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Torre-sana, àrea d’expansió habitacional i comercial

Un barri en creixement i transformació

Pep Valenzuela

Al barri, com al con-
junt de la ciutat, s’ha 
sabut de cop i volta 
que es crea un gran 

centre o àrea comercial a les 
portes de casa. «En primer lloc, 
volem demanar explicacions a 
l’Ajuntament», afirma la Ruth, 
«perquè no han contactat amb les 
associacions ni informat ni co-
mentat una mica el tema». Però, a 
més, a part de la necessària infor-
mació i transparència amb qual-
sevol tema o qüestió col·lectiva, 
«aquest tindrà molta repercussió, 
perquè afecta el veïnat dels barris 
del Districte 2 i tota la ciutat, i vo-
lem, abans de tot, que ens diguin 
per què no han comentat el que hi 

havia preparat i, segon, poder no-
saltres opinar, fer una valoració i 
les nostres aportacions».

Davant un projecte gegantí 
com el que es prepara, creuen 
que afectarà negativament el co-
merç del barri. Sobre els llocs de 
treball, la presidenta de l’AVV de 
Torre-sana tampoc no veu mas-
sa clar, «potser es creen de nous, 
però trauran d’altres comerços; 
al temps, potser tota la gent que 
creiem que hauria d’entrar no 
entrarà, ningú no garanteix que 
serà per a gent dels barris, que ho 
necessiten molt».

En relació amb la neteja, la 
Ruth confirma que «es nota que 

A l’extrem nord de la 
ciutat, en aquest indret 
tranquil, no tot és pau. Tres 
són els compromisos més 
importants de l’associació 
veïnal de Torre-sana: la 
participació a la comissió 
de la Riera de les Arenes i a 
la campanya per la neteja 
del barri i la ciutat que 
promou la FAVT, així com 
l’oposició a la construcció 
d’una nova àrea comercial 
ja dissenyada i aprovada 
tot just al costat del 
supermercat Eroski.

Reunió de la junta de l’AVV de Torre-sana, amb Ruth Hibernon, primera a l’esquerra                                                   PV

En terrenys propietat de Can Viver de Torrebonica, on va fallir un projecte d’urbanització 
amb torres de segona residència, principalment per a gent de Barcelona, es va començar 
a aixecar, principalment després de les riuades del 1962, l’actual barri de Torre-sana, en 
solars a baix preu i ocupats on van proliferar-hi les barraques d’immigrants.

A l’ extrem nord de la ciutat i fins no fa gaire sense cap mena de servei ni urbanització, va estrenar 
l’estació Est de la RENFE, el 2008. Ara, el barri consta de dues parts clarament diferenciades. D’una 
banda el nucli vell, un barri amb gent bastant gran, les persones i famílies que van crear-lo i n’han 
continuat vivint. D’altra, «amb les promocions immobiliàries va venir molta gent nova, joventut la 
majoria, als pisos del parc Guernika, principalment de Barcelona i àrea metropolitana, perquè hi ha 
molt bona comunicació, amb autopista al costat, l’estació, això ajuda molt». Aquest contingent ha fet 
doblar la població del barri, que avui suma poc més de 4.000 habitants.

Nascuda al barri de La Maurina, la Ruth Hibernón és presidenta de l’associació veïnal de Torre-
sana. Els seus avis, arribant d’Albacete, s’instal·laren en aquest barri als anys 1960. Quedava allunyat 
del centre, però l’entorn era més rural i més barat. Els pares van trobar casa a l’altre cantó de la ciutat, 
però mantingueren sempre la relació familiar i amb l’espai; tant que decidí viure en aquesta zona quan 
al 1998 s’independitzà.

Molt coneixedora del barri i la seva gent, assumí responsabilitats a l’associació fa quatre anys. Re-
corda que fins els primers anys 1990 encara els carrers eren de sorra, hi havia molt hortet amb cases pe-
tites. Reproduint el model i cicle de mobilització dels altres barris de la ciutat, s’organitzà l’associació 
veïnal per exigir la infraestructura bàsica: clavegueram, asfalt, transport, equipaments. «Al 1998, quan 
vaig tornar, tot això ja estava bastant resolt», recorda, «però encara no hi havia els nous blocs de pisos, 
ni el parc Guernika, que és molt més recent». Aquesta és una mena de segona refundació del barri.

La zona va ser objecte de la promoció d’habitatge més gran que ha fet la Societat Municipal 
d’Habitatge de Terrassa. Un total de 834 habitatges distribuïts entre 11 edificis. El pla es va veure afec-
tat per l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi conseqüent, però el barri és tot un altre.

Moment emblemàtic d’aquest procés de desenvolupament de Torre-sana ha estat també el pla de 
Barris del Districte 2, que va tenir incidència principalment en l’àrea d’urbanisme, segons afirma la 
presidenta de l’AVV. Ara bé, de moments d’allò emocionants en recorda l’arribada del primer auto-
bús i, després, la inauguració de l’estació de RENFE Terrassa-Est. També el casal del barri, que va 
començar a funcionar el 2012; i l’escola bressol i el col·legi.

A qui s’ho miri ara des de la distància li pot semblar que tot això ja hi era, o que ho ha fet l’Ajuntament. 
La Ruth, però, recorda i emfasitza la importància de l’organització de base. Al 1998 «encara hi havia 
molta gent de la que va crear l’entitat, molt veterana que lluitava molt; són les persones que van fer el 
barri, lluitaren pels carrers, clavegueram, bus; l’associació de dones també feia activitats, cursets i les 
festes i activitats lúdiques».

La participació ha decaigut, considera: «ara mateix és poca i, a sobre, de gent gran. A la gent jove li 
costa molt». Segurament, es tanca un cicle i hom sent que allò que es podia fer a nivell de barri o ciutat 
ja està.Però l’associació es manté viva i activa, «continuem treballant pel barri, de vegades coses senzi-
lles, com la neteja, el manteniment del carrers, el trànsit i tantes preocupacions o reclamacions de les 
persones». L’entitat és una referència per al veïnatge.

‘L’AVV continua sent una referència per a la gent’

El Festival de Sopes, és una activitat iniciada, l’any 2006, des-
prés d’una visita de membres de l’AVV de Torre-sana a la ciutat 
francesa de Lilla. Allà conegueren el festival original, creat per una 
associació cultural que es diu Attacafa, creada a la ciutat francesa 
en 1984 després de la Marxa per la Igualtat i Contra el Racisme.

Els objectius d’aquesta associació són la difusió d’una «cultu-
ral universal no fonamentada sobre la uniformitat, sinó més aviat 
sobre la diversitat constructora d’un enriquiment comú i perma-
nent». Organitza grans trobades culturals, concretament un famós 
festival de músiques del món i el Festival Internacional de la Sopa, 
que ja forma una xarxa estesa per diversos països del món.

Aquest festival és un concurs solidari, simbòlic i festiu a l’entorn 
del tema federador de la sopa, «l’únic plat comú a tots els conti-
nents». Es celebra tots els dies 1r de Maig des de l’any 2001, al barri 
de Wazemmes, incloent-hi concerts de músiques del món.

El festival, recorda la Ruth, els va agradar molt i van decidir de 
seguida d’incorporar-se a la xarxa, el que implica el pagament d’un 
cànon solidari, perquè això es fa a moltes ciutats del món. I ho van 
portar a terme amb molt d’èxit.

falla; cal dir que si truques a les 
poques hores ja estan recollint; 
però has d’estar trucant contí-
nuament». Raons per aquesta 
persistent brutícia, creu la presi-
denta de l’entitat, n’hi deu haver, 
segur; però per a resoldre això 
l’adminsitració local ja té tècnics i 
una empresa especialitzada.

La comissió de la riera de Les 
Arenes, amb participació de tots 
els barris afectats, des de Sant 
Llorenç a les Fonts, vol una ne-
teja i manteniment a fons de la 
mateixa. A banda dels eventuals 
problemes per a la circulació de 
l’aigua en cas d’aiguat gran, les 
parts baixes dels murs conteni-

dors estan molt malament, infor-
ma, i cal arreglar això i contro-
lar-ho. «Amb les 4 persones del 
pla d’ocupació que han posat a 
netejar la riera no n’hi ha prou», 
conclou.

D’altra banda, l’entitat no fa-
lla a les reunions periòdiques 
amb les comissions o organis-
mes municipals sobre Urbanis-
me, Habitatge, Manteniment i 
altres. L’associació té un paper 
actiu també a la Federació veïnal 
egarenca (FAVT), tot entenent, 
declara la presidenta, que el barri 
forma part de la ciutat i cal assu-
mir aquesta perspectiva. De fet, 
aquesta és una experiència vis-
cuda immediatament en relació 
als barris veïns de Montserrat i 
Vilardell, amb els quals compar-

teixen el Casal i la coordinació 
permanent en diversos temes.

No falta el compromís festiu. 
Cada any es fa la festa major del 
barri, al mes de juny. Des de fa 10 
anys fan també una activitat so-
lidària i multicultural, el Festival 
de Sopes del Món, que forma part 
d’una xarxa internacional. Així 
mateix, amb les associacions de 
Ca n’Anglada, Xúquer i Can Palet 
II preparen la cavalcada de Reis.

La gent de l’AVV de Torre-sana 
apunta encara algunes mancan-
ces. Primer, un casal per a la gent 
gran. Després, molt important, 
espais i equipament per joves; es-
portius i de lleure en general. Els 
joves s’estan a casa, al parc o mar-
xen a altres barris, perquè no hi 
ha equipaments ni serveis, expli-
ca la Ruth. Els més petits tampoc 
en tenen moltes opcions. Segons 
la presidenta de l’AVV, «les cria-
tures del barri no fan servir mas-
sa l’esplai Tremola, tampoc no 
massa un espai lúdic que es diu 
Batibull, que és particular i s’ha 
de pagar».

Tot plegat, senten la manca 
d’implicació del jovent. Es nota la 
falta fins i tot al carrer, creu, no-
més es veu gent gran, i en tot cas 
«no fan vida de barri».

La feina, molta com es pot 
veure, es va fent. La Ruth, de to-
tes formes, reclama que manca 
gent. N’hi ha poc de voluntariat 
i activistes. Amb un nombre de 
més de 170 persones associades, 
la junta compta amb un equip de 
7 persones, que es reuneix quin-
zenalment, al qual s’ha d’afegir 
un grup variable de persones que 
s’apunten a activitats concretes.

Festival de sopes del món

Servint sopa durant el darrer festival a Torre-sana                                   PV
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Veïnes i comerciants contra la nova àrea 
comercial, Terrassa Plaça

Ramon Clariana

LL’Espai per la Defen-
sa dels Drets Humans 
i Socials a Terrassa pot 
aconseguir per a la nos-

tra ciutat un objectiu pioner a 
Catalunya

L’Espai va néixer el 21 d’octubre 
de l’any passat amb un caràcter 
obert a totes les entitats cíviques 
de la nostra ciutat, sense finali-
tats polítiques, i amb un objectiu 
essencial: la defensa dels drets 
humans i socials de totes les te-
rrassenques. Planteja actuar per 
evitar la vulneració dels seus 
drets i resoldre situacions en què 
es puguin haver vulnerat.

