassa en el 
Diari de Terrassa, el passat 11 de 
març, 60 milions euros, com la 
quantitat que estimen, segons 
criteris d’estimació amb els quals 
fan valorar el Fons de Comerç de 
la Companyia Mina, és a dir, els 
beneficis no gaudits a futur, que 
l’empresa considera que deixarà 
de tenir.

Arribats aquí, és important 
destacar que municipalitzar és 
important perquè obre la porta 
a la democratització i per tant 
a pensar com es vol que sigui la 
gestió de l’aigua en l’àmbit mu-

nicipal i quin paper vol o es creu 
que hauria de tenir la ciutadania.

Ara mateix, en un moment que 
alguns descriuen com de crisi ci-
vilitzatòria, és a dir institucional, 
econòmica i també ecològica, un 
nou model hauria de contemplar 
tres grans eixos: ecològic, públic 
i més democràtic i   participatiu. 
Això ens porta a reflexionar sobre 
la necessitat de buscar i trobar 
fórmules que garanteixin que el 
ciutadà/ana és un actor, un agent 
actiu, un subjecte de ple dret i 

l’objectiu principal del servei. I 
no és feina fàcil, però és una fei-
na necessària, tant per la situació 
actual, hereva d’aquesta falta de 
presència històrica en un aspecte 
tan important per les vides de les 
persones, com ho és l’aigua, com 
pels sistemes ecològics que pro-
porcionen aquest element vital, 
per garantir les condicions que 
afavoreixin la seva resiliència, és 
a dir, que permetin la recupera-
ció que permet la renovació dels 
recursos.

A mode de conclusió, atesa la 
situació, el debat públic sobre la 
matèria és necessari i imposter-
gable. Cal formar-hi part i ser veu 
activa en els diferents processos 
oberts, ja que no es tracta només 
d’aigua, si no de (re) pensar en 
mans de qui han d’estar els as-
pectes dels quals en depèn el Dret 
Humà a la vida digna, i les prò-
pies vides en el quefer quotidià. 
Dit d’una altra manera, el debat 
sobre qui, com i segons quins cri-
teris s’ha de gestionar l’aigua, vol 
dir, prendre part en decidir sobre 
com i qui gestiona la vida.

Edurne Bagué, Antropòloga, 
doctoranda CIESAS, especialitat 
agua, societat i cultura, membre 
de la Taula de l’Aigua de Terrassa.

  Municipalització de l’aigua Una porta cap a la millora del futur

“La recuperació de la gestió pública és important 
en tant que permet crear escenaris per garantir el 
compliment dels drets fonamentals.”

La Taula de l’Aigua recull signatures de suport en el Picnic Jazz
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Pep Valenzuela

President de la Federació 
d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Cata-
lunya (Fapac) fins fa dos 

mesos, l’Alex Castillo és treballa-
dor d’una empresa de telecomu-
nicacions. Veí del barri del Raval, 
Barcelona, en matricular el fill i 
la filla a escola es va trobar amb 
«una segregació escolar esgarri-
fosa». Analitzant, afirma que, 
«curiosament, motivada per pre-
judicis més que per realitats. La 
gent prenia la decisió d’anar a tal 
o qual escola no en funció de pro-
jectes pedagògics, sinó en funció 
de quina gent hi ha a tal col·legi 
o l’altre».

És el cas de l’escola Collaso i Gil, 
que té projectes molt innovadors, 
assegura, però que està en un ba-
rri amb una població immigrada 
molt gran i està «estigmatitza-
da». Cocreador de l’AMPA el curs 
2003-4, van vincular-se amb al-
tres escoles al barri; i després, a la 
Fapac. És membre de la junta des 
del 2007, president entre 2012 i 
2016, i ara, després de l’assemblea 

anual de principis de març, conti-
nua com a vocal. 

Quina agenda de treball plante-
geu?

Els problemes fonamentals en 
són quatre: primer, la pobresa in-
fantil, un problema molt agreujat 
amb la crisi, però que ja hi era; 
segón, la segregació escolar; des-
prés, la manca de participació de 
les famílies en les escoles; i, final-
ment, la manca d’èxit educatiu 
del sistema i l’alumnat dintre del 
sistema.

Aquest darrer és el que s’està 
corregint més, perquè la crisi fa 
que molts que abandonarien no 
ho fan perquè no tenen on anar 
a treballar sense formació. Però 
manquen places de Formació 
Professional, per exemple; tam-
poc s’ha previst la reducció en el 
nombre alumnes per aula, ni s’ha 
millorat el mapa escolar: cap pla-
nificació de futur.

En la segregació escolar és on 
s’ha fet menys, cal dir clarament 
que a l’Administració l’importa 
zero. Fins i tot als partits de 
l’oposició no sembla que els im-

porti gaire. El problema és la 
dita lliure elecció de centre, no 
pot ser que algú digui jo no vaig 

Federació d’Associacions de Mares i Pares
A. Castillo: Superats els anys de plom, cal un nou pacte nacional d’educació

Quin anàlisi feu de la situació ac-
tual?

Hem superat l’etapa que de-
finim com els anys de plom, en 
els quals el conservadorisme i 
la caspa s’han abraonat sobre 
l’escola, i hem aguantat. Gràcies 
a que els nens, independentment 
de les polítiques, tenen ganes 
d’aprendre; i gràcies a la pròpia 
escola, amb tots els problemes. 
Sembla que estem a punt de tom-
bar la LOMCE. 

Però també hi ha resistències 
molt grans als canvis positius. 
De vegades disfressades de pro-
gressisme, que poden venir de 
comportaments corporativistes 
d’àmbits funcionarials, fins a 
comportaments classistes empa-
rats sota discursos d’innovació 
pedagògica. I el pitjor, encara hi 
ha una situació molt greu de se-
gregació social. Aconseguir una 
escola autènticament integra-
dora i inclusiva és un dels grans 
reptes que tenim.
Els sectors de la Comunitat Edu-
cativa estan per la feina?

La comunitat educativa, en 
teoria, té molta força, però sem-
bla que no hi ha hagut un consens 
mínim suficient. Hi ha alguns 
problemes i contradiccions que 
cal superar. Per exemple, cal una 
defensa de lo públic com a con-
cepte, coherent i a fons. D’altra 
banda, s’ha parlat bastant de la 
deficient formació que tenen 
molts professionals, i d’això cal 
ser-hi conscients i posar solu-
cions.

De part de les famílies, 
l’actuació no sempre és la millor. 

Què fan les AMPAs i la Federació, en quin moment estan?
Les AMPAs, d’una banda, organitzen i gestionar activitats inter-

nes, esportiu-educatiu i festives; d’altra, mobilitzen per les reivin-
dicacions. La Federació coordina i mobilitza a l’entorn d’això, però 
donant més pes a la reivindicació, amb formació, contactes entre 
les AMPAs, trobades, debats, reflexió del fenomen pedagògic.

A FAPAC hi ha 2.200 associacions de tot el país, de les quals unes 
280 a Barcelona ciutat, 1.100 a la província, i les altres a les demés 
comarques. En el territori, per tant, és una presència gran, aproxi-
madament a 700 municipis, i en alguns llocs és l’única associació 
existent, on no hi ha ni penya barcelonista.
La coordinació és potent, llavors?

És un potencial enorme, però no molt articulat, les associacions 
moltes vegades no se senten o identifiquen com a FAPAC. Al temps, 
som organitzacions assembleàries independents. De totes formes, 
hi ha una estructura territorial, juntes o coordinacions, que poden 
ser de ciutat o comarca, responent en general a l’àmbit geogràfic 
dels problemes que et trobes.

A les associades, en tot cas, la Federació els dóna suport organit-
zatiu: comptes clars, capacitat de renovació de càrrecs i que els can-
vis no impliquin desmantellament. La formació i xerrades tracten 
també aspectes psicopedagògics, tractar amb adolescents, sobre el 
conjunt de problemàtiques que poden aparèixer.

Després, fonamental, tot un plantejament per incidir en les polí-
tiques educatives a nivell de país i societat. 

El discurs gira entorn dels eixos de reivindicació històrica: per 
una escola pública, catalana, democràtica, coeducativa i que no se-
gregui, que sigui inclusiva. Creiem que la societat és plural i que no 
hi ha  d’haver cap secta ideològica o religiosa hegemònica, hem de 
conviure entre totes, per això ens oposem frontalment a la LOMCE, 
que dóna centralitat a la religió. 

En relació amb la immersió lingüística, d’altra banda, la defen-
sem també perquè, al marge d’altres consideracions, veiem que 
en altres llocs bilingües, com podria ser País Valencià o Balears, 
els mètodes de segregació per llengua, donen molt pitjors resul-
tats. Fins i tot en relació amb el grau de coneixement del castellà, 
en proves de competència tant a Primària com a ESO, és més alt a 
Catalunya que en algunes comunitats que només parlen castellà.

Els problemes fonamentals en l’escola són 4: la po-
bresa infantil; segregació escolar; manca de partici-
pació de les famílies en les escoles; i la manca d’èxit 
educatiu del sistema i alumnat dintre el sistema. Les 
associacions de mares i pares tenen un paper fona-
mental en la lluita per superar-los.

Alex Castillo, durant l’entrevista, a Barcelona.     PV

en aquesta escola perquè està 
plena de moros o de negres. Es 
tolera molt les actituds discrimi-

natòries per part d’alguna 
gent i escoles en el procés 
de matriculació.

En relació amb la parti-
cipació de les famílies, cal 
dir que moltes vegades els 
claustres i el consell esco-
lar , enlloc de ser eina de 
debat pedagògic, esdeve-
nen només reunions per 
informar. El format és poc 
adient. Les família, en oca-
sions, són un destorb, per-
què demanen més diners a 
l’Administració i més feina 
als mestres. Així no guan-
yem gaires amics. Els orga-
nismes de govern i gestió 
han d’estimular la partici-
pació, la perspectiva global 
de sistema, i no només per 
resoldre el meu problema 
particular; o sigui cal veure 
el conjunt.

Finalment, el problema 
de la pobresa és el tema més 
indignant, i curiosament el 
que mobilitza menys. No 
s’han aconseguit mobilit-
zacions socials per a que 
els nens mengin a l’escola. 
A més, amb això tenim per 
anys i no està tothom cons-
cienciat sobre el tema.

És un quadre molt com-
plex, tot plegat, però estem 
en una situació en què po-

dem millorar molt. Tenim 
una societat molt conscien-

ciada i motivada, llàstima que els 
governs encara són del passat.

Les famílies són un protagonista 
fonamental, han de ser actives

Des de sobreprotecció dels nens 
molt negativa, a incapacitat de 
treball col·lectiu. Crec que mem-
bres diferents de la comunitat 
educativa, de vegades, miren més 
els seus interessos com adults i 
no els dels infants
Quins són els problemes més im-
portants?