L’única condició per a 
l’admissió d’entitats és la confor-
mitat amb la “Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans 
a la ciutat”. La forma de treba-
llar és en equip, a desenvolupar 
segons valors de transversalitat, 
cooperació, solidaritat i partici-
pació.

Des d’aleshores l’Espai ha tin-
gut com a principals fites definir 
l’estructura interna, redactar i fer 
públic el manifest “No a la guerra. 
Sí a la Pau” i adherir-se al Consell 
d’Entitats d’Acció Ciutadana de 

Pep Valenzuela

«Manca de respecte i menys-
preu del Consistori» és el tracte 
de l’Ajuntament egarenc en re-
lació als habitants del Districte 
2, segons denuncien 4 associa-
cions veïnals i altres tres entitats 
d’aquesta zona de la ciutat, on 
es va decidir construir una nova 
i gegantina àrea comercial, just 
al costat de l’actual Eroski. Els 
col·lectius han anunciat oposició 
a la construcció del mateix.

El projecte, anomenat Terrassa 
Plaça, és una promoció del grup 
britànic Citygrove, amb seus a 
Regne Unit, Estat espanyol, Por-
tugal, República Txeca i Emirats 
Àrabs. Es presenten com «un dels 
principals promotors en el sector 
immobiliari a Europa. En els da-
rrers anys ha desenvolupat més 
de 185.000 m2 d’espais comer-
cials».

Tot i les promeses sobre creació 
de llocs de treball i excel·lències 
del tipus: «Citygrove està segur 
que el projecte de parc comercial 
beneficiarà tant a la ciutat de Te-
rrassa com a la regió de Catalun-
ya en el seu futur creixement», les 
entitats del districte asseguren 
«tenir por i desconfiança».

És obvi que funciona el meca-
nisme del «massa bo com per ser 
cert», sobretot en moments com 
els actuals quan encara la supo-
sada sortida de la crisi està molt 
lluny de significar que es pugui 
mirar el futur amb un mínim de 
tranquil·litat.

D’altra banda, el sector del petit 
i mitjà comerç viu amb angoixa 
creixent l’inici molt proper de les 
obres. L’obertura està prevista 
per la primavera del proper any. 
A l’Associació de Comerciants de 
Ca n’Anglada tenen molt clar que 

això afectarà moltíssim tot el co-
merç de la zona. Perquè, a més, 
les empreses més importants 
amb les quals s’ha d’obrir l’espai 
són Mercadona i Bricomart, ali-
mentació i bricolatge, ferreteria 
i construcció, o sigui sectors de 
consum que precisament ocupen 
avui bona part dels negocis al 
districte, fins i tot amb oferta im-
portant dels supermercats Lidl i 
Consum. «No hi ha cap dubte que 
ens afectarà, és evident», assegu-
ren des de l’associació.

La gent del Col·lectiu d’Aturats 
+50 anys, a més dels motius ja ci-
tats, tampoc no veu que aquest 
sigui un negoci massa clar. Coin-
cidint amb la por del sector co-
mercial, sospiten que, en el millor 
dels casos, «els llocs de treball que 
es puguin crear a la nova àrea es 
perdran en el teixit actual». De to-
tes formes, i davant d’una situa-
ció que ja està totalment decidi-
da, reclamen de l’Ajuntament que 

Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials, una experiència pionera

facin “acords i contractes amb les 
empreses per garantir treball als 
aturats de la zona».

Les entitats signen un comu-
nicat, publicat el dimarts 24 de 
maig, en el qual denuncien que 
la decisió es va prendre sense 
consultar ningú ni abans ni des-
prés de concedir els permisos i 
llicències. A sobre, la reunió pro-
gramada pel dilluns 23 de maig, 
ja tard i només marcada sota 
pressió de les organitzacions, 
ha estat ajornada «per motius 
d’agenda».

Precisament la publicació 
d’aquest comunicat, que diri-
gents del govern municipal van 
intentar evitar, segons han con-
firmat a aquest mitjà persones 
del moviment veïnal que asse-
guren haver rebut trucades, va 
fer que a l’Ajuntament trobessin 
ràpidament una nova hora i data 
per reunir-se. Just però en hores 
del tancament d’aquesta edició.

Terrassa, ja que defensen uns 
valors com ara la dignitat de les 
persones, els drets humans, la 
justícia social, la solidaritat i la 
democràcia, plenament coinci-
dents amb els objectius de l’Espai.

En les últimes setmanes, i ja for-
mant part del Consell d’Entitats, 
ens vàrem sumar a la concentra-
ció davant l’Ajuntament a favor 
dels refugiats de guerra i contra 
l’acord de la UE per fer-los fora 
d’Europa. Ens sumàrem també a 
un comunicat de suport a la figu-
ra de la Sindicatura de Greuges 
de Terrassa.

En aquests moments, 
l’Espai el formem la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de 
Terrassa (FAVT), les associa-
cions veïnals de la Cogullada, 
Les Carbonelles i la Font de 
l’Espardenyera (les tres a títol in-
dividual); l’Observatori dels Drets 
Socials de Terrassa (ODS), la Xar-
xa de Solidaritat Popular (XSP), 
la Comunitat Musulmana de Te-
rrassa (CMT), l’Associació Cul-
tural Musulmana (ACM), l’Espai 
Democràtic Intercultural (AEDI), 
l’Asociación de Inmigrantes sin 
Fronteras (AISF), la Unitat con-
tra el Feixisme i el Racisme de 
Terrassa (UCFR) i la Comissió 

dels Drets Humans de l’ICATER 
(Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Terrassa). Tal i com s’ha dit, 
aquest espai està obert a l’entrada 
d’altres entitats cíviques de la 
nostra ciutat.

La pròpia composició de l’Espai 
té un valor afegit molt important, 
perquè no és usual que aquestes 
entitats treballem plegades i si 
hem decidit fer-ho és per defen-
sar els drets de totes les persones.

Aquest fet no ha passat desa-
percebut a l’Ajuntament i ha estat 
el motiu pel qual la regidora de 
Qualitat Democràtica, sra. Me-
ritxell Lluís, demanà una reunió 
amb l’Espai per explicar que en 
el Ple municipal de desembre de 
2015 es va aprovar una propos-
ta de resolució que demanava la 
creació de una Comissió de Se-
guiment de la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans 
a la Ciutat i, atenent al fet que el 
nostre Espai té el mateix objec-
tiu, ens va proposar convertint-
nos en una Comissió Ciutadana 
pel Seguiment i Impuls de la ci-
tada Carta Europea, de la qual 
l’Ajuntament de Terrassa n’és 
membre signant des del mes de 
novembre de l’any 2000, tot i que 
no s’ha desenvolupat a la nostra 

Recreació virtual del Terrassa Plaça, sommis de consum infinit                                           

ciutat fins el dia d’avui.
En aquest moments, a l’Espai 

estem estudiant una proposta de 
conveni amb l’Ajuntament amb 
la finalitat d’arribar a un acord, 
segons el qual l’Espai es conver-
tiria en la Comissió Ciutadana 
ja citada, oberta a la ciutadania 
i a les entitats, independent, au-
togestionada i amb el reconeixe-
ment de l’Ajuntament de Terras-
sa als efectes de l’avaluació de 
l’aplicació de la Carta, per tal de 
facilitar l’exercici dels drets in-
closos en la mateixa i sotmetre al 
control de la població l’estat de la 

seva concreció.
Això seria un fet molt impor-

tant per a la defensa dels drets 
humans a la nostra ciutat, i un 
exemple per tota Catalunya ja 
què, pel que sabem, no s’ha cons-
tituït cap comissió semblant a 
cap ciutat, i menys amb les ca-
racterístiques que tindria aques-
ta comissió ciutadana. Des de la 
FAVT esperem i confiem que això 
sigui possible pel bé de Terrassa i 
de tots els ciutadans.

Ramon Clariana President de la 
FAVT 

L’Ajuntament ignora les entitats del Districte 2

A principis del mes d’abril, la ciutadania, les entitats veï-
nals, comercials, socials i cíviques de la nostra ciutat 
coneixien pels mitjans de comunicació del projecte de 
construcció d’una nova superfície comercial, al costat 

de l’actual supermercat Eroski, al cor del Districte 2.
Ràpidament 7 entitats del districte demanen una reunió 

d’urgència amb l’alcalde Jordi Ballart i els regidors responsables per 
tal de demanar explicacions de perquè no han estat consultades ni 
abans ni després de concedir els permisos i llicències per portar a 
terme el projecte, de tal manera que entren a l’ajuntament instàn-
cia el dia 19 del mateix mes d’abril.

Aquesta instància, demanava també informacions sobre:
1. Estudi de l’impacte en el teixit comercial.
2. Estudi sobre la destrucció i/o creació de llocs de treball.
3. Repercussions sobre el veïnat en els àmbits de sorolls i via pú-

blica.
4. Motius pels quals els veïns no hem estat informats prèvia-

ment ni per tècnics municipals ni per la Regidora del Districte.
5. Altres temes d’interès relacionats amb la nova construcció.
Setmanes més tard, l’ajuntament convocava a les entitats a una 

primera reunió pel dia 23 de Maig, 34 dies més tard de la sol·licitud.
El 23 de maig, o sigui ahir, a primeres del matí, l’ajuntament co-

munica de la impossibilitat de celebrar la reunió per culpa dels fa-
mosos “problemes d’agenda” i torna a citar per al proper 13 de juny.

Davant d’aquesta manca de respecte i despreci del consistori, 
volem denunciar aquesta actitud dilatòria i de fets consumats i ma-
nifestar que ens oposarem decididament a la construcció d’aquesta 
nova gran superfície comercial al nostre districte.

Lamentem que l’ajuntament incompleixi reiteradament alguns 
dels articles de l’encara vigent Reglament de Participació Ciutada-
na, concretament els que fan referència als drets a informar i ser 
informats.

Volem denunciar que 56.000 nous metres quadrats de superfí-
cie comercial a la nostra ciutat, és un greu atemptat al petit i mitjà 
comerç, del barri de Can Anglada, a més de que podria suposar la 
desaparició del ja de per si quasi inexistent als barris de Torre-sana, 
Vilardell i Montserrat, al temps que destruirà llocs de treball dels 
que viuen centenars de famílies i tan sols crearan un petit nombre 
de llocs de treball i en precàries condicions laborals.

Denunciem també que mentre l’equip de govern llança pro-
clames sobre establir acords amb l’ajuntament de Sabadell per tal 
d’impulsar un nou model comercial d’usos fora de la trama urbana, 
faci tot el contrari i autoritzi la creació d’aquesta nova superfície, 
en una clara mostra de la deriva general de l’actual consistori.