Amb la qüestió de l’horari in-
tensiu i la sisena hora hi ha hagut 
un desencontre entre els sec-
tors de la comunitat educativa. 
L’Administració ha sabut utilitzar 
de manera vergonyosa aquests 
arguments per dividir. Així, per 
exemple, no hi ha una vaga edu-
cativa a Catalunya des de fa dos 
cursos, tot i que ens hem trobat 
la LOMCE. La FAPAC no defen-
sem l’horari intensiu, no creiem 
que una escola a les 15 hores hagi 

d’estar tancada a cal i canto; tam-
poc hi ha cap demostració cientí-
fica que sigui millor. En tot cas, 
cal prendre les decisions amb tots 
els actors, i això no s’ha fet.

Mentre, els objectius del Depar-
tament són molt clars, mantenir 
la doble xarxa d’escoles i el nego-
ci de determinats sectors. Volen 
que l’escola pública sigui assis-
tencial, i alguns professionals de 
l’educació també tenen aquesta 
mentalitat, molts directors estan 
fent de corretja de transmissió 
d’aquestes polítiques educatives.

El Departament aprofita els 
elements antidemocràtics de la 
LOMCE, com l’eliminació del 
consell escolar democràtic, i el 
decret de direccions. Certament 
hi ha una voluntat d’adaptar-se, 
per molt que diguin que no.

El Departament s’adapta bé a la LOMCE
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Les mares i pares, sobretot 
les primeres, fan molt més 
que acompanyar les cria-
tures a l’escola. Al menys 

en un bon grup centres, les as-
sociacions de les famílies són 
responsables de la gestió, orga-
nització i realització del conjunt 
d’activitats dites «extraescolars», 
que no són fora de l’escola, sinó 
només de l’horari d’aula; ges-
tionar les activitats, buscar mo-
nitores per desenvolupar-les, 
organitzar la impressió i venda 
de roba, xandalls, samarretes o 
uniformes; preparar les festes 
i jornades vàries... «en fi, lo tí-
pic de totes les AMPAs», afirma 
l’Arian, membre de l’associació 
del col·legi Marià Galí, al barri de 
can Boada.

Parlem, literal i concretament, 
d’un intens pla de treball, tot el 
curs. «Al setembre fem públiques 
totes les activitats extraescolars 
(optatives) que s’han decidit a 
l’estiu», explica l’Aida, presidenta 

AMPA escola Marià Galí Les mares també van a escola
Les mares i pares d’alumnes, sobretot les pri-

meres i amb molta diferència, fan molt més que 
acompanyar els infants a escola. En són respon-
sables de la gestió i organització d’activitats ex-
traescolars i festives, en el context de la lluita per 
una educació de qualitat.

de l’entitat. O sigui, que s’han de 
trobar durant una setmana de les 
vacances, a l’agost, per elaborar 
l’oferta, pensant en un grup d’uns 
90 infants. Les activitats es fan 
entre les 16:30 i les 18 hores, «ve a 
ser un servei per les famílies que 
treballen i no poden recollir els 
infants», matisa.

En alguns llocs, l’AMPA con-
tracta el servei. «Nosaltres això 
no ho fem perquè normalment et 
demanen un mínim de nens per 
activitat, com uns 10, i nosaltres 
algunes les tirem endavant amb 
4 o 5 nens. Llavors n’hi ha activi-
tats que mai no les podríem fer. 
A més, perquè comptem amb mo-
nitores voluntàries», diu l’Arian, 
que és la tresorera de l’associació. 

Les activitats són, general-
ment, futbol, basquet, psicomo-
tricitat pels peques, grup de lec-
tura, escacs i danses. L’esport és 
la proposta més important, per-
què agrada molt i perquè, a més, 
en formar part del Consell Espor-
tiu municipal, tant l’AMPA com 
l’escola aconsegueixen una petita 

L’activitat de l’AMPA, que ja 
és bastant fins aquest punt, no 
s’acaba aquí. Tot i que, com es 
deia abans, en algunes escoles 
tot això ni tan sols ho fa l’entitat, 
sinó que ho realitzen empreses 
contractades. Allò, però, que no-
més pot fer la pròpia associació 
és la representació del conjunt 
de mares i pares en les instàn-
cies de la comunitat educativa i 
l’activitat organitzativa entorn a 
les reivindicacions i demandes. 

L’Aida, per exemple, participa 
al Consell Escolar, com a repre-
sentant de l’AMPA, junt amb 4 
representants més escollides pel 
conjunt de mares i pares. Això, 
perquè al consell vota i entra 
tothom, mentre que l’AMPA és 
una associació voluntària que, 
en aquest cas, té a l’entorn d’un 
40% de famílies associades. «És 
poc», considera l’Arian, «però 
és que les famílies van justes, 
algunes quasi ni poden pagar 
els materials». Per això també, 
recorda, cal fer la venda de Sant 
Jordi i altres activitats.

Reclamen, però, que amb la 
LOMCE la limitada participació 
que podien tenir, «ara és redueix 
a un zero a l’esquerra», emfa-
sitza l’Aida, tot explicant que, 
abans les direccions del col·legi 
havien d’aprovar el pressupost 
amb el suport del Consell, i ara 
simplement ho aprova la direc-
ció. «El Consell esdevé només 
espai d’informació».

Altra cosa és que en aquesta 
escola, asseguren, «no tenim 
problema ni amb la Direcció 
ni el Consell». Es discuteix tot 

el que passa abans pel claustre 
de professores, dels resultats 
acadèmics, dels pressupostos, 
despeses i partides; ajudes ex-
ternes si les hagués.

En teoria, la comunitat edu-
cativa estaria representada en 
el Consell, l’òrgan de debat i de-
cisió. Ara, amb els canvis LOM-
CE, des de la visió dels pares al 
menys, “el Consell ha perdut 
poder, i la direcció, el director 
o directora, pot decidir sense 
més», detalla l’Aida, qui «abans, 
al menys, podia votar a favor o 
contra».

Can Boada també és món
Com a AMPA participen a la 

Comunitat Educativa de Terras-
sa (CET) i a la FAPAC-Terrassa. 
La CET és l’espai de trobada 
d’AMPAs, professorat, sindicats 
d’educació, entitats d’alumnat, 
escoles bressol, esplais, tot el 
que té a veure amb educació a la 
ciutat. Organitza, entre d’altres 
activitats i mobilitzacions, la 
jornada reivindicativa anual en 
defensa de l’escola pública.

La participació a la CET és 
oberta i lliure, mentre que a la 
Federació cal ser-hi membre 
associat, 8 són les associacions 
que hi participen actualment. 
Funciona encara un altre grup, 
que es va constituir amb motiu 
del conflicte entorn del tanca-
ment de Can Montllor, es diu 
AMPAs en Moviment. Avui, a la 
pràctica, aquest grup funciona 
per compartir informació i com 
a llista de convocatòries i avisos.

Les preocupacions principals 

i temes d’agenda i debat són: 
menjadors, tancaments de P3, 
barracons, noves construccions 
(4 aules addicionals per les línies 
excepcionals) per donar cabuda 
al creixent alumnat de Secun-
dària; tot el referent a les retalla-
des, i la neteja (les treballadores 
fan menys hores).

«Compartim les problemàti-
ques i veiem que es generalit-
zen», destaca la presidenta, 
matisant que mentre a la CET 
es tracten aquests problemes 
generals, a la Federació els més 
particulars de cada escola.

«Nosaltres volíem sortir de la 
nostra AMPA i comunicar-nos 
i relacionar-nos i saber si els 
nostres problemes eren només 
nostres aquí al barri o també 
passava a d’altres col·legis», re-
corda l’Arian. «Quan surts tro-
bes que tens més avantatges o 
que hi ha problemes diferents 
però podem ajudar-nos, perquè 
jo he passat pel mateix i et puc 
fer un cop de mà; et falta saber 
dels altres i conèixer experièn-
cia, no sentir-te sola».

Aquesta experiència enforteix 
el grup, les mares de l’AMPA 
senten que a escola «la nostra 
presència crea un ambient espe-
cial. Sense aquesta, la connexió 
amb professorat i direcció no se-
ria la mateixa ni es podrien fer 
tantes coses, seria en detriment 
de l’educació de les criatures», 
conclouen a mode de resum, «i 
s’està fent amb treball voluntari 
i encara sense reconeixement, 
però anem endavant».

Paola, Arian i Aida, de la junta directiva de l’AMPA                PV

subvenció.
Pel Nadal, el grup de mares fa 

la decoració i guarniment del 
col·legi, «una decoració laica», ex-
plica l’Aida, «sense naixement», i 
convoca activitats especials. Altre 
moment de celebració impor-
tant és per Carnestoltes. Havien 
arribat a participar en la rua de 
la ciutat, però ara fa un parell 
d’anys que no  han pogut ajuntar 

prou gent. Però a l’escola, de totes 
formes, sí ho celebren, alguna ve-
gada fins i tot conjuntament amb 
l’institut Nicolau Copèrnic i amb 
l’Espígol, fent cercavila pel barri. 
Alternativament, un any la dis-
fressa és totalment lliure i, l’altre, 
temàtica; «aquest darrer va ser 
modernista», comenta la Paola, 
tercera integrant de l’actual nucli 
dur actiu de l’AMPA.

Les altres dos festes grans són 
per Sant Jordi i la fi del curs. La 
primera, a més de la celebració, 
s’aprofita per fer caixa, amb la 
venda de manualitats: clauers, 
titelles i ninots. I les flors, clar, 
algunes també fetes a mà, «tot ar-
tesà i econòmic». Amb els diners 
de la parada s’ajuda l’escola per 
renovar materials, com ordina-
dors, o renovar biblioteca.

Finalment, amb motiu de la 
festa de final de curs, sempre fan 
tallers i, aquesta vegada només, 
contracten una empresa per fer 
una celebració més potent. 

Els diners recol·lectats servei-
xen també per finançar la revista 
de l’escola, El Mussol, que apa-
reix dues vegades per any. Una 
a compte de l’AMPA i l’altra de la 
pròpia escola. La revista fa un re-
lat de les activitats que realitzen 
els cursos, cada un té la seva pàgi-
na; així com l’associació, amb un 
resum de les activitats i projectes. 

La roba citada al principi, es 

ven durant tot l’any. Al temps 
que és motiu d’una activitat soli-
dària, dita «xandall solidari», mi-
tjançant la qual algunes famílies 
ofereixen equipament en bones 
condicions a d’altres amb dificul-
tats per compra-lo. «De vegades, 
la gent a la porta de l’escola ja ho 
fa això de compartir la roba», re-
lata l’Aida, «tot plegat, el que fem 
és organitzar una mica això i do-
nar-li impuls». 