Finalment exigim enèrgicament la reunió posposada per 
l’ajuntament i instem als responsables municipals, especialment al 
seu Alcalde, que siguin fidels al mandat pel qual van ser elegits per 
la ciutadania.

AA VV Can Anglada, AA VV Torre-sana, AA VV Montserrat, AA VV 
Vilardell, As. Comerciants Can Anglada, Dones amb Empenta Vi-
lardell, Aturats + 50 anys
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El passat dissabte 21 
de maig, es va realit-
zar la setena trobada 
del Consell d’Entitats 

d’Acció Ciutadana.  Després 
de la nostra presentació als 
mitjans de comunicació, a mi-
tjans d’abril, continuem amb 
les trobades mensuals, a les 
quals ens satisfà  veure com 
cada cop comptem amb noves 
entitats que s’interessen per 
aquesta nova experiència que 
estem creant entre totes i tots.

Coherents amb els compro-
misos adquirits i concretats 
en el nostre pla de treball, en 
aquesta ocasió es va tractar 
sobre el nou Reglament de Par-
ticipació Ciutadana el qual ex-
haureix el seu termini per fer 
al·legacions a finals de maig. 
Hem apostat fort per dotar de 
protagonisme les entitats, i per 
això ho expressem explícita-
ment a través de les esmenes 
presentades. Volem que el nou 
reglament reconegui i garan-
teixi la funció que estan fent 
les entitats com a veritables 
dinamitzadores de la partici-
pació. No volem que se’ns con-
sideri simples comparses en els 
òrgans de participació creats 
per l’Ajuntament, per això, 
també apostem per dotar els 
consells de districte i els sec-
torials del dret irrenunciable 
a ser reconeguts com a òrgans 
decisoris. Si no és així, la par-

ticipació ciutadana no deixarà 
de ser el que ha estat fins ara, 
un subterfugi per fer una fu-
gida endavant. Un gest realit-
zat més per aparentar que per 
aconseguir un avenç real cap 
a una veritable participació de 
les entitats i de la ciutadania.

En aquesta setena trobada, 
també es va tractar un altre dels 
temes que considerem trans-
versals a totes les entitats, i a la 
ciutadania en general, i amb el 
qual estem posant en pràctica 
el que ja va quedar plasmat en 
els nostres principis: la impor-
tància del treball comú, de la 
suma d’esforços, i  de la nostra 
capacitat per teixir complici-
tats. Elements tot ells claus 
que han de fer possible avançar 
cap a la municipalització del 
servei de l’aigua a Terrassa, de 
la mà de l’entitat que va tenir 
la iniciativa de tirar endavant 
aquest procés d’apoderament 
ciutadà, la Taula de l’Aigua. 

A banda de la municipalitza-

ció d’aquest servei, gràcies al 
treball d’una altra entitat repre-
sentada en el consell, l’OCM, 
una bona colla d’entitats vam 
participar, el mes d’abril pas-
sat, en un taller realitzat per 
l’interventor general munici-
pal de l’Ajuntament d’Orihuela, 
i especialista en el tema de 
l’aigua, el Fernando Urruti-
coechea. La llavor que va sem-
brar en aquest taller ha germi-
nat de forma ràpida, i l’OCM 
ja ha elaborat un document 
tècnic on fa un estudi exhaus-
tiu sobre el tema de la tarifa de 
l’aigua, en relació a la incorrec-
te aplicació de la legalitat per 
part del nostre Ajuntament, ja 
que en realitat els tributs de 
l’aigua haurien de ser en forma  
de taxa que és el que marca la 
Constitució i totes les lleis pos-
teriors que regulen l’aplicació 
d’aquesta.  A l’empara d’aquest 
document, el Consell d’Entitats 
d’Acció Ciutadana vam apro-
var la “Declaració sobre la taxa 
com a instrument bàsic per a la 
transparència i la participació 
de la ciutadania en la gestió de 
l’aigua com a bé públic”, decla-
ració elaborada per la Taula de 
l’aigua, la qual es presentarà als 
grups polítics per tal de treba-
llar conjuntament una moció 
al Ple de l’Ajuntament que ga-
ranteixi la gestió dels tributs 
de l’aigua com a TAXA en els 
pressupostos del 2017. 

Cada nou pas que fem, ens ajuda 
a construir i consolidar aquest espai

Rosell, Juan... i el dret al treball Miquel Mallafré

De l’autor d’“El treball 
està sobrevalorat”. 
“Hem d’aplicar me-
sures més doloroses 

als treballadors”. “No pot ser que 
hi hagi tanta dona treballant”. 
Ara ens arriba: “El treball fix i 
segur és un concepte del segle 
XIX”.

Queda clar que aquest per-
sonatge no ha paït massa bé la 
Història, per tant podria estal-
viar-nos les seves flatulències. La 
fam i la misèria també han estat 
un concepte del segle XIX, tros 
d’il·luminat. El modern avui dia 
-oi sr. Rosell?- és no tenir de cap 
ingrés de l’Estat i, a més, dispo-
sar d’una taxa d’atur elevadíssi-
ma, així els treballadors poden 
arrossegar-se pel fangar de la 
misèria. Per descomptat, dins 
d’aquesta “modernitat”, està la 
criminalització de tots els que 
pensen que el treball és un dret. 
Sr. Rosell, l’explotació de l’home 
per part de l’empresari, del seu 
treball, de la plusvàlua que acon-
segueix l’explotador, és molt més 
antiga i encara és vigent. Carles 
Marx la va descobrir. He conegut 
a bastants empresaris per temes 
familiars i raons diverses, i la 
immensa majoria són uns im-
presentables que no volen pagar 
dignament i només volen evadir 
diners. A qui pretén enganyar, 
sr. Rosell? Vostè que tant critica 
l’estabilitat laboral (desig humà 
més que lloable de qualsevol tre-

ballador amb dos dits de seny i 
de qualsevol empresari que es 
preocupi pel rendiment ade-
quat del treball ben fet, enlloc 
del nyap mal pagat). Per cert, el 
concepte d’estabilitat laboral és 
del segle XX i va portar a la recu-
peració econòmica després de la 
gran recessió i la Segona Guerra 
Mundial a tots els països en els 
que es va desenvolupar. Si vos-
tè repassés una mica la Història 
recent, veuria que tots els seus 
predecessors en el càrrec estan a 
la trena, només amb aquests an-
tecedents hauria de ser una mica 
menys “boques”, ni que fos per 
pura vergonya, naturalment, si 
sabés el què significa.

Ara fa uns dies un grup de 
multimilionaris americans crí-
tics amb el sistema i, patint per 
la seva pròpia supervivència van 
dir: “O els rics paguem més im-
postos, o afluixem el jou i com-
partim, o vindran a per nosal-
tres encara que sigui amb pals 
i forques”. Per tant les paraules 
d’un esclavista com vostè sr. Ro-
sell, que ha estat responsable i 
ideòleg de la Reforma Laboral i 
que ha marcat la pauta d’un go-
vern titella com el de Rajoy, són 
d’un fonament tan baix i passat 
de voltes com la idea de lliber-
tat. No oblidi que un dia estàs de 
cap de la CEOE, i a l’altre estàs al 
trullo, miri el seu col·lega Díaz 
Ferran està complint 11 anys de 
presó.

Pa, treball i habitatge són tres 
coses de les que ningú pot estar 
exclòs i el “pa”, tros de capitalista 
tronat, s’assegura amb un treball 
que cobreixi les necessitats bà-
siques d’una família i un sostre, 
això sr. Rosell se’n diu drets fo-
namentals a totes les societats, 
inclosa la seva que tan nefasta-
ment representa, negar una cosa 
així és implementar l’esclavisme 
amb el qual somnien impresen-
tables com vostè, els banquers, 
i “intel·lectuals” titelles que jus-
tifiquen qualsevol fal·làcia per 
tal d’omplir el calaix dels sòr-
dids lladres moderns. Salaris de 
fam, treballs precaris, jornades 
maratonianes, l’amenaça de 
l’acomiadament immediat, això 
sí, una multitud que no sàpiga 
on caure morta, i vostès a viure, 
que per això són els elegits.

És molt fàcil fer-se porno-
gràficament ric com Amancio 
Ortega: 8.000 nenes a l’Índia ex-
plotades durant 13 hores diàries 
en nom d’Inditex per un sou de 
1,36 euros dia. A aquesta gentus-
sa se l’hauria de fer desaparèi-
xer, per no dir un altre cosa més 
gran. Miri, sr. Rosell, el que és 
del segle XIX, o pitjor encara, 
del món Medieval, són les seves 
idees ancorades en l’any del pet. 
M’agradaria que la resta de la 
seva vida tingués la mateixa in-
seguretat i inestabilitat laboral 
que li desitja a la classe obrera.

Per fi, traiem l’aigua clara!
Eva Herrero 
Comissionada d’Ecologia a l’Ajuntament de Barcelona i 
ex-regidora de l’Ajuntament de Terrassa

Sembla que per fi traiem l’aigua clara! És una molt bona 
notícia per a la ciutadania de Terrassa i sincerament 
me n’alegro. A ICV Terrassa ja ens vam posicionar de 
forma pública a finals de 2014 per la remunicipalitza-

ció de l’aigua amb una gestió pública directa a la nostra ciutat, 
aprofitant la fi de la concessió franquista que s’ha mantingut 
75 anys.

Ara bé crec que és important valorar que l’anunci del PSC, a 
través de l’Alcalde, deixa clar que el seu model era i és l’empresa 
mixta. També ens deixen clar que, tot i que no volien, ha es-
tat l’actitud de Mina el que els ha obligat a decidir-se i plante-
jar una consulta amb l’opció de la gestió directa. La Taula de 
l’Aigua i la capacitat de generar opinió i mobilització de moltes 
entitats i algunes formacions polítiques, segur que no ha influït 
ni que sigui una miqueta?

Crec que l’actitud de Mina era més que previsible i ja es va 
començar a visualitzar des del mateix moment en què es van 
iniciar els treballs de final de la concessió i, evidentment, cada 
vegada ha estat més agressiva. Què esperàvem del darrer vesti-
gi de la burgesia industrial terrassenca? Honestedat i decència? 
Va, home, va! Era evident que, en aquesta decisió, hi havia in-
teressos totalment enfrontats (dret o negoci) i que no era bona 
opció que el PSC i l’Alcalde, intentessin estar al mig per no ha-
ver de posicionar-se.

Hi ha decisions estratègiques que no es deuen ajornar i cal va-
lentia i coratge. Crec que hagués estat millor pera la ciutat que 
s’hagués pres un posicionament ara fa 1 any. En 1 any s’hagués 
pogut avançar més en la creació de l’empresa pública d’aigua i, 
potser, ens haguéssim estalviat els espectacles lamentables que 
ens ha ofert Mina-Agbar.

Espero que sigui el darrer fortí d’una burgesia industrial que 
s’ha resistit fins al final al fet que ja no són ningú per decidir 
el futur de la nostra ciutat. Ara, decideix la ciutadania. Sí, vés 
per on, la gent senzilla té molt poder. Us queda clar, senyors de 
Mina i Agbar ?

El camí que queda no serà fàcil i preparem-nos que va per 
llarg (això no ha fet més que començar) però ara, l’Alcalde de 
Terrassa, tindrà molta gent senzilla al seu costat i un únic 
enemic al davant. Ara toca fer pinya i fer suport a l’Alcalde i a 
l’Ajuntament per sortir enfortits com a ciutat i ser exemple de 
gestió pública de l’aigua de moltes altres ciutats que ens estan 
mirant perquè som una petita esperança per elles. Ens en sor-
tirem. No tinc cap dubte. Jo m’hi apunto a col·laborar en aquest 
repte.

Grup de Suport - Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana

AGENDA MLRS  

CONSULTA TOTES 
les ACTIVITATS de TERRASSA
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Ma l a r r a s s a , 
l ’ i n f o r m a t i u 
local indepen-
dent i gratuït, 

ha aconseguit la fita dels 
10.000 euros que es plan-
tejava amb la campanya de 
finançament col·lectiu. 

Ens podem felicitar totes 
les persones que volem una 
eina, un mitjà de comuni-
cació que permeti veure i 
expressar la realitat a partir 
de les nostres pròpies vides 
i experiències, sense els fil-
tres i controls dels poders 
econòmics i polítics. Un 
mitjà lliure, independent i 
cooperatiu a la ciutat.

Malarrassa ha nascut de 
gent sense propietats, ren-
des ni capitals i ara guanya 
un nou impuls amb l’ajut 
personal i econòmic, els 
diners de gent comú, de 

ciutadanes treballadores, 
veïnes dels barris, activis-
tes socials, organitzacions 
veïnals, sindicats, grups 
de cultura, feministes, de 
joves, entitats cíviques i 
socials i organitzacions de 
partits polítics.

Aquesta campanya, per 
tot això, ha estat un gran 
èxit. Però hi ha també vàries 
coses importants més que 
cal tenir en compte: 

-Primer, que estaven en-
certades les persones que 
creien que era necessari a 
la ciutat un mitjà d’aquestes 
característiques. Però, que 
encara estem a les becero-
les, que això no ha fet més 
que començar. Cal més fer 
més i millor feina, molta 
més i millor. I això, ara es 
veu més clar encara, és pos-
sible, un objectiu realista.

Èxit del Verkami, un pas endavant!

M’agradaria agrair 
públicament a 
Jordi Chueca i 
Abancó, president 

d’Amics de les Arts, associació de 
la qual formo part des de fa anys, 
el suport mostrat a la seva carta 
oberta davant d’un tema tan pe-
lut com el recent incident de cen-
sura que vaig patir durant el Saló 
del Còmic de Barcelona d’aquest 
any.

Sortosament, les obres ex-
posades van ser restituïdes i 
l’exposició es va mostrar al públic 
tal com va ser planejada inicial-
ment, però molt possiblement, 
si no hagués estat per la pressió 
i la indignació expressada des de 
diversos sectors artístics, les me-
ves obres simplement s’haurien 
substituït i un cop més els sectors 
reaccionaris s’haurien sortit amb 
la seva i s’hagués imposat la seva 
moral puritana. Recordem que 

estic parlant de simples represen-
tacions de cossos nus, presents a 
l’Història de l’Art des de fa segles, 
fins i tot en obres de caire religiós 
com La Creació d’Adam (1512), de 
Miquel Àngel, sense anar més 
lluny.

Crec que aquesta és una bona 
oportunitat per donar un toc 
d’alarma sobre el fet que la cen-
sura és cada vegada més freqüent 
en els nostres dies, només cal 
recordar l’incident que fa poc va 
provocar una escissió en la mítica 
revista satírica El Jueves. És essen-
cial que davant d’aquestes agres-
sions no ens deixem prendre el 
pèl i que tots plegats reivindi-
quem la llibertat d’expressió, ex-
pressem el nostre suport mutu i 
plantem cara a aquells que tenen 
por de veure representat, amb 
pèls i senyals, aquell lloc del cos 
del qual un dia van sortir.

Persones i entitats mecenes que han fet possible la campanya de micromecenatge 
a través del portal Verkami amb aportació mínima de 20 euros (per ordre alfabètic):

Alcira Padín, Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Ana Mesa, Anna Diego, Anna Rius, AVV Pla del Bonaire, AVV Sant Pere 
Nord, Bernat Chueca, Carlos Gordillo, Carme Centelles, Carme Flores, Carme Labòria, CCOO, César Torrero, Cristina López, 
CUP Terrassa, Dolores Lledó, Dolors Frigola, Domènec Martínez García, Ebenisteria Montcada, Eduard Martín Borregón, Eina 
Cooperativa, Eli RodGüell, Elisenda Poch, Emili Díaz, Engiutopic Enginyers, Eva Herrero, Evaristo Roldán, Factor4, Fina Sol-
bas, Francesc Farriols, Francesc Muntada, Gerard Pla, Glòria Baena, Haritz Ferrando, Isaac Albert, Isabel Marques Amat, Ivan 
Martos Aguilar, Jaume Avalos, Jaume Ferrer, Jaume Pavia, Jaume Rosset i Llobet, Javi Domínguez, Joan Pont,  Joan Sala, Joaquin 
Miras, Jordi Chueca, Jordi Serra, José Luis G. Cañadas, José Navajas, Josep Bel, Josep M. Casasús, Josep Maria Font, Juan Cano 
Ortiz, Juan Martínez, Karim El Otmani, Kasalet, Laura Gordillo, Llibreria Synusia, Mª Luisa Ordoñez, Maite Márquez, Manel 
Márquez, Manel Pérez, Maria Ferrer, Marina Gordillo, Mercedes García Ortiz, Minyons, Miquel A. Alvarez, Miquel Mallafré,  
Montse Trullas, Neus Piñol, Oriol Vicente, Paco González, Paco López, Paco Morales, Pilar Plaza, Raul Saavedra, Ricardo J. 
Ramírez, Roger Palà, Sandra Molina, Santi, Santi Martínez, Sílvia Espurz, Sílvia Invers, Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, 
Som Energia Grup Local Terrassa, Taula de l’Aigua, Terrassa x Independència, Tona Comas, Toni, Txavu, UGT, Usi Toresano, 
Valentí Ponsa, Vanesa Martínez Rodríguez, Xavi Matilla, Xavier Boix, Xavier López.

-Segon, hom descobreix (pa-
rafrasejant el subcomandante 
Marcos dels zapatistes) una 
comunitat gran on hi ha moltes 
comunitats, que necessita i vol 
aquesta eina.

-Tercer: el potencial que la 
campanya ha posat en evidèn-
cia és gegantí. S’obre, per tant, 
una perspectiva il·lusionant i 
de compromís que permet la 
realització d’aquesta energia i 
força.

El grup promotor i de treball 
del Malarrassa ja està treba-
llant per complir els compro-
misos, concretant els detalls 
per constituir la cooperativa de 
treball sense ànim de lucre que 
doni cobertura laboral i legal al 
projecte professional que pre-
tén ser Malarrassa; i aplicar les 
aportacions econòmiques en la 
infraestructura de producció 
de l’informatiu: millorar la web 

i el periòdic, ampliar la nostra 
infraestructura de treball. 

El projecte, però, necessita 
consolidar, enfortir i ampliar 
aquesta xarxa, comunitat de 
comunitats; i concretar for-
mes de col·laboració per, com 
s’ha dit, consolidar la feina feta 
fins ara i assentar les bases 
per un recorregut que perme-
ti que Malarrassa esdevingui 
l’informatiu i el mitjà de co-
municació que somiem, una 
eina de transformació social al 

servei del moviments socials, la 
cultura viva i el cooperativis-
me.

El proper dia 11 de juny, 
dissabte, convoquem una as-
semblea de totes les persones 
i representants d’entitats ad-
herides i col·laboradores amb 
la campanya per celebrar l’èxit 
i per començar a parlar, veure, 
proposar i concretar el futur. 

Gràcies i felicitats per a 
tothom; ara més que mai, Ma-
larrassa, un pas endavant!

MIQUEL MONTLLÓ
Plantem cara!
Carta oberta a l’opinió pública

I no volem oblidar-nos d’agrair a la quarantena de persones i col·lectius que han fet possible, amb la 
seva aportació econòmica mensual com a col·laboradors, que aquest periòdic sigui una realitat, des de 

que vam començar a ser una realitat el novembre de 2014.
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L’equip de govern incompleix l’acord sobre Seguretat Ciutadana
Miquel Gordillo 

Un dels temes impor-
tants que ha marcat 
aquest any de política 
municipal ha girat 

al voltant del model policial i de 
l’existència del grup antiavalot 
anomenat GIE. La polèmica va 
culminar en un acord i compro-
mís, al ple del gener, que s’està 
incomplint per part de l’equip 
de govern. Així ho denuncia 
l’oposició d’esquerra, formada 
per TeC, CUP i ERC, visiblement 
molesta en una roda de premsa 
oferta el passat 26 de maig. Ho 
consideren un incompliment fla-
grant i una  falta greu a la demo-
cràcia.

Efectivament, l’acord plena-
ri del gener i refrendat per una 
rotunda majoria de 25 regidors, 
exigia desenvolupar una diagno-
si de la situació de la seguretat a 
Terrassa, en un termini de tres 
mesos, i celebrar unes jornades 

ciutadanes entorn el model de 
seguretat. «Vam acordar un es-
tudi previ que incorporés tot un 
seguit d’elements que vinculem 
a la seguretat ciutadana, com ara 
els serveis mèdics, l’educació, etc. 
i anar així més enllà d’un model 
limitat i centrat només en la poli-
cia», afirmà l’Emiliano Martínez 
de TeC. 

Els tres grups d’esquerra es 
queixen, però, que en el darrer 
Consell Municipal de Seguretat, 
l’equip de govern ha presentat 
un Pla Director, «que és un pla 

executiu de com ha de ser la Po-
licia Municipal, sense un estudi 
previ tal com vàrem acordar», 
segons Carles Caballero d’ERC. 
D’aquesta forma, els tres grups 
«posem de manifest que el Con-
sell de Seguretat no és útil», i 
que «després de 5 mesos no s’ha 
fet res». Martínez manifestà que 
«l’equip de govern torna a con-
fondre seguretat amb model poli-
cial. Només disposem d’informes 
de la tasca policial, quan conside-
rem que això és tan sols una part 
de la seguretat».

Particularment greu per a 
aquests grups és que la regidora 
de l’àrea, Maruja Rambla, afir-
mi que no hi ha diners per dur a 
terme les jornades participatives 
que es varen acordar, i que s’ha 
demanat una subvenció a la Ge-
neralitat per poder-les fer. «És 
ridícul! Condicionar un acord 
plenari a una subvenció». 