La maternitat com activisme social

A l’agenda de 
reivindicacions: 

menjadors, 
tancaments de P3, 
barracons i noves 

construccions 
improvitzades per 

donar cabuda al 
creixent alumnat de 

Secundària; 
tot el referent a les 
retallades, i espe-
cialment la neteja 

(les treballadores fan 
menys hores amb el 

nou conveni i no 
poden atendre bé 

tota la feina).
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Miquel Gordillo

La importància de què con-
tracta l’administració, amb qui, i 
com es liciten i puntuen els con-
cursos públics pel que fa a criteris 
socials, ètics i ambientals, des-
perta cada cop un major interès 
ciutadà. Per això és lògic que les 
entitats de l’entorn de l’economia 
solidària siguin de les més inte-
ressades en vetllar i incidir en 
aquest tema.

En concret, el grup de la XES 
(Xarxa d’Economia Solidària) de 
Terrassa està desenvolupant una 
guia sobre les clàusules socials 
que serveixi per aportar i pres-
sionar a les institucions cap una 
política més social en la despesa 
pública. 

La tasca encetada té el seu ori-
gen en una xerrada organitzada 
per l’entitat, el passat mes de fe-
brer, centrada en aquest tema, el 
qual ha esdevingut una preocu-
pació a primer nivell. En aques-
ta trobada es recordava que cal 
conèixer molt bé tota la normati-
va i marcs legals, i les dificultats 
que de vegades hi ha per inclou-
re clàusules socials o ambien-
tals en un contracte o licitació 
pública. S’insistí, igualment, en 
què l’anomenat TTIP, el tractat 
de lliure comerç entre la UE i els 
EUA, pot determinar també els 
tipus d’acord que es poden arri-
bar a establir en els contractes a 
nivell municipal.

L’Ajuntament de Terrassa ja va 
aprovar el 2014 un dictamen amb 
instruccions per incloure clàusu-
les socials en la contractació pú-
blica i de les empreses municipals 
vinculades. En el mateix es recu-
llen aspectes com la inserció so-
ciolaboral, la igualtat de gènere, 
el comerç just, o el medi ambient. 
A mode d’exemple, es tracta que 
l’empresa adjudicatària es com-
prometi a incorporar en l’obra o 
servei adjudicat, almenys un 10% 
de persones desocupades i que es 
trobin en situació d’especial difi-
cultat per accedir al treball, i que 
es puntuï la paritat de gènere en 
els diferents càrrecs de la plan-
tilla i en les remuneracions d’un 
mateix càrrec. El ventall, en tot 
cas, és molt ampli i engloba di-
verses línies d’actuació.

El grup de treball de la XES està 
aprofundint en aquests clàusu-
les, per veure si s’estan aplicant 
en les contractacions que duu a 
terme l’administració local. Més 
enllà d’aquest anàlisi, es volen 
crear de noves que es conside-
ren necessàries. Per exemple la 
qualitat social de la proposta, els 
criteris de justícia alimentària en 
la compra pública d’aliments, o la 
democràcia interna vinculada a 
la participació dels treballadors i 
la transparència en la informació 
econòmica i salarial. El grup està 
estudiant fins a quin punt aques-
tes propostes es poden aplicar. 
Això sí, en molts casos, aquestes 

clàusules ja estan contemplades 
en altres ajuntaments i adminis-
tracions públiques de l’estat.

La tasca del grup també està 
orientada a recopilar el màxim 
d’informació al respecte del que 
s’està fent a Terrassa. Per això, 
el grup demanarà qüestions con-
cretes al consistori: a quines em-
preses o entitats es van adquirir 

productes o serveis 
per valor superior a 
mil euros, i també en 
els contractes públics 
menors – de preu in-
ferior a 21 mil euros 
-. Es busca analitzar 
quines clàusules ja 
s’estan aplicant, i al-

hora, es treballarà sobre quines 
es vol que també s’apliquin, apor-
tant eines i suggeriments de com 
fer-ho. 

El treball d’anàlisi i proposta 
que impulsat per la XES se cen-
trarà en el municipi de Terrassa, 
encara que el procés de treball i 
el model de guia que s’elabori es 

La XES vol aprofundir les clàusules socials en la despesa 
pública municipal

Membres de la XES Terrassa en un grup de treball sobre clàusules socials             MG

La cooperativa Som Energia arriba als 25.000 socis

Aquesta setmana la 
cooperativa d’energia 
verda Som Energia 
ha arribat a la xifra 

de  25.000 persones sòcies  des-
prés de 5 anys de funcionament, 
i esdevé  la cooperativa d’energia 
verda més gran de l’Estat espan-
yol i de les més grans d’Europa.

Som Energia, que no para de 
créixer vora 500 socis i sòcies i 
el doble de contractes cada mes, 
permet als seus membres, siguin 
particulars, empreses o adminis-
tració pública, contractar la llum 
certificada 100% renovable i des-
envolupa projectes de generació 
d’energia a partir de fonts reno-
vables.

Tot i ser una empresa jove, ja és 
econòmicament sostenible en su-
perar els 16M€ de facturació l’any 

2015 i amb la previsió de que aug-
menti un 50% per aquest any. Ac-
tualment gestiona més de 33.000 
contractes de llum a tot l’Estat 
espanyol, té més de 60 grups lo-
cals repartits per totes les comu-
nitats autònomes i genera anual-
ment l’electricitat necessària per 
a més de 2.000 llars a partir de 8 
instal·lacions fotovoltaiques, una 
planta de biogàs a Torregrossa 
(Lleida) i una central hidroelèc-
trica a Peñafiel (Valladolid).

Ben aviat connectarà una nova 
planta fotovoltaica de 2MW de 
potència (energia per a 1.300 
llars), que serà la primera que 
impulsa sense comptar amb els 
incentius de primes a les reno-
vables que van desaparèixer l’any 
2012, i ho fa a partir d’un innova-
dor model de finançament par-

podrà adaptar a d’altres indrets. 
Per a cada tipologia de clàusules, 
la guia constarà d’un enunciat 
i descripció, d’una proposta de 
puntuació en un concurs públic, 
dels criteris i preguntes clau ob-
jectives i subjectives per a valorar, 
de legalitat existent al respecte, i 
de les possibilitats d’aplicació en 
l’entorn concret.

Per a més informació i po-
der participar en aquest treball 
que promou la XES, hom es pot 
adreçar al punt d’informació i 
trobada de l’entitat, a la seu de 
l’Ateneu Terrassenc, Passeig del 
Vapor Gran 39, els divendres de 
18 a 20h. terrassa@xes.cat

ticipatiu que permet la inversió 
dels socis i sòcies per obtenir 
l’electricitat a preu de cost a tra-
vés de la factura elèctrica. Un mo-
del d’autoconsum col·lectiu nou 
al nostre país, la Generació kWh.

Gijsbert Huijink, gerent de 
Som Energia, remarca que “la sa-
tisfacció que tanta gent se sumi 
al projecte és molt gran. Però per 
aconseguir el nostre objectiu de 
canviar el model energètic cal 
que moltes més persones partici-

pin de cooperatives o iniciatives 
ciutadanes com la nostra”.

Font: blog.somenergia.coop 

El Grup Local de Som Energia 
Terrassa posa un  generador 
solar a disposició de les entitats

D’altra banda, el grup local de 
Som Energia Terrassa disposa 
d’un generador d’energia solar 
idoni per a usos en activitats a 

l’aire lliure com fires, estands, o 
xerrades, on faci falta una font 
autònoma d’energia apta per 
connectar-hi ordinadors, equips 
de so o altres usos.

El carret-generador solar autò-
nom està a disposició de les enti-
tats locals que el puguin necessi-
tar per a actes puntuals. 

Només cal contactar amb el 
grup local a:
 terrassa@somenergia.coop

El tractat TTIP de lliure comerç 
entre la UE i els EUA pot determinar i 
limitar quins acords es poden arribar 
a establir en els contractes a nivell 
municipal.
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 Treballadores de menjadors alerten davant el canvi d’empresa
La secció sindical d’USOC de Serunion a Terrassa, sin-

dicat majoritari de les treballadores del servei de menja-
dors escolars, adverteix que el canvi d’empresa respon-
sable per la gestió no pot ser aprofitat per rebaixar-los 
drets, garanties laborals ni salari. De la mateixa manera, 
demanen que sigui respectada la representació sindical 
que el conjunt de la plantilla recentment va elegir lliure i 
democràticament per garantir la seva representació i de-
fensa dels drets.

Text íntegre de la declaració de la 
Secció Sindical d’USOC de la Empre-
sa Serunion a Terrassa:

El col·lectiu de treballadores i 
treballadors de menjadors esco-
lars a Terrassa davant el canvi 
d’empresa responsable de la ges-
tió del servei

El servei de menjadors escolars 
el realitzen al voltant de 400 per-
sones.

Moltes de nosaltres fa dècades 
que treballem en aquest servei.

Acumulem un coneixement i 
experiència gran del conjunt de 
tasques en tots els nivells. Tot i 

així, ni se’ns ha consultat ni de-
manat opinió, o només de forma 
marginal, a l’ hora de pensar o 
buscar nous camins i fórmules 
pel desenvolupament del servei.

La secció sindical d’USOC 
manifesta que en aquests anys, 

hem aconseguit mantenir i, en 
ocasions, millorar les condicions 
pel que fa a garanties i drets com 
a treballadors, tot i haver viscut 
alguns moments de dificultat i 
problemes. Sabem, però, que en 
les circumstancies actuals, mar-
cades per les retallades en els 
pressupostos de les administra-
cions públiques i les retallades 
en garanties i drets laborals que 
les diferents reformes en aquest 
àmbit han introduït, cal tenir 
molta cura i posar molta atenció 
en relació als nostres contractes, 
acords i convenis.

Per aquests motius considerem 
just i necessari fer 
públic i compartir 
algunes reflexions 
i alertes al respec-
te. En primer lloc, 
seria una manca 
de respecte envers 
a nosaltres matei-
xes i totes les com-
panyes acceptar 
cap acord, explícit 

o implícit, signat o no, que no res-
pecti o garanteixi la vigència dels 
drets adquirits específicament 
pel grup de treballadores de men-
jadors i, en general, en tant que 
treballadores i treballadors.

Això vol dir, concretament, que 

no és de justícia cap acord que 
afecti directament o indirecta-
ment cap dret adquirit. Tampoc 
cap acord que obri porta a modi-
ficacions futures d’aquests drets 
a la baixa.

En aquest context la secció 
sindical d’USOC diu que no es 
pot considerar de dret perdre 
la legítima representació de les 
treballadores i la seva presència 
en el comitè d’empresa, que ha 
estat elegida en eleccions legals 
i legítimes, amb l’ argument que 
l’empresa ha canviat. Si l’empresa 
canvia, el grup de treballadors és 
el mateix, aproximadament uns 
400, que no poden perdre la re-

presentació, i amb aquesta, els 
canals establerts per llei per la 
seva defensa i legítima interlocu-
ció. Aquesta és una situació que 
ja es va patir en l’ anterior canvi 
d’empresa i que no voldríem ha-
ver de patir novament.

Tampoc no considerem de 
dret que amb el canvi d’empresa 
responsable de la direcció de la 
gestió es puguin produir, com 
també va succeir en l’ anterior 
canvi, persecució o dificultats a 
les persones que realitzen la tasca 
legítima i de dret de representar 
les treballadores i treballadors a 
els centres de feina.

Confiem que totes les parts im-

plicades, administració pública, 
empresa i sindicats, actuaran de 
forma coherent i responsable, i 
que per tant defensaran i garan-
tiran el ple compliment i realit-
zació de les condicions de treball 
d’aquest servei. Així com el plec 
de condicions de l’ Ajuntament de 
Terrassa per poder dur- lo a ter-
me. Un servei que, en aquest cas, 
té com usuàries els i les alumnes 
de les escoles de la nostra ciutat. 
Nosaltres, ho garantim, no falta-
rem a la nostra responsabilitat.

Secció Sindical d’USOC 
de la Empresa Serunion a Terrassa
31 de març de 2016

Les grans empreses de càtering es disputen el servei a les escoles

“Confiem que totes les parts 
implicades, administració pública, 
empresa i sindicats actuaran de 
forma coherent i responsable per 
garantir aquest servei a les escoles 
de la ciutat. Nosaltres no fallarem”

Cartell de la campanya de la FAPAC en defensa dels menjadors escolars                            

Redacció

Les grans empreses de càtering 
poden arribar a guanyar, se-
gons denuncia un informe del 
sindicat Ustec, entre 3,50 i 4,20 

euros del que els pares paguen per 
l’àpat diari dels seus fills a l’escola”. És 
un benefici molt gran, tal i com afir-
ma la periodista Laia Altarriba en un 
interessant reportatge d’investigació 
sobre el tema publicat recentment a 
la web Crític (http://goo.gl/SjK1Yl).

Parlem, tot plegat, d’uns 260.000 

alumnes de centres públics catalans 
d’infantil i de primària que es que-
den a dinar al col·legi cada dia. “Un 
negoci milionari que podria arribar 
a generar beneficis anuals en total 
d’entre 162 i 195 milions”. 

Són, d’acord amb les informacions 
publicades a Crític, set grans empre-
ses o fundacions les que “tenen la 
major part del pastís dels menjadors 
catalans”: les primeres són Eurest 
—propietat d’una multinacional 
britànica—, Sehrs —líder de la dis-
tribució—, Serunión —de la multi-

nacional de la restauració col·lectiva 
Elior— i Activa Educacional ISS —
de Goldman Sachs. 

Dos d’aquestes, Serunion i Sehrs, 
són precisament les empreses sor-
tint i entrant, respectivament , en els 
menjadors egarencs aquest any.

Aquestes grans empreses, mul-
tinacionals de la restauració i de la 
distribució en alguns casos, “guan-
yen els concursos de menjadors es-
colars gràcies a la seva capacitat per 
reduir costos laborals, sense apostar 
per l’educació en el lleure i realitzant 
compres d’aliments sense criteris de 
proximitat o ecològics”.

El fet que el Tribunal de Contrac-
tes Públics tombés a finals de febrer 
per segona vegada l’acord marc de 
menjadors escolars per al Maresme i 
per al Vallès Oriental “amb el qual el 
Departament d’Ensenyament volia 
regular les adjudicacions dels 200 
centres educatius d’aquest territori”, 
informa Altarriba, ha fet que “actors 
vinculats a la gestió dels àpats als 
centres educatius públics” estiguin 
“ara mateix en alerta màxima”. 

L’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i 
la Cultura (ACELLEC) va interposà la 
demanda, en considerar que s’havia 
impulsat de manera precipitada, 
sense diàleg amb el sector i perquè 
«limita i perjudica les petites i mitja-
nes empreses i no permet als centres 
d’ensenyament participar de cap 

manera en la selecció de les empre-
ses adjudicatàries».

La denuncia, com a mínim, s’hi 
sembla bastant a allò que alguns sec-
tors denunciaren a Terrassa quan la 
licitació recentment guanyada per 
Sehrs. 

I és la mateixa reclamació que 
fan des de sindicats de mestres i des 
de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalun-
ya (FAPAC), afegeix la periodista de 
Crític, que “també s’han oposat públi-
cament a aquest acord marc, entre 
altres motius, perquè podria afavorir 
la concentració d’aquest servei en 
mans de grans companyies”.

El Govern català en funcions, 
encara de CiU, que havia aprovat 
l’acord marc a finals del curs passat, 
l’havia defensat malgrat la sentència 
negativa del Tribunal de Contractes. 
I la directora general d’Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa era 
Meritxell Ruiz, l’actual consellera 
d’Ensenyament. 

En tot cas, l’actual Comissió 
d’Educació del Parlament de Cata-
lunya ha aprovat una resolució que 
atura l’acord marc i insta a reobrir 
el debat per garantir el caràcter edu-
catiu del servei de menjador esco-
lar, de forma que no hi hauria “cap 
barrera especial per a les empreses 
petites i que la decisió final sobre 
l’adjudicatària del servei recaurà so-
bre cada centre”.

Això succeeïx en un moment 
en què “a Catalunya hi ha una 
preocupació general per tendir 
cap a una alimentació més salu-
dable i a partir de productes de 
proximitat”. Però, alerta Altarri-
ba, “de moment, aquesta voluntat 
encara és poc present als men-
jadors escolars, on no arriben a 
l’1% els que es poden considerar 
ecològics”. 

En el cas de Terrassa, com 
és costum, el concurs pel servei 
de menjadors es va resoldre de 
forma, com a mínim, purament 
administrativa. Poca o cap in-
formació pública sobre els pro-
cessos. Menys possibilitat encara 
d’intervenir-hi, esmenar, opinar 
i/o defensar una o altra opció. 
Això, tot i les queixes i denúncies 
públiques d’alguns dels concur-
sants i, fins i tot, denúncia judi-
cial de la Fundació Pere Tarrés.

La preocupació a la ciutat, 
però, creix. Com mostra el co-
municat de la secció sindical 
d’USOC (llegir a dalt), i de diver-
ses entitats socials i veïnals. Re-
centement, la Xarxa d’Economia 
Solidària local realitzà un debat 
sobre els contractes públics, i ara 
anuncia la constitució d’un grup 
de treball al respecte. Al temps 
que camina també una auditoria  
ciutadana  sobre la gestió del ser-
vei de l’aigua.
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TerrassaHoppers 
Bojos pel swing

Pep Valenzuela

No hi ha regles massa 
establertes», explica en 
Jaume Aulet, professor 
de Literatura Catala-

na a la UAB, a qui no li agradava 
gaire el ball fins que va conèixer 
aquesta proposta. «A partir d’allò 
fonamental, després balles molt 
al teu aire, seguint la música, no 
com altres que són molt mecà-
nics». «La poesia contemporà-
nia», que és la seva especialitat, 
«també té bastant ritme i swing 
moltes vegades, encara que pugui 
no semblar-ho».

Amb una experiència prèvia 
ben diferent, en Jaume Rosset, 
que sí es declara «amant de ballar 
des de petit», arribà al lindy hop 
després de practicar sardanes, 
balls de festa i envelat, però «els 
trobava  limitats, poc creatius, 
i quan vaig veure ballar el lindy 
vaig sentir de seguida que era allò 
meu; igual que la meva parella, 
per cert, i feliçment».

Va ser a principis del 
mil·lenni, tot plegat. Atret pel fes-
tival de jazz local, un professor de 
ball de Barcelona (única ciutat a 
l’Estat espanyol on es ballava lla-
vors, asseguren) va pensar que 
a Terrassa el swing no podia fa-
llar, i previ contacte amb la gent 
del Festival Jazz decidí oferir 
uns cursets a la Jazz Cava, era el 
2003. Un grup amb poques pare-
lles, però amb molta empenta i 
entusiasme, inicià aquesta expe-
riència que, 13 anys més tard, ha 
esdevingut referència.

Als dos anys feien el salt i, 
sense deixar d’aprendre, decidi-
ren muntar els Terrassa Hoppers 
«per potenciar l’activitat a la ciu-
tat». El que volia dir donar més 
impuls als cursos i realitzar altres 
activitats, «decidirem agafar les 
regnes i fundàrem l’associació», 
era el 2005.

Des del Festival Jazz els pro-
posaren col·laborar, «vam dir que 
sí i això va ser un impuls impor-
tant». De fet, confessa l’Aulet, 
«potser que sense el Jazz Terras-
sa, que ens cedeixen la Jazz Cava 
pels cursos i ens animaren, no 

hauríem pogut tirar endavant», 
o bé, matisa en Rosset, «hauria 
estat més lent i difícil, perquè lla-
vors era tot molt incipient, i érem 
només 4 bojos pel swing».

De qualsevol manera, des de 
llavors, cada dimecres els hop-
pers egarencs es troben a la Cava. 
Amb els cursos i organitzant balls 
al carrer (segur que els heu tro-
bat a la Vella, al Vapor Ventalló 
i altres indrets), s’han fet conèi-
xer i el grup ha crescut prou. «A 
l’última festa que vam fer a un 
hotel de la ciutat, fa poques set-
manes, amb motiu del Festival, 
érem 246 persones, gent de Te-
rrassa i d’altres ciutats».

Actualment, fan cursos de tres 
mesos (10 sessions) que abasten 6 
nivells de complexitat o pràctica. 
Es realitzen a la Cava i al centre 
esportiu Q Sport. Dos parelles de 
l’associació donen classes, però 
la major part del professorat és 
extern. Al cursos, si hom vol co-
mençar de seguida, cal apuntar-
se amb parella. Cas contrari, s’ha 
d’esperar l’arribada d’alguna al-
tra persona sola.

Cursos a banda, hi ha activi-
tats de ball gratuïtes, a la Cava i 
altres llocs. Al famós centre lo-
cal del jazz fins i tot van entrar 
a formar part de la programació 
estable, amb un concert en viu 
fixe per a balladors. Fan també 
una gran trobada,  la Jazz Te-
rrassa Swing Stage, amb motiu 
del festival de jazz, la desena en 
aquest 2016, un cap de setmana 
ple d’activitats i festa.

«El creixement ha anat poc 
a poc», recorda en Jaume Aulet. 
«Els primers anys quan orga-
nitzàvem una activitat havíem 
d’anar a buscar la gent de Barce-
lona. Ara, és obvi que estem en un 
altre moment».