En aquest sentit, Caballero 
s’expressà en termes eloqüents: 
«l’equip de govern és selectiu a 

l’hora de dur a terme els acords 
plenaris presos. Quan són seves 
les propostes, les tiren endavant 
sense problema, en canvi quan 
venen de l’oposició...». Tot plegat, 
una greu manca de criteri polític 
i de dèficit de democràcia, en pa-
raules del regidor d’ERC.

El PSC no ha dissolt encara el 
GIE

«El grup no es dissol, no han fet 
més que canviar-li el nom, ara es 
diu GIP, i queda integrat en una 

En una conferència de premsa convocada el passat 12 de maig, Maria Sirvent i Mireia Pi, en nom 
de la CUP i de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa-SAT, informaren sobre la publicació el ma-
teix dia de la decisió dels 15 policies municipals de retirar la denúncia que mesos enrere havien 

fet contra la regidora i que va tenir ressò en la premsa nacional i estatal.
La regidora i la representant de l’entitat antirepressiva es van felicitar pels fets: “aquesta marxa enrere 

dels policies és una victòria social dels nostres plantejaments, fruit de la pressió del moviment social i de 
l’opinió pública”, resumí la Maria Sirvent.

La denúncia per “injúries i difamacions contra el cos municipal, en uns comentaris fets en el ple de 
juliol”, afirmaren aleshores els portaveus de la Policia Municipal local, “no tenia base jurídica”, rebaté per 
la seva part la representant de la CUP.

“Cal revertir la idea sobre Seguretat Ciutadana que hi ha implantada actualment”, afirmà mentrestant 
la Mireia Pi. “La Seguretat no és policia només, es tracta de recursos per l’educació, de treballar la pre-
venció i les situacions de risc, la desigualtat, injustícies i els conflictes socials”.

entitat més gran. Ens diuen que 
no és un grup antiavalot, llavors 
per què serveix?», es queixà Ma-
ria Sirvent. A més, subratllà la 
regidora, «l’ajuntament no pot 
tenir un grup d’aquestes caracte-
rístiques a la Policia Municipal ja 

Membres de la CUP i SAT a la roda de premsa el passat 12 de maig                                                                             PV

que no té competències, a Bada-
lona i Sabadell, aquests grups de 
característiques similars ja s’han 
dissolt.»

L’oposició d’esquerra ho té clar 
quan afirma que el PSC «incom-
pleix el seu propi programa amb 

què es presentà a les eleccions de 
fa un any, quan deia que elimina-
ria aquest grup». Sirvent insistia, 
«estaríem satisfetes si complissin 
amb el seu programa electoral i 
dissolguessin el GIE».

Retirada la denúncia dels policies a la regidora de la CUP

Mesos després d’aprovar-se no hi ha res, ni un 
diagnòstic de la situació de la seguretat a la 
ciutat, ni les jornades participatives que es van 
consensuar.

Noves regidores ANNA RIUS: «Hem redimensionat l’espai polític i el PSC no sap què fer»
Pep Valenzuela

Dues experiències 
marcaren la seva 
vida, afirma l’Anna 
Rius, regidora de Te-

rrassa en Comú: l’organització 
Terrassa Obrera (TO), durant els 
1990, i el voluntariat amb refugia-
des a la guerra de Bòsnia. Docto-
ra en Biomedicina, treballa a la 
UPC, Facultat d’Òptica i Optome-
tria de Terrassa, a Cooperació i la 
càtedra Unesco de Salut Visual.

TO, recorda, va ser una organit-
zació de joves i celler de militants 
que formaren o participaren des-
prés en grups com el Candela, i 
el Campingas, algunes van anar 
a joves d’ERC i diferents movi-
ments, com l’okupa. El treball a 
Bòsnia, amb refugiades de Sre-
brenica, «em va marcar i orientà 
la vida cap a la cooperació».

Després, visqué les campanyes 
contra el Banc Mundial i l’FMI, 
l’altermundialisme. Anys en què 
vivint a Madrid, milità en movi-
ments dels quals sorgiren els ac-
tuals «comuns», Podem i altres. I 
encara va tenir temps de fer part 
d’EUiA algun temps.

De manera que quan ICV la 

proposà com a candidata inde-
pendent a la llista de TeC, junt 
amb l’Emiliano Martínez en un 
dels dos llocs assignats al partit, 
«em va entusiasmar, em sembla-
va un moment històric», expli-
ca, “perquè TeC aconseguia així 
ajuntar moviments i partits”.

“L’activisme institucional és 
necessari”, pensa, “una part 
l’hem de fer a les institucions”. 
Així, “després d’anys de disper-
sió, tornar tots a una, em sembla-
va increíble». Més encara perquè 
ja havia estat a llistes d’ICV-EUiA 
en dos ocasions.

L’entrada de les noves forces 
a les institucions de govern, ad-
ministracions i parlaments, «ha 
estat un revulsiu, amb nova gent 
i maneres de fer i pensar, les ac-
tituds, els procediments fins i 
tot...». Hi veu «un redimensio-
nament de l’espai a l’esquerra 
del PSC». Al temps, però «hem 
pogut veure el mal que han fet 37 
anys de PSC a la ciutat, i un equip 
de govern amb pocs projectes i  
idees, sense iniciativa».

Considera que no han acon-
seguit sortir de la dinàmica 
d’abans. «En el dia a dia no et tro-
bes cap proposta», afirma l’Anna. 

«Com a oposició tens la sensació 
que tu estàs donant les idees, i si 
són trencadores te les rebutgen, 
de vegades no perquè no els agra-
din, sinó perquè els compliques el 
dia a dia, els equilibris».

Una de les formes que el PSC 
ha trobat per sortir del pas, de-
fensa la regidora, és «creant in-
finites comissions pels mateixos 
temes». Explica el cas del proto-
col de dol en cas de violència de 
gènere, que, assegura, ha generat 
la creació de tres comissions. «És 
l’antiparticipació això. No s’ho 

acaben de creure i enlloc d’espais 
de participació real creen comis-
sions per aparentar».

Tot plegat és una llàstima, ex-
plica, perquè «la institució és 
molt important, un lloc on es pot 
discutir i decidir sobre la ciutat, 
es poden fer coses, hi ha recur-
sos»; però, «si qui ho ha de fer no 
s’ho creu o no entén l’esperit de la 
cosa, doncs també et decep».

D’altra banda, és cert que la 
institució «està molt encarcara-
da», afirma. «Les sessions són tot 
un espectacle de costums que, de 
vegades, no ajuden a fer bones 
polítiques. I el ROM esdevé so-
vint un arma contra la mateixa 
política». Cita com a exemple, 
entre d’altres, els horaris de les 
comissions i el del Ple. 

I encara es diu impressionada 
per l’escena del dia de la presa 
de possessió del càrrec, amb po-
licies de gala, representants de 
l’Església i els poders econòmics, 
com Mina o CECOT, amb una 
presència molt marcant, «em va 
sobtar molt».

Fent balanç de l’any de govern, 
és rotunda en afirmar que «ha 
anat a pitjor, i el pes de CDC es 
nota més, així com el «suport de 

C’s en els temes econòmics i que 
perpetuen la continuïtat de les 
polítiques».

L’oposició, per la seva banda, 
té bastanta força, «però no sufi-
cient». Han aconseguit «un acord 
molt potent amb ERC i la CUP, 
tenim una unitat a les votacions 
i presentació de propostes, però 
els calen més vots, i convéncer el 
PSC és molt difíci, tenen mandra 
de canviar i por de perdre espai».

L’Anna veu en el PSC una acti-
tud com «d’estar esperant el re-
lleu i anar aguantant encara i que 
l’aliança amb CDC sembla molt 
feble».

Així, considera que la feina 
«d’explicar i proposar alternati-
ves ens ho posen molt fàcil». Clar 
que, d’altra banda, «estem també 
fent el possible per intentar apor-
tar a l’acció de govern, per supe-
rar l’immobilisme».

Aquesta situació, però, degrada 
la vida política. Des de TeC, diu 
l’Anna, treballen per informar i 
explicar, «com venim fent amb 
les audiències i altres activitats». 
Creu que «hi haurà una deserció 
del vot socialista cap a TeC, ho 
estem veient, i nosaltres seguim 
treballant».
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Miquel Gordillo

L’equip de govern arros-
sega un altre via crucis 
amb la gestió del servei 
de transport munici-

pal. La nefasta planificació dels 
darrers anys queda demostrada 
pels fets, amb una flota ara ma-
teix envellida: quatre busos cre-
mats en dos anys, no sembla un 
balanç gaire optimista. A sobre, 
encara hi ha pendent de resoldre 
la licitació del servei, que va ser 
tombada als tribunals per in-
complir el reglament, i que deixa 
en l’aire el model de gestió. 

El ple de maig posà de ma-
nifest, un cop més, la manca 
d’autocrítica per part de l’equip 
de govern en aquest tema. 
L’oposició, com és lògic, aprofi-
tà per carregar contra el govern 
i en l’assumpte dels busos i els 
arguments oferts pel regidor 
responsable de l’àrea Marc Ar-
mengol, a qui li ha tocat lliurar 
amb els temes més punyents de 
la legislatura i, sovint, haver de 
defensar allò indefensable. La 
discussió va sorgir a compte de 
la liquidació municipal corres-
ponent al 2015 a TMESA, la qual 
va ser aprovada per unanimitat.

Precisament fa uns dies, un al-
tre bus va incendiar-se, tot i ha-

ver passat, només un dia abans, 
un control del seu motor. «Quin 
tipus de manteniment estem 
fent?», interpel·là Carles Caba-
llero (ERC). Ara, la preocupació 
per la seguretat de les persones 
és òbvia de cara l’estiu, per veu-
re com respondran molts dels 
busos en actiu quan pugin les 

temperatures. També per part 
del comitè d’empresa de TMESA 
es reclama disposar de busos de 
reserva, i es denuncien els anys 
de retard en la gestió de la flota. 
És per això que el ple anterior 
va aprovar comprar quatre bu-
sos de segona mà com a mesura 
d’emergència. Fins el 2017, no 
arribaran els nous que s’han ad-
quirit.

Les obres del Pla de Barris de La 
Maurina s’han d’enllestir

Les obres pendents al barri de 
La Maurina, corresponents al 
Pla de Barris, han de finalitzar 
com a molt el 2018. En concret, 
es tracta de la reurbanització de 
la Plaça de La Maurina i la cons-
trucció d’un equipament social. 
En quatre mesos s’han de definir 
els projectes a executar. Es ne-
cessita i s’exigirà a la Generalitat 
que pagui els 9’8 milions d’euros 
que encara té pendent d’abonar. 
Precisament una representació 
veïnal va estar present al ple de 
maig. Reclamen des de fa ni més 
ni menys que vuit anys que es 
materialitzin els compromisos 
adquirits per les administra-
cions i s’acabin les actuacions 
previstes. Fets i no paraules, de-
manen.