En tot aquest moviment, 
apunta en Rosset, hi ha quelcom 
que va molt més enllà de les fron-
teres de la ciutat i de l’esforç i en-
tusiasme dels hoppers egarencs, 
«en aquests darrers anys que hi 
ha hagut una mena d’explosió, no 
només aquí o a Barcelona, sinó 
que ha estat mundial, aquí també 
s’ha notat més interès». Llavors, 

molta més demanda, i també, 
afegeix, més oferta.

El grup de les persones més 
assídues, aquelles de quasi tots 
els dimecres a la Cava, el formen 
unes 50 persones. Però, els cursos 
de lindy hop, també un de balboa 
(varietat típica de California), 
convoquen a l’entorn de 120 0 
130 persones, normalment unes 
10 parelles per cada nivell i curs. 
No han fet càlcul del 
total, però des que van 
començar segur que 
n’han passat més de 
1.000 persones.

Certament, no és 
poca cosa. Ara, alerta 
l’Aulet, «a Barcelona 
es mobilitzen milers 
de persones. Es diu que la ciutat 
és ara el punt mundial més calent 
del swing; sobretot al barri de 
Gràcia, on hi ha diverses escoles, 
les més grans del món, amb mi-
lers d’alumnes, i parlem de 5 o 6 
anys de vida només».

Assemblea, comissions de treball
És clar que tot això dema-

na quelcom més que ballar. 
L’organització, explica en Ros-
set, funciona per comissions 
de treball i coordinació: de cur-
sos, econòmica, de balls socials, 
d’stage (que organitza la gran 
trobada anual), promoció i rela-
cions exteriors. 

Després de l’assemblea anual 

(o quan algun tema específic ho 
requereix), cada comissió treba-
lla de forma autònoma, amb les 
normes que decideixin les per-
sones; hi ha un coordinador de 
cada. La reunió coordinadores 
només funciona per necessitat 
especial, que no és sovint, «la ve-
ritat és que funciona molt bé tot 
plegat», garanteix.

La gent que participa a les co-

missions suma a l’entorn d’unes 
60 persones. L’associació no té 
seu ni local propi, només una 
adreça legal, i el punt de trobada 
més regular, com s’ha dit, és la 
Cava, els dimecres vespre; el cert 
és que «és la nostra casa», declara 
l’Aulet, «un gran privilegi del que 
estem molt agraïts». Així les co-
ses, l’única cosa que paga la gent 
són les classes.

 
Saludable per a tothom 

«No hi ha cap estereotip ni 

El swing és una música divertida, alegre i esti-
mulant», assegura la gent de l’associació Terrassa 
Hoppers, i el lindy hop, el ball propi d’aquest ritme, 
«una activitat que et fa sortir de casa, et fa relacionar, 
és divertida, enèrgica i creativa.

Jazz Terrassa Swing Stage (2015), la gran trobada organitzada pels hoppers egarencs                        Terrassa Hoppers

El lindy hop és el ball de la música del jazz dels anys 30 i 40 als 
Estats Units, amb les big bands, a grans locals amb molta gent ba-
llant. Un ball alegre i social que, en aquells moments, era «una de 
les poques activitats que permetia la integració racial», explica en 
Jaume Aulet. Després de la guerra mundial es va deixar de ballar, 
principalment per l’emergència d’altres músiques i balls, com el 
rock and roll. Fins els anys 1980, quan es va començar a recuperar 
tant als EUA com a Europa, i més encara durant la darrera dècada, 
en la qual ha viscut un gran creixement i difusió.

Segurament no és casual, analitza en Jaume Rosset, «aquest 
que podríem dir paral·lelisme entre el fenomen actual i el de lla-
vors, perquè el swing emergeix en tots dos moments com a ma-
nera d’esbarjo després d’una gran depressió mundial». Hi ha una 
pel·lícula, afegeix l’Aulet, que reflecteix bastant bé l’ambient, és Bo-
jos pel Swing, a la II Guerra Mundial, a Alemanya, «es veu bé com la 
gent que viu un moment depressiu, amb l’ascens del nazisme i el 
feixisme, i troben una sortida a través del swing».

Practicat per milers de persones al nostre país, encara té un 
punt d’exotisme i espectacularitat. Al grup egarenc de hoppers, de 
fet, de vegades alguns ajuntaments l’han volgut contractar per anar 
a ballar a festes majors. «Nosaltres, però, no som companyia de 
ball», emfasitza l’Aulet. «Si organitzen un concert que es pot ballar, 
segur que podem anar, però per fer una actuació o espectacle no».

D’altra banda, curiositat o signe dels temps, encara i la distàn-
cia que pugui separar el lindy de les danses populars i tradicionals 
catalanes, a Terrassa ja s’ha produït un maridatge entre aquestes. 
Concretament, la colla Bastoners va crear una coreografia amb mú-
sica swing i bastons de hoquei.

perfil característic entre les hop-
pers», diu en Jaume Rosset, met-
ge de professió, «però potser sí 
una cosa bastant comú, tothom 
és gent força sana, en tots els sen-
tits, poca gent que fumi, com que 
sues molt beus aigua o begudes 
lleugeres». Perquè, a més, «és una 
activitat física que la regules tu 
mateix, amb la mateixa música 
hi ha qui fa un ball molt enèrgic 

i altres més 
contingut i 
suau». Algunes 
persones, cita 
un cas, «tot i 
beure un litre 
d’aigua per 
sessió, poden 
arribar a per-

dre un quilo de pes».
Des del punt de vista mèdic, 

assegura aquest professional, «és 
una activitat molt saludable, per 
molts motius: intensitat suficient 
per cremar grassa i activar el me-
tabolisme, al temps que regules 
tu mateix l’activitat i pots cremar 
més o menys». També salut «psi-
co-social, perquè surts de casa, et 
relaciones, interactues a tots els 
nivells. I psicològicament, igual, 
és alegre, et desinhibeix, crea en-
dorfines, en fi...».

Ballant lindy hop a la Jazz Cava                                                                              
Terrassa Hoppers

Crisi i antiracisme
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EXPOSICIONS  

Secció de Muntanya Okupes Terrassa

Situació:  Vallès Occidental, Barcelona
Accés:  Carretera Terrassa - Rellinars, km. 9 900
Població Propera:  Vacarisses
Punt de Sortida:  Coll d’en Tropes
Horari total: 2 hores i 30 minuts
Alçada màxima: 852 metres
Època recomanada:  Tot l’any
Material necessari:  Calçat adequat, aigua i gorra
Atenció: respecteu el patrimoni natural i cultural

Emprenem l’itinerari en el quilòmetre 9 900 de la carretera de Terrassa a 
Rellinars, al lloc anomenat Coll d’en Tropes. Uns metres abans d’arribar-hi, a la 
dreta, un camí carreter ens menaria, amb una suau pujada, a la casa de l’Obac, 
situada dalt mateix de la carena. Aquesta casa, coneguda com la Casa Nova 
de l’Obac, fou construïda cap allà el 1786 en plena època de prosperitat de 
la família Ubach, ja que l’Obac Vell se’ls havia fet petit, i les obres finalitzaren 
l’any 1811.

El segle XIX significà per a l’Obac l’inici de la decadència, ja que durant la 
guerra napoleònica els francesos cremaren la Casa de l’Obac i, més endavant, 
en esclatar les guerres carlines, després de diversos enfrontaments, els carlins 
tornen a cremar-la. Avui, ja restaurada, funciona com a punt d’informació i for-
mació del Parc Natural. 

Just passada la casa, al costat de la gran era i sota la casa de la Pastora, 
que havia estat antigament un forn de vidre, el camí es bifurca. Continuem pel 
ramal que passa per la part baixa de la casa i que desgraciadament des de fa 
uns anys es troba pavimentat. 

25min. Arribats a la Casa Vella de l’Obac, passem pel passadís que travessa 
l’edifici per respectar la servitud de pas i trobem una vista panoràmica que ens 
mostra, de llevant a ponent, Castellsapera, l’Agullot de l’Os i la Roca Salvatge, 

CAMINS I MUNTANYES 
Font de la Portella:

Casa de l’Obac - Casa Vella de l’Obac  - Font de la 
Portella - Pou de Glaç - Torrota de l’Obac - Tornada

el Turó de la Pola, el Paller de Tot l’Any, el Castell de Bocs i 
la Masia de la Boada. Aquesta masia, d’origen alt-medieval, ha 
donat nom a la serra de l’Obac i va ser una de les més importants 
i pròsperes de la zona.  El 1811 fou incendiada pels francesos 
i es reconstruí posteriorment, però els carlins la saquejaren i 
destruïren definitivament el 1835. 

La tradició ens diu que el conegut bandoler Capablanca es 
feia donar de menjar en aquest mas, on, segons explicaven els 
antics masovers de la casa, se suïcidà amorrant-se a l’aixeta 
d’una bota de vi i bevent fins a quedar ofegat.

Al pis superior de la torre de la Casa Vella de l’Obac hi havia 
una habitació anomenada la «França», el dormitori dels jorna-
lers francesos que treballaven al mas.

27min. Deixem a l’esquerra un camí carreter que, tot 
baixant, mena en pocs minuts a un camí que passa per la part 
baixa de la Casa Vella i arriba fins a les ruïnes de la casa de la 
Calsina. Un xic més endavant, també a l’esquerra, seguim un 
caminoi clar i molt suau —que ja no deixarem fins a la font— 
que ben aviat tomba en direcció oest fins arribar dalt la carena.

40min. Ara el camí gira en direcció nordest  i veiem la punta 
d’un castellot molt bonic i esvelt. Continuem avançant, endin-
sant-nos en un clap d’alzines, mentre el camí avança entre una 
vegetació frondosa.

45min. Arribem a un gran pla on en un extrem hi ha el cas-
tellot esmentat. Una sendera ens mena molt a prop. Arran hi ha 
un petit pedestal de roca al qual és fàcil pujar i des d’on es pot 
gaudir d’un panorama molt atractiu.

1h. Fem marxa enrere i, quan tornem a trobar-nos amb el 
camí que abans ens havia portat fins al pla on érem situats, se-
guim cap a l’esquerra un caminoi que baixa fins a la font.

1h 5min. Font de la Portella, d’aigua abundant, bona i fres-
ca. Després d’una breu pujada, seguim pel camí anomenat de la 
Canal del Llop.

1h 20min. Arribem a una bifurcació: el ramal de l’esquerra 
ens menaria cap a la Canal de Mura, però nosaltres prendrem el 
de la dreta que, amb una lleugera pujada, ens durà cap al Collet 
Estret (852m), on es troba un conegut encreuament de camins.