A l’acord, presentat 
per TeC i Ciutadans, 
se sumaren CUP, 
ERC i PP. Finalment, 
l’equip de govern hi 
votà a favor també. 
Això sí, enmig de re-
trets cap el PSC per 
haver incomplit les 

seves pròpies promeses electorals 
vers els veïns del barri. El quart 
tinent d’alcalde es defensà: «som 
els únics que duien el tema al pro-
grama electoral». El cas és que un 
any després de les eleccions, es 
posarà en marxa l’execució del 
Pla de Barris, i de ben segur que 
gràcies a la pressió veïnal.

La representant de la CUP 
aprofità per denunciar les man-
cances del reglament de partici-
pació: «Tant de bo les veïnes ha-
gueren pogut presentar elles la 
proposta». I assegurà que el PSC 
les havia pressionat dient-los 
que «no era bona via demanar-
ho a través de l’oposició». Per la 
seva banda, Pep Forn (ERC) aler-
tà de que, degut als retards en 
les obres, «tot el que s’ha fet no 
ha aconseguit la transformació 
social esperada, i entenem als 
veïns quan es queixen enfadats 
que s’ha d’acabar el projecte».

Altre dels acords aprovats, 
aquest a instàncies de Ciuta-
dans, proposà mesures per 
combatre l’atur de llarga dura-
da. Concretament, mesures que 
impliquin accions formatives i 
reforç dels serveis municipals 
d’atenció personalitzada als atu-
rats. Per fer-ho possible, dema-

nant finançament al fons social 
europeu. Miquel Sàmper (CDC), 
en nom de l’equip de govern, els 
hi donà suport, tot i reconèixer 
que per dur a terme les vagues 
mesures, sigui quines siguin, 
«s’han de demanar subvencions 
a altres instàncies». El PP, com 
no, també aprovà la proposta.

El debat al plenari escenificà 
de nou la diferència de criteris 
entre els bàndols d’esquerra i 
dreta. Els grups de TeC, CUP i 
ERC votaren en contra, tot de-
nunciant el caràcter paternalista 
de la proposta, i per la seva cà-
rrega ideològica, «amb aquesta 
olor de naftalina de culpabilitzar 
les persones per la seva situa-
ció», segons Xavi Martínez de 
TeC. La Maria Sirvent (CUP), es 
queixà de que la proposta «no in-
corpora la perspectiva de gènere 
ni mesures vers les dones, que 
són les més afectades per l’atur». 
I més enllà: «només recórrer a 
fons de la UE són mesures pedaç 
del tot continuistes». L’Isaac Al-
bert (ERC-MES) també trobà els 
acords innecessaris, «els serveis 
municipals ja estan fent la feina 
que vostès reclamen», i que es 
generen falses expectatives «que 
no porten enlloc i no ajuden els 
aturats». David Aguinaga de C’s 
defensà que «hem d’ajudar a 
aquestes persones a que surtin 
de la seva situació, i no fer as-

sistencialisme pur i dur». Caldrà 
veure com i quan es concretaran 
les mesures, o com a mínim, s’ha 
d’esperar què arriba de la UE.

Bona notícia per als estudiants: 
la Biblioteca Central obrirà les 
nits en època d’exàmens. Ja es va 
obrir el passat gener a mode de 
prova pilot. La proposta presen-
tada pel PP va rebre el suport de 
la resta dels grups de l’oposició, 
TeC, ERC-MES, CUP i Ciuta-
dans. En canvi, el regidor del 
PSC Amadeu Aguado va advertir 
que la proposta «és inassumible 
perquè no hi ha recursos», ja que 
la Diputació és qui paga el perso-
nal i «ens diran que no pot ser». 
L’equip de govern es va quedar 
sol i, per tant, tocarà obrir les bi-
blioteques central i les dels dis-
trictes 5 i 6 per ser els de major 
població, aquestes dues com a 
prova pilot.

Això sí, el partit conservador 
va veure desestimada una de les 
seves ‘tradicionals’ propostes, la 
de la lluita contra els incívics i el 
vàndals, davant dels quals creu 
necessari que s’han de col·locar 
càmeres de videovigilància a 
l’espai públic. En aquesta oca-
sió, els llocs suggerits, el Parc de 
Vallparadís i el Parc del Nord. 
La resta dels grups s’hi opo-
saren, mentre que Ciutadans 
s’abstingué.

  Ple municipal Alarma i preocupació pel mal estat dels autobusos

Manca d’autocrítica de l’equip de 
govern en la gestió del servei del 
transport públic, mentre molts 
busos de la flota no ofereixen prou 
garanties.

Vista actual de la Plaça de La Maurina, on resa que les obres del Pla de Barris començaven el 2011      
MG

Per majoria absoluta es va aprovar la 
petició de la CUP d’oferir tallers de 
Salut Sexual als instituts i de distri-
buir gratuïtament copes menstruals. 

Es tracta d’un paquet de mesures de salut pú-
blica, que mira d’explicar els beneficis i con-
traindicacions de cada mètode de recollida 
de sagnat, per tal que les adolescents i dones 
puguin escollir lliurement quin mètode prefe-
reixen. I també per evitar que la menstruació 
continuï sent tabú. Només el representant del 
PP hi va votar en contra.

Els tallers, a realitzar a partir del gener de 
2017, s’adreçaran a les escolars de 2on d’ESO 
dels instituts que ho sol·licitin. Personal es-
pecialitzat explicarà els aspectes positius i 

negatius dels diferents mètodes de recollida 
del sagnat que existeixen, i mostraran també 
les copes menstruals i les esponges marines, 
com a mètodes més econòmics, sostenibles i 
menys agressius per al cos, en contraposició a 
les compreses i tampons que acaparen pràcti-
cament tot el mercat.

L’Ajuntament també distribuirà entre les 
joves que ho demanin unitats de recollida de 
sagnat. Per això, es demanarà a la Generali-
tat que proporcioni aquest material, i si no ho 
fa, el consistori destinarà 15 mil euros anuals, 
amb els quals es podran adquirir unes 1.500 
unitats, ja siguin copes menstruals, compre-
ses o tampons, segons càlculs de la CUP.

Copes menstruals per a les adolescents
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Servei d’aigua: greus incompliments i il·legalitats en la gestió i preus
Aquí, les conclusions d’un primer estudi sobre el cas del 

servei d’abastiment d’aigua a la ciutat de Terrassa, realit-
zat per l’Observatori Ciutadà Municipal (OCM). També al-
gunes demandes i propostes que poden servir al govern i 
administració locals. Les sospites sobre il·legalitats aixe-
cades fa pocs mesos per Fernando Urruticoechea, publi-
cades per Malarrassa el passat maig, s’han verificat.

Un membre de la Taula de l’Aigua explicant els càlculs que han fet sobre els ingressos i despeses de l’aigua.

10. CONCLUSIONS PRELIMINARS: Incompli-
ment greu de principis de legitimació ciutadana de 
la gestió municipal. 

Aquest dictamen preliminar, no implica que pu-
guin aparèixer incompliments d’altres principis 
de legitimitat a la gestió pública municipal, quan 
l’auditoria ciutadana analitzi a fons altres temes re-
lacionats amb el sistema d’abastiment i distribució 
d’aigua. 

A falta d’obtenir les explicacions pertinents dels 
i de les nostres representants polítiques, i del fun-
cionariat de l’Ajuntament de Terrassa (a la vista de 
les quals revisaríem aquest informe), ens veiem en 
l’obligació de manifestar que, pel que fa únicament 
a la seva actitud respecte del manteniment del sis-
tema de preus privats del servei públic essencial 
de l’aigua, l’equip redactor d’aquest informe, amb 
el suport de les entitats relacionades, dictaminem 
de forma provisional que la gestió municipal ha in-
complert greument els següents principis: 

10.1. INCUMPLIMENT GREU DELS PRINCIPIS 
DE DIGNITAT I DRETS HUMANS; 

Pels talls del subministrament d’aigua, realitzats 
de manera injusta i il·legalment a les famílies en les 
situacions més vulnerables, els quals s’haguessin 
pogut evitar, en la seva totalitat, si l’Ajuntament ha-
gués decidit aplicar la llei a partir de l’any 2004. 

10.2. INCUMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE 
JUSTÍCIA SOCIAL I SOLIDARITAT. 

Pels mateixos motius 
10.3. INCOMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE 

DEFENSA DE L’INTERÈS GENERAL I L’INTERÈS 
PÚBLIC 

Per no defensar la potestat tributària de 
l’Ajuntament que li permet la millor defensa dels 
interessos del municipi en la gestió pública d’un bé 
essencial com és l’aigua. I, en canvi, insistir als i a les 

nostres representants polítiques i funcionariat en 
treballar en l’opacitat, el sobre cost i la possibilitat 
de frau en la subcontractació, negant-se a modificar 
el sistema tarifari privat dels preus de l’aigua. 

10.4. INCUMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE 
LEGITIMITAT DEMOCRÀTICA I TRANSPARÈN-
CIA. 

Per la negativa d’aconseguir una gestió pública de 
l’aigua transparent sota el control de l’Ajuntament i 
la ciutadania. 

10.5. INCOMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE 
LEGALITAT 

Per la inaplicació de la LGT de desembre del 2003, 
en vigor des de l’any 2004, en la qual el legislador 
incorporava a la llei central de l’ordenament tribu-
tari el paràgraf 2.2, esvaint els dubtes sobre la possi-
bilitat d’evitar el tractament de taxes quan el servei 
es gestiona indirectament a través d’una empresa 
privada. 

Per la inaplicació de la Ley 25/1998, de 13 de ju-
lio, “de modificación del régimen legal de las Tasas 
estatales y locales y de reordenación de las presta-
ciones patrimoniales de carácter público”, que ja 
des de la seva exposició de motius deixa clara la 
inconstitucionalitat del sistema de tarifes privades 
en el servei públic municipal d’aigua, gestionat per 
l’Ajuntament. 

Per interpretar la legalitat en contra dels princi-
pis constitucionals d’universalitat pressupostària, 
tal com estableix l’article 134 CE. 

Per interpretar la legalitat en contra del principi 
constitucional de reserva legal tributària, tal com 
expressa la sentència 185/95, respecte de l’article 
31.3 CE i tal com explica l’apartat 5è de la sentència 
5037/2015 del Tribunal Suprem. 

A Terrassa el 12 de maig de 2016. 
Observatori Ciutadà Municipal

El règim tributari de pagament del servei 
és il·legal, beneficia interessos privats

1. Que a la vista de les referències exposades, deduïm que des de 
la Sentència  185/1995 del tribunal constitucional i la Llei 58/2003 
General Tributaria, el règim tributari, pel qual es gestiona el paga-
ment del servei de l’aigua potable a la ciutat, és bàsicament il·legal.

2. Que entenem que l’Ajuntament té el deure d’aplicar la legalitat 
a favor de la ciutadania, de forma activa. Les lleis que beneficien 
l’interès general i l’interès públic són per aplicar-les, no per esperar 
passivament que la ciutadania exigeixi la seva aplicació com està 
passant a Terrassa amb el cas dels ingressos pel servei de l’aigua.