1h 35min. Prenem el camí de la dreta i, tot resseguint 
la carena del Collet Estret i el camí de l’Estepar, passarem 
entre el Tossal de l’Àliga i el Turó de la Carlina fins arribar a 
un nou creuament de camins. Si ens hi fixem, mig  amagat 
entre els arbres, a la nostra dreta, veurem el Pou de Glaç. És 
el més conegut —i el segon en capacitat— de tot el massís, 
amb 232 metres cúbics , té un diàmetre de 6m i una fon-
dària de 8’2m. Fou construït per Josep Ubach l’any 1706, 
amb llicència del Marqués de Castellbell.  Prenem el camí de 
la dreta, costerut i pedregós, i el baixem.

1h. 45min. Topem amb un camí més ample i que té 
trams de molta baixada. El seguim fins que arribem al Coll 
del Queixal i, si mirem cap amunt i al davant, veurem la To-
rrota de l’Obac.

2h. Torrota de l’Obac. És una torre de guaita medieval, 
de planta rectangular, que s’alça sobre un cingle de la Serra 
Llonga a 800m d’alçada, en el terme de Terrassa. Una lle-
genda diu que hi ha un tresor carlí amagat que, evidentment, 
mai ha estat descobert.

Des del Coll baixem pel camí de la dreta, que en 20min 
ens durà novament fins a la Casa de l’Obac.

Laura Mendiluce

“Requisit indispensable: Les 
obres han d’estar elaborades amb 
materials reutilitzats o de rebuig”

Aquest és el requisit 
que han de complir les 
obres presentades en la 
sisena convocatòria del 

Reciclart Terrassa, i que es recull en 

les bases de participació. Les obres 
seleccionades es presenten en una 
exposició organitzada, com les 
anteriors edicions, pel Laboratori 
Creatiu, una secció dels Amics de 
les Arts i Joventuts Musicals.

 En el llibre Apunts per a una teo-
ria del desig (art tèxtil, poesia visual 
i obra literària de Roser López Mon-
sò), editat per Amics de les Arts fa 
poc més d’un mes, Jordi F. Fernán-
dez ens explica, en la presentació, 
com va néixer el Laboratori. Va 

sorgir de la voluntat de Roser López 
i el mateix Jordi de crear un espai es-
table per fomentar les relacions per-
sonals i artístiques. En poc temps, 
des del 2010 al 2012 i amb la incor-
poració de Jordi Gual i Juan Car-
los Estudillo, van programar unes 
seixanta d’activitats entre exposi-
cions, tallers, visites a exposicions, 
xerrades i conferències, intercanvis, 
etc. El seu objectiu està perfecta-
ment definit a la web: “L’objectiu 
del Laboratori Creatiu dels Amics 
de les Arts és generar aprenentat-
ges i fluxos d’intercanvi creatiu. Es 
tracta d’oferir un espai per a l’acció, 
l’experimentació i el desvetllament; 
un espai per fomentar una xarxa 
d’usuaris i col·laboradors que vul-
guin compartir coneixements i crea-
tivitats, experimentar plàsticament; 
fer descobertes; trobar suports i 
assessoraments; expressar-se, ex-
plicar-se, presentar-se”.

Queda clar que el Reciclart 2016 
té les característiques que fan pos-
sible assolir aquest objectiu. 

És una mostra col·lectiva, la qual 
cosa possibilita un intercanvi entre 
els artistes que comparteixen espai 
expositiu.

Fruit de l’intercanvi pot esdeve-
nir una xarxa de relacions per com-
partir coneixements intel·lectuals i 
plàstics. El fet d’exposar en la sala 
d’una reconeguda entitat de Terras-
sa facilitarà, segur, els suports i as-
sessoraments per als artistes.

L’exposició de les seves obres és 
el punt final de la seva voluntat ex-
pressiva i els permet presentar-se al 
públic i als companys.

Tot seguit, la relació dels partici-
pants en la mostra: Joan Bolart, Pep 
Borràs, Miquel Esteve, Jordi Estivill, 
Francina Ferrer Tort, Pedro García, 
Roser Garriga, Sílvia López, Pep 
Marín, Miquel A. Mercader, Ricard 
Mira, Genny Murià, Albert Novellon, 
Yael Olave, Òscar Palazón, Alfonso 
Pérez-Blanco, Joaquim Riera, Nar-
cís Serrat, Xon Utset, Visual Trend 
Creative i Vittorio Villa. Cada un dels 
artistes presenta un màxim de dues 
obres, la qual cosa només permet 
fer-nos una petita idea sobre l’estil 
de cada qual.

Ara, alguns exemples:
El reconegut pintor, escultor i gra-

vador Albert Novellon presenta dues 
escultures homenatge, una a Marcel 
Duchamp i l’altra a Julio Gonzalez.

Ricard Mira exposa peces de fa 
uns 25 anys treballades, com ho fa 
actualment, amb la ferralla que tro-
ba a la seva ciutat Martorelles. La 
seva escultura Daiva em va recordar 
al gran Gargallo, cosa que Ricard 
Mira em va confirmar.

El peix d’òxid de Joaquim Riera, 
està fet amb llaunes trobades i xar-
xes de pescadors rescatades del 
port sobre un fons de terres treba-
llades amb làtex.

Més obres: les copes de Pep Bo-
rràs, Copa plana i Copa allargada,  
els mòbils de d’Alfonso Pérez Blan-
co i els dos plafons o assemblatges 
d’Eduard Estivill, un  d’ells reproduït 
al cartell de l’exposició, l’anomenat 
Fons del mar.

Només he anomenat uns quants 
artistes i les seves obres, si passeu 
per la Sala dels Amics de les Arts 
les podreu veure totes i comprova-
reu com el Laboratori Creatiu  se-
gueix vigent, tot i la mort de Roser 
López i les obligacions laborals de 
Jordi Gual i Juan Carlos Estudillo, 
que els van obligar a allunyar-se’n. 
Felicitats a Jordi F. Fernandez per 
l’organització.

TERRASSA RECICLART 2016
Sala d’exposicions d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals

C. del Teatre, 2
Horari de dimarts a diumenge de 18,30 a 20,30h

Fins al 21 d’abril
“Homenatge a Marcel Du-
champ”, d’Albert Novellón, 
i ”Fons del Mar”, de Jordi 
Estivill                                                                                            
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EL RACÓ DE LA POESIA
Marinejant

PERE GIMFERRER    
       
Pròleg de GIUSSEPPE GRILLI   
Proa - Els llibres de l’Óssa Menor  
Barcelona 2015     
350 pàgines  

Fitxa bibliogràfica

Marinejant

 Ara mateix, potser caldria recuperar la presentació que el mateix Pere Gimferrer va fer per a la seva 

selecció de poemes a La poesia catalana segons Pere Gimferrer (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 

2008) per tal de donar compte d’un fet indiscutible: aquest poeta, membre de la Real Academia Española de 

la Lengua, mai no ha deixat en l’oblit els poetes que han conformat la història de la poesia catalana. 

Òscar Rocabert

Aquest fet, gens menys-
preable, es pot trobar 
ben present al seu 
últim poemari, Mari-
nejant, que, ja de pri-

meres, amb el títol, ens indica que 
el seu recull provindrà d’una brisa, 
d’un efluvi, d’un nou buf de poesia 
catalana. Encara cal que bufi?

Al pròleg del volum, Giuseppe 
Grilli ens dóna força claus de lec-
tura del recull. La més important, 
la idea de Gimferrer com un heroi 
mitològic de la poesia catalana, que 
posa la seva escriptura al servei de 
la continuïtat de la poesia de post-
guerra, és a dir, de la de Foix, Riba i 
Brossa. Com a bon deixeble, Gimfe-
rrer no ha llençat mai a les escom-
braries aquests referents, cosa que 
sí que han fet certs poetes i poetes-
ses de la colla dels mal anomenats 
postmoderns: poetes i poetesses 
que han decidit, pel sol fet que Foix 
i Riba acostumaven a portar ameri-
cana, que hi ha una part de la poesia 
catalana del segle XX que es pot ne-
gligir sense problema.

La tesi principal del poemari de 
Gimferrer respon bastant fidel-
ment a l’excusa contingent que 
el presenta: una convalescència 
hospitalària a partir d’una opera-
ció quirúrgica, fruit, sens dubte, 

d’una edat avançada. Des de temps 
bíblics, l’edat avançada ha estat 
relacionada amb la saviesa. Però, 
al mateix temps, amb la decrepi-
tud. L’heroïcitat de Gimferrer rau, 
precisament, en crear missatges 
heroics (o gairebé) a partir de la 
decadència física. (Ara, de veritat, 
cal remarcar: de debò us penseu, 
poetes suposadament vitalistes, 
que arribareu a la poesia sense te-
nir en compte la decrepitud dels 
vells?). Car és la vellesa, tan menys-
preada avui dia, qui dóna accés a la 
veritable saviesa, malgrat la falta 
de vitalitat aparent.

Aquesta és la lliçó d’aquest poe-
ta, ja vell, però savi. Un poeta, Gi-
mferrer, que ha fugit de l’opció 
d’un altre dels novísimos de Cas-
tellet, Leopoldo María Panero, el 
qual es va agradar, finalment, en la 
seva imatge de vedette de la poesia 
adolescent espanyola. Gimferrer, a 
l’altre costat, continua donant re-
ferències d’alta cultura que us obli-
garan, lectors i poetes adolescents, 
a buscar entre llibrots de bibliote-
ca, i no entre ampolles de cervesa 
en antres de poesia gracienca i del 
Raval. La poesia, encara que no ho 
cregueu, es troba als llibres. En la 
lletra impresa.

És prou remarcable la vitalitat 
que, des de la manca de força bru-
ta, és a dir jove, presenta Marine-
jant. La seva vitalitat prové de l’alta 
alquímia que resulta de la unió 

d’una decadència del cos amb una 
llibertat, espatarrant, de la ment. 
Aquesta és la paradoxa última que 
ens dóna el llibre: com més vell, 
més decrèpit. Al mateix temps, 
però, com més vell, més lector i 
més savi. Però no més lector en ex-
tensió (és a dir, d’haver llegit més 
autors), sinó en profunditat (haver 
llegit els mateixos autors, molt més 
profundament). La lectura extensa 
en el temps d’una vida, i intensa en 
el cau d’un esperit, han portat el 
nostre poeta a una paradoxa ben 
feliç: el cos es troba en perill, però 
la ment es troba més segura que 
mai. Aquest és el seu heroisme: ell 
ha estat allà on és la poesia, i n’ha 
tornat per a explicar-nos-ho.

Pere Gimferrer, tot seguint els 
veritables clàssics, ha decidit que 
res d’allò humà no li és aliè. No ha 
donat l’esquena als medievals, tam-
poc als barrocs, ni a Verdaguer, ni 
tampoc a Carner, Foix, Riba, Brossa, 
Ferrater, ni a Maria-Mercè Marçal. 
El seu llegat és digne de ser recollit 
per poetes joves com Josep Pedrals 
més que no pas per poetes vells 
com Enric Casasses. I, més enllà 
de sortides de to amb parenostres 
absurds com els de Dolors Miquel, 
trobem que cal reclamar, per als 
lectors catalans, una poesia arrela-
da, ferma, sàvia (així doncs, diverti-
da), que no se’n vagi per avorrides 
branques neo-post-modernes.