3. Que creiem que la política municipal i la interpretació de la 
legalitat que es fa i s’ha fet per part de l’Ajuntament ha estat for-
tament influenciada pels interessos privats de Mina d’Aigües de 
Terrassa, en el sentit exposat a l’apartat segon d’aquest document, 
sobre interessos privats i públics.

4. Que la cobertura legal que aporten les declaracions de la Di-
recció General de Tributs, en el sentit  d’alliberar de responsabilitat 
tributària els gestors i el  funcionariat en el compliment de la llei, 
així com els subjectes tributaris en el seguiment de les seves in-
terpretacions, no hauria de justificar la inacció que hi ha hagut en 
aquest tema durant tants anys.

5. Que entenem que més enllà de la responsabilitat jurídica per 
l’incompliment de la llei, la política municipal en la gestió de l’aigua 
podria ser impugnable, com també ho podria ser el propi pressu-
post municipal.

6. Que a pesar de la gravetat dels fets exposats, creiem que la via 
per avançar en la millora del servei de l’aigua; per adequar a la llei el 
regim tributari del servei; per millorar la comprensió d’una legali-
tat extraordinàriament complexa, i per garantir una millor política 
al servei de la ciutadania, considerem que tot l’argumentari expo-
sat aquí està obert a la discussió i a la reflexió col·laborativa, en el 
sentit més positiu possible.

Prou d’opacitat, el preu no pot superar el cost,  l’aigua és dret universal
a) A tots el grups polítics i al govern municipal, una revisió en profunditat de la legalitat vigent, i una 

reflexió crítica sobre el model de gestió de l’aigua a la ciutat. Demanem que la fi de la concessió actual de la 
gestió de l’aigua, acabi amb l’opacitat i la inhibició política en la gestió del servei.

b) Que en el pressupost de l’any 2017, ja es contempli el balanç d’ingressos i despeses atribuïbles a la 
gestió del servei de l’aigua a la ciutat. I, per tant, que el règim tributari del servei passi a estar regulat per 
una taxa.  

c) Que es compleixi amb els principis constitucionals d’universalitat pressupostària i reserva de llei. La 
qual cosa significa que la fixació del cost del servei es faci en base a un estudi tècnic-jurídic que asseguri 
que el preu a pagar per les persones usuàries no superi el cost del servei;  que aquest estudi estigui sancio-
nat pel Ple municipal; que les persones usuàries puguin participar i proposar modificacions mitjançant 
al·legacions, i que estiguin informades; que els impagaments se solucionin per via de constrenyiment i 
que, en tot cas, es garanteixi sempre el subministrament de l’aigua com un dret humà i universal.

d) Demanem al govern municipal i als grups polítics que, en l’actual procés de liquidació de la con-
cessió, siguin valents i no es pleguin al xantatge que es pot derivar de la manca d’informació, i manca 
de coneixement, resultat de molts anys de despreocupació i de l’opacitat exercida pel gestor del servei. 
La força per fer possible la municipalització de la gestió pública de l’aigua necessita del compromís de la 
ciutadania; de la voluntat del govern municipal, i del coneixement i l’experiència dels propis treballadors 
i treballadores del servei. Es necessita d’una acció de govern decidida per fer-ho possible. Les ambigüitats 
i les dilacions només serveixen per portar l’aigua al moli de sempre. L’oportunitat que suposa el moment 
que vivim, requereix d’uns grups polítics i d’un govern municipal a l’alçada del repte. No esperem menys.  
Entre tant, la ciutadania i les organitzacions socials defensarem el que ens pertoca.

L’Observatori Ciutadà Mu-
nicipal de Terrassa i els 
grups col·laboradors dins 
del procés d’Auditoria 

Ciutadana Municipal del servei 
de distribució d’aigua potable de 
Terrassa i la concessió a Mina Pú-
blica d’Aigües de Terrassa S.A. fan 
públics aquests dies documents 
que marquen una fita història i 
tindran molta repercussió.

Aquest material conté la in-
formació, les referències i les re-
flexions en relació al que consi-
deren “greus incompliments dels 
principis de dignitat i drets hu-
mans, justícia social i solidaritat, 
de defensa de l’interès general i 
l’interès públic, de legitimitat de-
mocràtica i transparència, i també 
l’incompliment greu del principi 
de legalitat”.

L’informe arriba a la conclusió 
de que “el sistema tarifari de co-
brament dels tributs de l’aigua 
actualment en vigor a la ciutat és 
bàsicament il·legal”:

-Per la inaplicació de la LGT de 
desembre del 2003, en vigor des 
de l’any 2004, en la qual el legisla-
dor incorporava a la llei central de 
l’ordenament tributari el paràgraf 
2.2, esvaint els dubtes sobre la pos-
sibilitat d’evitar el tractament de 
taxes quan el servei es gestiona 
indirectament a través d’una em-
presa privada.

-Per la inaplicació de la Ley 
25/1998, de 13 de juliol, “de mo-
dificación del régimen legal de 
las Tasas estatales y locales y de 
reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de carácter públi-
co”, que ja des de la seva exposició 
de motius deixa clara la incons-
titucionalitat del sistema de ta-

Ni principis de dignitat ni de legitimitat ni de legalitat

rifes privades en el servei públic 
municipal d’aigua gestionat per 
l’Ajuntament.

-Per interpretar la legalitat en 
contra dels principis constitucio-
nals d’universalitat pressuposta-
ria, tal com estableix l’article 134 
CE.

-Per interpretar la legalitat en 
contra del principi constitucional 
de reserva legal tributaria, tal com 
expressa la sentència 185/95, res-
pecte de l’article 31.3 CE i tal com 
explica l’apartat 5è de la sentència 
5037/2015 del Tribunal Suprem.

Les entitats responsables del 
document, davant els resultats 
de l’estudi, encara es demanen 
com ha estat possible un cas com 
aquest: un procés llarguíssim de 
negoci, opacitat i fins i tot incom-
pliment de la legalitat vigent. 

Consideren preocupant que el 
document de treball sobre el ser-
vei públic d’aigua, actualment en 
discussió en la Comissió d’Estudi 
Política i Tècnica creada per 
l’Ajuntament, no plantegi cap re-
flexió sobre aquest tema. 

Entenen que “és en aquest do-
cument on l’Ajuntament hauria 
de definir, no només si el model 
de gestió a de ser directe o indi-
recte, sinó també el model de fis-
calització del servei, si aquest es 
gestionarà mitjançant tarifes com 
fins ara, o amb una taxa.”

Defensen, finalment, que “la 
taxa és l’únic instrument possible 
segons la legalitat vigent, i a més, 
és l’únic que fa possible una fisca-
lització eficaç, transparent i par-
ticipativa al servei dels ciutadans, 
de l’interès públic i general, i no 
dels interessos privats”.
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Hom pot veure i viure la situació a la ciutat, plena de 
desigualtats, així com el drama de tantes famílies, molt 
més real i proper d’allò que ens volen vendre, i que les 
deixa totalment vulnerables i sense un dret bàsic com és 
el de disposar d’un habitatge.

No hi ha un perfil concret, diuen els membres del 
Colectivo Sin Vivienda:  «treballàvem, ens vam quedar 
sense feina, i ens vam haver de buscar la vida abans de 
quedar-nos al carrer, no hi ha més».

La realitat del Juan Domingo és com la de molta gent 
que ha patit les conseqüències de la dita crisi. Treballa-
dor del sector de la construcció, porta 8 anys a l’atur, 
rebent només 426 euros. «Per ara Serveis Socials paga 
el menjador de les nenes», diu resignat. «I encara sort 
que em va sortint alguna feineta, però de pocs dies, tot 
molt precari». Ara té 59 anys i en breus podrà jubilar-
se, «després de 40 anys cotitzats alguna cosa millor em 
quedarà», comenta.

El Juan va formar part de les famílies que decidiren 
ocupar un bloc de pisos al barri de Les Arenes, ara fa 

dos anys. Amb les seves 4 filles, va accedir a un pis de 
l’àtic. Uns mesos abans s’havia ocupat el bloc adjacent 
del carrer Cervera, i poc després, el número 3 del mateix 
carrer Falset. Tots els pisos estan reallotjats per famílies 
que es varen trobar en la mateixa situació. «Des de sem-
pre ha hagut bona convivència, però és encara millor 
des de que hem muntat l’associació i treballem per uns 
objectius comuns», explica el Juan. Ell és un dels vocals 
que representa el bloc on viu.

En aquests dos anys, aquests pisos no han rebut cap 
denúncia ni notificació per part dels propietaris. «En un 
noranta per cent, els pisos d’aquests blocs pertanyen a la 
Sareb. Segur que les constructores tenien molts deutes, 
com tothom, ho conec perquè he treballant amb cons-
tructores, i no volen que se’ls reclami el deute que han 
acumulat», assegura.

«Jo no vull viure gratis, vull un lloguer social. Vull una 
solució i una seguretat pensant en les meves filles, que 
no puguin venir un dia a treure’ns fora i deixar-nos al 
carrer».

Famílies que han ocupat pisos s’autoorganitzen com a col·lectiu
Els darrers anys, centenars de famílies han optat per 

reallotjar-se en molts dels pisos buits que hi ha a Terras-
sa abans que quedar-se al carrer amb els seus fills. Ara, 
aquestes famílies dels diversos blocs i pisos ocupats 
arreu de la ciutat, s’han organitzat amb el nom de Colec-
tivo Sin Vivienda, per reclamar un lloguer social amb un 
preu just que els permeti viure dignament.

Vista dels dos blocs de pisos ocupats al carrer Falset, al barri de Les Arenes                   MG

“Vull un lloguer social i una seguretat per a les meves files”

Miquel Gordillo 

«Nosaltres no som okupes, ho 
fem per necessitat d’un sostre, 
ens hem reallotjat», insisteixen a 
dir. Ara, han decidit organitzar-
se, i han creat i formalitzat el 
Colectivo Sin Vivienda. Amb un 
objectiu principal: reivindicar un 
habitatge social que els doni una 
empara legal, i que esperen, per-
metrà que es visibilitzi la magni-
tud de la problemàtica a la ciutat. 
Acaben de començar i ja comp-
tabilitzen al voltant del col·lectiu 
500 persones, entre adults i in-
fants.

«Un altre objectiu que tenim 
és posar de manifest que som fa-
mílies víctimes d’unes polítiques 
que ens han deixat sense feina, o 
amb una feina que ni tan sols ens 
permet cobrir la necessitat bàsi-
ca d’un habitatge», afirma el Javi 
Delgado, que consta com a presi-
dent del col·lectiu.