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

Sense pistola
Fa just una setmana vam celebrar el Dia Mundial de la Poesia (21 de març), 

poques hores després d’estrenar la primavera (diumenge 20, a les 5:30h), dos 
fets que són una excusa perfecta per escriure sobre Sense pistola. Aquest és el 
títol de l’espectacle sobre poemes d’Enric Casasses creat per Arturo Gaya —la 
veu de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries— amb Paco Prieto (guitarra), 
Kike Pellicer (baix) i Laia Oliveres, dona de veu alhora delicada i poderosa, que em 
fa pensar en transparència brillant de l’aigua i l’aroma dolç i dens de la canyella.

Com expliquen els artistes al principi del recital, Sense pistola és la traducció 
de Bes nagana, títol d’un poemari de Casasses de 2011 que pren el seu nom de 
la Nagana, un arma tan popular a Rússia com el Colt als Estats Units. Bes nagana 
aplega poemes de molt diversos estils, però tots amb aquell toc tan personal de 
Casasses que a mi em fascina, perquè fa ressonar poèticament les escenes més 
quotidianes, jugant amb les repeticions i les cacofonies, sovint recolzant-se més 
en el ritme que en la rima, amb versos apariats a la manera de la poesia medieval, 
d’una enganyosa simplicitat.

Potser és que jo sempre m’he apropat a la poesia com a un espai màgic, a mig 
camí entre un bosc encantat on habiten gnoms i nimfes, com la Liliana d’Apel·les 
Mestres, el port on és atracat el vaixell de veles de zèfir de Salvat-Papasseit o el 
somni foixià on tot es veu clar. La poesia que jo més he llegit, que tampoc és gaire, 
fa música amb carillons d’aire confegits amb fines campanes d’or i d’argent —pa-
raules triades amb cura, precises i belles—, la de Casasses, en canvi, fa música 
amb cassoles i rodes de bicicleta. Paraules precises també, però més contundents 
que precioses, i sempre amb un fi i subtil sentit de l’humor.

Carrers de sempre,

fa un sol que mata

i la puta boira t’ho tapa tot.

La puta boira

que tot ho tapa,

t’ho tapa tot.

És una poesia sense pistola, desarmada, que mira el present amb ulls es-
batanats, i fa una ganyota burleta als excessos de transcendència que es volen 
carregats de futur.

La música de Sense pistola és també diversa, i té aquell aire alegre i melangiós 
de tarda de diumenge de festa major. A ritme de rumba, de bolero o de pasdoble, 
l’Artur Gaya i els seus companys ens serveixen unes lletres que amaguen les seves 
sagetes en frases burletes, un xic surrealistes, que es riuen dels convencionalismes 
—aquestes ulleres brutes que tan sovint ens amaguen el món que se suposa que 
ens ensenyen.

Sense pistola inclou algunes perles fines. Les cançons «Pertanyo a la llibertat» 
i «Al so de la donzella de la costa» són de les millors del conjunt, però també són 
excel·lents «Espetega el cel i li respon la terra» o «Jo en tenia una cançó».

La música és, segurament, un dels millors canals per apropar-nos a la poesia, 
perquè no només ens acosta al contingut de les paraules, sinó que també polsa les 
cordes de la nostra sensibilitat d’una forma que ens fa més receptius a l’esperit del 
poema. Ho podeu comprovar escoltant el disc o, encara millor, veient Sense pistola  
en directe, com vaig poder fer jo, fa algunes setmanes, a l’Auditori de Barcelona. 
Si en teniu ocasió, no us ho perdeu. Així potser, al final, podreu dir amb el poeta:

Vam aprendre una cançó

que el dia que la cantàvem

el món perdia la por

i els llums pampalluguejaven.

im-prescindible.net

ADELA FARRÉ

Escrits (im)prescindibles
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PERSPECTIVES LLIBERTÀRIES  

Ingredients
PER A 4 PERSONES
Per als enrotllats 
• 5 cebes
• 5 carbassons
• 300 g d’ametlles laminades i torrades (tipus 

Sara)
• 2 plaques de pasta de full de 30x40 cm
Per al pesto de festucs
• 100 g de festucs
• 1 manat d’alfàbrega (50 g)
• 2 grans d’all
• olis d’oliva i gira-sol, sal i pebre

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

Preparació del sofregit per farcir els enrollats
1. Sofregiu les cebes tallades en vuit trossos i, a mitja cocció, afegiu la sal i re-

meneu. 
2. Afegiu els carbassons tallats a dauets i el pebre i deixeu-ho coure tot fins que 

el carbassó quedi tou.
3. Afegiu les ametlles (reserveu-ne un grapadet) i un got de pesto de festucs (250 

cl) i remeneu.
4. Deixeu refredar el farcit, perquè, si el poséssiu calent als enrotllats, la pasta de 

full es desfaria.

Preparació dels enrotllats
1. Poseu les plaques de pasta de full sobre una superfície de fusta o marbre enfa-

rinada i l’esteneu una mica amb un rodet de pastar enfarinat.
2. Cobriu les plaques de pasta de full amb el sofregit de manera que quedi una 

capa d’un centímetre de gruix.
3. Enrotlleu sobre si mateixa la placa amb el sofregit, com si féssiu un braç de 

gitano, i talleu-la a trossos de 3 cm de llarg.
4. Poseu els enrotllats en una plata al forn una mitja hora a 180° graus, fins que 

s’inflin una mica.
5. Emplateu els enrotllats, coberts amb la salsa de pesto restant i el grapadet 

d’ametlles, i acompanyats una guarnició de verduretes sofregides.

Enrotllats de pasta de full amb ceba, carbassó i ametlla laminada al pesto de festucs

DAMUNT UN CEL DE FIL

Jordi Martí Font

Colin Ward va ser un dels 
més destacats anarquistes 
britànics de la segona mei-
tat del segle XX. Va viure 

del 14 d’agost de 1924 a l’11 de fe-
brer de 2010, i per tant la seva vida 
plena es va desenvolupar després 
de la Segona Guerra Mundial i en un 
context que inclogué l’arribada del 
neoliberalisme tatcherià. Tot i ser 
considerat un dels anarquistes més 
influents de la Gran Bretanya, als Paï-
sos Catalans és un autor molt des-
conegut i la part més ortodoxa del 
moviment llibertari no acceptà les 
seves propostes teòriques i l’acusà 
repetidament d’antianarquista. La 
seva obra inclou prop de trenta lli-
bres, entre els quals destaca The 
Child in the City (1978), una obra 
molt influent en col·lectius de mes-
tres i sectors socials amb preocupa-
cions per l’urbanisme social i la pla-
nificació urbana tant de Liverpool 
com d’Amèrica Llatina. En català no 
hi ha cap obra seva traduïda i en cas-
tellà disposem del text «La libertad 
de circular después de la era del mo-
tor», inclòs en el llibre col·lectiu Con-
tra el automóvil, de Virus Editorial, i 
Anarquía en acción. La práctica de la 
libertad, la darrera edició del qual va 
ser publicada per Enclave de Libros. 

La seva vinculació amb les idees lli-
bertàries parteix de la seva partici-
pació en la Segona Guerra Mundial 
com a membre de l’Exèrcit britànic. 
Segons ell mateix, van ser deter-
minants les seves lectures d’Emma 
Goldman i Alexander Berkman, i les 
d’Arthur Koestler i George Orwell. 
La seva tasca en el moviment anar-
quista va desenvolupar-se en diver-
ses vessants, però les que li aporta-
ren més visibilització va ser la seva 
tasca editorial i la seva feina com a 
urbanista i pedagog, que en moltes 
ocasions va barrejar. Ward va ser 
editor del periòdic Freedom de 1947 
a 1960 i fundador i editor de la revis-
ta mensual Anarchy de 1961 a 1970. 
Alhora, com a arquitecte, va treba-
llar entre els anys 1952 i 1961. 

Colin Ward ha estat considerat 
un anarquista pragmàtic i la seva 
amplíssima producció teòrica és, 
segons ell mateix, només «una 
nota a peu de pàgina» a El suport 
mutu, de Kropotkin. La seva és una 
defensa de l’«anarquia nostra de 
cada dia», d’allò que d’anarquista 
ja té la societat en què vivim, fugint 
d’idealitzacions impossibles de re-
alitzar o sempre tan llunyanes que 
l’únic que aporten és decepció a qui 
s’hi apropa. Segons ell, l’anarquisme 
és una teoria sobre l’organització de 
la societat que tenim, ja que «un ob-
jectiu que sigui infinitament distant 
no és un objectiu sinó un engany». 

Algunes de les idees de Ward

 Segons Colin Ward, «L’Estat 
no és quelcom que pugui ser des-
truït per una revolució, sinó una 
condició, una certa relació entre 
els éssers humans, una forma del 
comportament humà; el destruïm 
contractant noves relacions, com-
portant-nos de forma diferent». 
Per tant, cal llegir i aprendre de 
la societat que ja tenim per cons-
truir-ne una altra, perquè “les al-
ternatives es troben en el subsòl 
de la dominació sociopolítica i to-
tes les persones el tenen a l’abast 
de la mà». 

Ward defineix l’anarquia com 
l’absència de govern i autoritat, 
però mai d’organització, i pensa 
que són els governats qui man-
tenen els governs com a conse-
qüència de creure en el principi 

d’autoritat, en la jerarquia i en el 
poder, alhora que obliden que l a 
tendència natural i espontània 
dels éssers humans és l’associació 
per tal d’aconseguir el benefici mutu 
dels associats, sense cap intervenció 

Colin Ward         

Colin Ward: 
l’anarquia ja és aquí, només cal fer-la créixer...

MALARRASSA ENTRE FOGONSMALARRASSA ENTRE FOGONSMALARRASSA ENTRE FOGONS
Problema d’escacs      Francesc Carceller

Les blanques juguen i fan escac i mat en tres jugades.

Tot i que les blanques tenen tres peons de menys i qualitat també de menys, la posició té 
moltíssimes alternatives, ja que les peces d’un i altre bàndol són molt actives i tots dos reis 
estan massa exposats. El torn de les blanques decideix el resultat amb una jugada clau que 
porta a una xarxa de mat imparable. 

Composició de Laszlo Pòlgar.

Solució: 
1. Db6 + !! 
La jugada clau que portarà 
a una seqüència de jugades 
forçades:
1….Rd6;  (si Rxb6, mat 
immediat amb 2. Ad8)
2. Td5 +  -  Rxd5;
3. Dd5 ++

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

del govern. L’ordre espontani és una 
de les idees força de les seves teories. 
Es tracta, però, d’un ordre espontani 
explicat a partir d’exemples reals i 
històrics, com són el començament 
de la Revolució francesa o la Comu-
na de París de 1871, però també, per 
exemple, el Pioneer Health Centre de 
Peckham, al sud de Londres, a mitjan 
segle XX. Es tracta d’una experièn-
cia organitzada per diversos biòlegs 
i metges que enlloc d’estudiar la 
malaltia van decidir estudiar la natu-
ralesa de la salut i el comportament 
sa. Per a això, van crear un club social 
amb membres de famílies que com-
partien diverses comoditats a canvi 
d’exàmens mèdics periòdics. No hi 
havia regles, lleis ni dirigents i, tot i 
que en un primer moment el caos va 
ser absolut, amb infants que feien la 
vida impossible a la resta de persones 
com a conseqüència de la falta total 
de regles, en vuit mesos tot va can-
viar i els infants van trobar un altre 
ordre construït a partir del pacte i de 
l’acord, no de l’autoritat, van desa-
parèixer les corredisses constants i 
els crits, i aquests van ser substituïts 
per l’harmonia i el respecte. Aquesta 

defensa de l’ordre espontani és fa da-
vant els mals de la jerarquització, que 
Ward ataca davant del que anomena 
«lideratges naturals» que tota comu-
nitat desenvolupa sense necessitats 
de perpetuïtat ni d’estructures que 
defensin la impossibilitat de canvi 
quan un líder arriba a exercir com a 
tal. 

Seguint les teories de Proudhon, 
Ward també posa el federalisme en 
el centre de l’organització social hu-
mana. La descentralització és part 
constituent de l’anarquisme i Ward 
la situa en l’àmbit de qualsevol es-
tructura social, ja que segons ell, «la 
societat no necessita necessàriament 
una organització que funcioni com a 
corretja de transmissió, sinó milers 
o milions de persones que reunei-
xin grups que mantinguin contactes 
informals entre ells [...]. L’activitat 
local i allò immediat constitueixen el 
ressort primari per a qualsevol orga-
nització social, d’aquí es vincularien 
en una trama sense centre i sense 
òrgan executiu, donant lloc a noves 
cèl·lules a mesura que creixen les ori-
ginals».

Mots Encreuats       Francesc Carceller 

HORITZONTALS: 1. Conjunt de bestiar 
d’un territori o d’una zona determinada. 
2. Paraula que descriu la llista d’abats o 
abadesses que van governar un mones-
tir o alguna altra institució religiosa simi-
lar. 3. Peça de ferro allargada que està 
penjada a dins de la campana i que la fa 
sonar colpint-la. Nom de número. 4. Me-
tall molt dur i elàstic que és un aliatge de 
ferro i carboni. Recipient de fang amb 
la part del mig més ampla que la boca 
i la base que es fa servir per contenir 
líquids. 5. Personatge molt important a 
la clàssica pel·lícula Casablanca…tocava 
el piano. Opinió o idea que s’explica i/o 
es defensa amb raonaments. 6. Conso-
nant del plural. Matrícula espanyola. 
Nom masculí. 7. Posaré en marxa. Zero. 
8. Element químic metàl·lic, dur. 9. Real 
Automòbil Club d’Espanya. Dirigir el 
funcionament d’alguna cosa. 10. Poble 
de la província d’Osca, a la Comunitat 
d’Aragó, que pertany a l’Ajuntament de 
El Grado. Nom de dona. 
VERTICALS:   1. Persona que signa un 
contracte de rabassa morta, tros de 
terra per a conrear-hi vinya amb la con-
dició que el contracte resta dissolt en 
haver mort dos terços dels primers ceps 

plantats. 2. A l’inrevés, porta a la fi o a 
l’exhauriment. Entalla que tenen els ti-
pus d’impremta a fi que hom pugui dis-
tingir pel tacte la part superior de la infe-
rior i facilitar-ne així la col·locació exacta 
en la composició. 3. Dona experta en 
certa assignatura bàsica. 4. Petit aràc-
nid que generalment és paràsit d’altres 
animals i plantes, la paparra pertany a 
aquest grup.  Banyera petita  en forma 
de seient, per a la higiene íntima. 5. En 
sentit invers i en castellà, combat. No 
hi pot faltar a taula per acompanyar un 
bon àpat. La segona. 6. A l’inrevés, ca-
pital de la província de Morove, a Papua 
Nova Guinea. De nou en sentit invers, 
abreviació  per acomiadar-se després 
d’una carta escrita. Mil. 7. Sigles d’una 
coneguda marca de roba. Conjunts de 
lleis o raonaments que expliquen un fe-
nomen determinat. 8. Patologia que es 
caracteritza per tenir certes reaccions 
negatives al iode. Símbol químic del 
Sodi. 9. Període de transició entre la vida 
i la mort. Estrany, gairebé únic. 10. Cant 
típic de les Illes Canàries. Conjunt de pe-
tits grans de mineral que s’han desprès 
de les roques i que s’acumulen a la vora 
dels rius i del mar.

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. RAMADERIA. 2. ABACIOLOGI. 3. BATALL. DOS. 4. ACER. TINA. 5. SAM. 
TESI. 6. S. AB. TOMAS. 7. ACTIVARE. O. 8. IRIDI. I. RR. 9. RACE. MENAR. 
10. ENATE. SARA.
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Marienka Bellostas recollint el premi a Andorra de les mans de Toni Martí, president del govern andorrà  

em vénen al cap fins i tot fent les feines més 
rutinàries.

—A més de llegir i escriure, quina vida 
cultural fas? Ets sòcia o col·labores amb 
alguna entitat? Assisteixes habitualment 
a actes literaris?
—Sóc sòcia de l’Ateneu terrassenc, i, sí, amb 
el meu company, el Pep Cortès, poeta, sem-
pre que puc assisteixo a actes literaris, de 
poesia, exposicions, presentacions de llibres, 
etc., a l’Ateneu Terrassenc, a Amics de les 
Arts de Terrassa, a l’Ateneu Candela o a les 
biblioteques de la nostra ciutat.

—Quin és l’argument principal de la 
novel·la i què t’ha mogut a escriure so-
bre aquest tema?

—La meva novel·la parla d’una nena òrfena 
de mare que viu en una bauma amb el seu 
pare i els seus dos germans i, a partir d’aquest 
context, ens va explicant moltes altres coses, 
parlo de la diferència de classes, de la soledat, 
de la força de l’amor i de la importància de la 
família, dels éssers que se’n van... Però també 
em pregunto com és que algunes persones 
es deixen maltractar, i quins motius poden tenir 
unes altres per convertir-se en maltractadores. 

—La nena de la casa de la bauma fa re-
ferència a La Riereta, un petit nucli de 
cases proper al poble de Rellinars. Ens 
pots parlar d’aquest entorn i dels motius 
que t’han portat a triar-lo com a escenari 
principal de la teva novel·la?

—La història està ambientada entre Terrassa, 
la meva ciutat, i La Riereta on, de petita, vaig 
passar part dels estius i d’on tinc uns records 
inesborrables i idíl·lics. Dels turons, de les ro-
ques amb petxines fossilitzades, de la riera 
d’aigua cristal·lina, del gorg de cal Castellet on 
vaig aprendre a nedar, del gorg del Grau, dels 
amics... En fi, no acabaria mai!

Guanyadora del Premi de Novel·la Fiter i Rossell d’Andorra 2015

CULTURA

—La teva novel·la La nena de la casa 
de la bauma ha estat premiada amb el 
Premi Fiter i Rossell de la 38a Nit Li-
terària d’Andorra. Què suposa aquest 
premi per al teu futur com a escriptora?
—Va ser molt inesperat i em va fer una gran 
il·lusió. Aquest premi em permet publicar la 
novel·la en una editorial de prestigi, Pagès edi-
tors. Sens dubte és per a mi una oportunitat 
inesperada que m’obre noves portes i m’ha 
renovat la il·lusió de seguir escrivint. 

—Com recordes l’acte d’entrega del pre-
mi a Andorra? 
—En tinc un record increïble. La rebuda va 
ser fantàstica, tant per part del Cercle de les 
Lletres i les Arts d’Andorra com pels membres 
del jurat i del president del Govern andorrà, el 
senyor Toni Martí, que em va fer entrega del 
premi, com dels mitjans de comunicació ando-
rrans. Va ser un acte entranyable a l’Hotel Fènix 
d’Andorra, en un sopar esplèndid. Una vetllada 
per a mi inoblidable. 

—Quan vas començar a escriure i per 
què?
—Sempre m’ha agradat escriure i sobretot 
llegir. De jove deia als amics que algun dia 
escriuria un llibre, però no sabia que n’era de 
difícil, això d’escriure ni el molt que cal treballar 
per poder escriure una novel·la. Fa anys vaig 
escriure la meva primera novel·la, però no em 
vaig atrevir a ensenyar-la a ningú, i la vaig guar-
dar en un calaix. Va ser molt més tard, l’any 
2012, que em vaig inscriure al primer curs 
d’escriptura creativa amb la Sílvia Alcàntara i 
que vaig començar a escriure La nena de la 
casa de la bauma.

—Quins autors creus que han influït es-
pecialment en la teva forma d’escriure?
La veritat és que molts, perquè de tothom 
s’aprèn alguna cosa, si bé n’hi ha que per a 
mi han resultat imprescindibles, com Anton 
Txèkhov, Sándor Márai, Raymond Carver, Ste-
fan Zweig, Virginia Woolf... N’hi ha tants!

—Pots parlar-nos una mica de la teva 
activitat creativa literària des del punt 
de vista de la quotidianitat? Quan es-
crius? Durant el dia, al vespre, amb 
regularitat, a rampells?

—De nit em sento més creativa, però du-
rant el dia ho repasso, estic atenta i prenc 
apunts de tot el que se m’acudeix, o del que 
sento o llegeixo; paraules que m’agraden, 
frases que em fan reflexionar o bé idees que 

Jordi F. Fernández 

PERFILS

Marienka Bellostas va néixer a Terrassa el juliol de 1951. A partir de l’any 2012 
realitza diversos cursos d’escriptura creativa i tallers de narrativa amb Sílvia 
Alcàntara a l’Ateneu Terrassenc, amb Fina Ginesta a la Biblioteca Central de 
Terrassa i amb Mercedes Abad a Trívium. Finalista l’any 2013 al IV Concurs 
de narracions curtes del premi Josep Soler i Palet amb el conte «L’avi», i en 
l’edició de 2014, amb el conte «Dècimes de segon». El 2015 guanya el Premi 
Fiter i Rossell en la XXXVIII Nit Literària Andorrana, amb la novel·la La nena de 
la casa de la bauma.

MARIENKA BELLOSTAS 
(Terrassa, 1951)
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