L’associació està aglutinant 10 
blocs ocupats. Hi ha els tres de Les 
Arenes amb 44 famílies reallotja-
des, dos blocs més a Ca n’Anglada 
amb 25 famílies, un bloc amb 15 
reallotjaments a l’Avinguda Abat 
Marcet, 11 famílies més a un bloc 
de Can Palet, i també un a La Co-
gullada, a la Plaça Arístides Mai-
llol. Aquests dos últims blocs són 

els únics que es troben en procés 
judicial. «Estem a l’espera que el 
jutge dictamini el dia del desa-
llotjament», diu el Javi, que es va 
reallotjar a un pis a La Cogullada 
amb 17 famílies més.

«El que ens uneix és la neces-
sitat de tenir un habitatge. Fins 
ara ens organitzàvem a cada bloc, 
les independents anaven cada 
una per la seva banda. Volem de-

fensar millor els nostres drets», 
detalla el Javi Delgado. «El pro-
blema és que com que no tenim 
una hipoteca, no teníem una de-
fensa organitzada». «Hi ha gent 
que ve d’una hipoteca però han 
passat després a un lloguer. Que 
és igualment de difícil: requereix 
un aval, un contracte, ara mateix 
unes condicions que es fan molt 
difícils de tenir», explica un dels 
membres.

El col·lectiu calcula que hi ha 
unes 3.000 famílies a tota la ciu-
tat que han hagut de reallotjar-se 
en pisos buits per tenir un sostre. 
«Hi ha molta gent aïllada que no 
s’ha assabentat que existim, i està 
esperant que els desallotgin, «se-
gur que ens buscaran en algun 
moment», assegura la Mònica, 
que viu amb el seu fill a un pis in-
dependent que va reallotjar. I es 
queixa de que «la societat ens veu 
com a delinqüents, quan totes les 
persones estem emparades per la 
Declaració dels Drets Humans i 
Constitució». 

«Busquem un lloguer social, 
amb llum i aigua, pagant un 
preu assequible a les nostres ca-
pacitats, això no és cap un luxe», 
sentencia l’Adriana, immigrant 
equatoriana, que ara viu amb 
els seus cinc fills a un pis de Les 
Arenes, però que havia patit un 

calvari des de que la van fer 
fora del seu anterior pis: «em 
trobo amb que la llei m’ha ge-
nerat un antecedent delictiu, 
ara no puc renovar el permís 
de residència». I il·lustra com 
era la bogeria fins fa no gaire: 
«el banc em va vendre un pis 
sense contracte, sense nòmi-

nes, amb el NIE caducat, només 
amb l’aval del meus pares. Era 
l’any 2008!»

«Hem considerat necessari 
tenir una cobertura legal i així 
tenir més força en la negociació, 
per això hem creat aquesta asso-
ciació», diu Karim El Otmani, un 
altre vocal.  I continua: «ens hem 
de preparar pel que ha de venir, a 
més amb el PP que vol derogar la 

llei 24/2015 d’emergència habita-
cional i pobresa energètica, hem 
d’estar preparats. Cal autodefen-
sar-se i autoorganitzar-se». 

Destaquen que accedint a pisos 
de bancs, és més fàcil pressionar 
per què hi hagi canvis cap a habi-
tatges socials. «Són els bancs qui 
han creat la problemàtica i han es-
tat rescatats amb diners públics». 
I comparteixen l’opinió, això sí, en 
que ocupar pisos de particulars no 
seria just, “no són qui ens ha por-
tat a aquesta situació”.

Recorden també que, per part 
de l’Ajuntament, hi ha aprovada 

Assemblea del Colectivo Sin Vivienda, el passat 23 de maig                                                              CEDIDA

«Som víctimes d’unes políti-
ques que ens han deixat sense 
feina, o amb una feina que ni 
tan sols ens permet disposar 
d’un habitatge»

una moció per unanimitat del ple 
municipal d’octubre de 2015, que 
van presentar a través de la Xar-
xa de Solidaritat Popular. El prec 
exposat denunciava la situació de 
les famílies de la comunitat dels 
blocs de Les Arenes, es demana-
ven solucions davant l’arribada 
de l’hivern, i es comprometien a 
avançar en la regularització de la 
seva situació de vulnerabilitat.

Per seguir treballant els objec-
tius fixats, han establert assem-
blees cada quinze dies, els di-
lluns. La propera toca el 6 de juny, 
al local del carrer Jacint Elías nú-
mero 27, a Ca n’Anglada. «Aviat 
no cabrem aquí, haurem de bus-
car un lloc alternatiu». També 
remarquen que el grup està obert 
a qualsevol persona o entitat qui 
desitgi col·laborar.

colectivosinvivienda@gmail.com
twitter: @sinviviendatrs

facebook: Colectivo Sin Vivienda Terrassa
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El passat 30 de maig, 
una representació del 
Col·lectiu d’Aturats 
+50 anys de Terrassa 

es reuní amb el tinent d’alcalde 
Sàmper. Fa temps que plantegen 
algunes demandes bàsiques a 
l’Ajuntament. L’entitat té regis-
trades prop de 300 persones. «Jo 
no veig menys parats», assegura 
un dels membres de la delegació, 
«al meu barri al menys està tot 
igual». Explica que «encara sort 
que de tant en tant podem fer 
alguna feineta, però», conclou, 
«això no et treu de l’atur» ni de la 
inseguretat total.

A l’abril van participar en el II 
Congrés sobre l’Ocupació de les 
Persones Aturades de Més de 45 
Anys, amb col·lectius de Catalun-
ya i Països Catalans, a l’Hospitalet 
del Llobregat. Informa l’Andrés, 
veí de Ca n’Anglada i veterà ac-
tivista local, que a la majoria de 
grups locals hi havia represen-
tants dels ajuntaments, «menys 
en el nostre cas, cap representant 
de l’Ajuntament de Terrassa».

Tot i no esperar massa del go-
vern local, exigeixen alguns mí-
nims. En aquesta reunió hi havia 
dues qüestions. Primer, suport 
al projecte d’empresa de serveis 
integrals de reformes elaborat 
pel propi col·lectiu, a partir de 
l’experiència d’una bona part del 
mateix en reformes de construc-
ció, fusteria, electricitat, pintura 
i de la llar en general. Segons en 
Paco, paleta de professió, el pro-
pi Sàmper s’havia compromès a 
cedir una nau que els servís com 
a magatzem i taller, sense la qual 
no poden començar la feina. La 
nau, de fet, l’han visitada alguns 
membre del grup, està al carrer 
Júpiter, a Can Parellada II.

Demanen també un suport 
especial per als casos de perso-
nes aturades que en el límit dels 
55 anys i dels 61 necessiten un 
contracte com el que pot oferir 
l’Ajuntament, en el marc dels co-
neguts plans d’ocupació, per po-
der accedir a una ajuda especial o 
jubilació anticipada i no haver de 
quedar en mans de l’assistència 
social o pitjor.

Al final de la reunió, avui nova-
ment, bones paraules. Els mem-
bres del col·lectiu, però, assegu-
ren que estan decidits a exigir 
respecte a la dignitat, i estan dis-
posats a demostrar-ho.

Milloren dades d’atur al Vallès
El Vallès Occidental registra-

va 63.686 persones aturades el 
passat mes d’abril, una taxa del 
14,98%, baixa un 2,2% respecte al 
març. Respecte a l’any anterior, 
es registren 8.801 desocupats 
menys, el que suposa un descens 
del 13,3% de la taxa d’atur.

L’atur cau en vint dels vint-i-
tres municipis; i ho fa més entre 
els homes que entre les dones. 
Per grups d’edat, disminueix en 
tots els grups d’edat i ho fa, so-
bretot, entre els joves. Per nivell 
formatiu, es redueix en tots els 
col·lectius respecte l’any anterior, 
sobretot entre els que compten 
amb estudis superiors. Per sec-
tors econòmics, i respecte el mes 
anterior, l’atur cau en tots els sec-
tors, sobretot en el comerç.

Per nivell d’instrucció: el 65,3% 
dels aturats registrats a la comar-
ca tenen estudis d’ESO o EGB, se-
guits pel 12,2% que compten amb 
estudis superiors. L’atur ha caigut 
en tots els nivells d’instrucció, so-
bretot entre els que compten amb 
estudis superiors (-14,6%). Per ni-
vell d’instrucció i edat: el gruix de 
desocupats (35,2%) es concentra 

Aturats de + 50 proposen alternatives i volen solucions

Membres del Col·lectiu d’Aturats, el 30 de maig a Foment, esperant el regidor Miquel Sàmper                                    PV

Baixar salaris no crea ocupació

S’obren camí noves pro-
postes per abaixar els 
salaris, sota formes di-
verses, totes molt mo-

dernes i dinàmiques, diuen. El 
Banc Bilbao Vizcaya, l’opinió del 
qual té molt de pes, ho fa en un 
dit “informe”, amb el títol «Ha-
cia un mercado de trabajo más 
eficiente y equitativo». Com 
sempre diuen, per augmentar el 
benefici de les grans empreses, 
que suposadament és la forma de 
crear més ocupació. Afirma que 
amb una reducció salarial del 7% 
augmentarà l’ocupació un 10%. 
L’economista i membre del con-
sell científic d’Attac Juan Torres, 
afirma, tanmateix, que el que 
veuríem seria justament el con-
trari.

“El que ara proposa el BBVA és 
fals”, afirma. Primer, perquè a 
l’Estat espanyol s’ha produït una 
caiguda dels salaris que, citant el 
prestigiós economista Jean Paul 
Fitoussi, “no s’ha vist mai en els 
temps moderns en un país des-
envolupat”, però no s’ha creat la 
promesa ocupació.

Segon, afirma en Torres en 
un article publicat al Diari del 
Treball, n’hi ha evidències sufi-
cients per afirmar que a Europa 
succeeix just el contrari, com 
mostren James Galbraith i Deep-
shikha Chowdhury, amb dades 

d’Europa entre 1980 i 2005: amb 
l’augment de salaris ha crescut 
l’ocupació i viceversa.

També és fals que salaris més 
baixos permeten més quota de 
mercat internacional i, per tant, 
creixement i treball. Sylvain Bro-
yer i Costa Brunner han demos-
trat que l’evolució de les quotes 
de mercat intraeuropees no te-
nen res a veure amb els costos de 
competitivitat. A Europa la ten-
dència observada, afirma Torres, 
és la d’una progressiva especialit-
zació productiva, de manera que 
la competència no es produeix en 
aquest terreny.

Així mateix, les retallades sala-
rials dels darrers anys de crisi no 
només no han creat creixement 
ni ocupació, sinó que tampoc han 
reduit el dèficit i el deute, que no 
han deixat de créixer.

Aquesta idea de la reducció de 
salaris per crear ocupació, asse-
gura l’assessor d’ATTAC, “és molt 
antiga. És una tesi liberal de prin-
cipis del segle XX que l’evidència 
científica ha demostrat comple-
tament falsa. Al contrari, hom 
sap que “és impossible generar 
activitat i ocupació sense que hi 
hagi demanda efectiva suficient 
i és impossible que això es pro-
dueixi en el nivell adequat si el 
que es fa és baixar constantment 
els salaris.

Per tant, es pot afirmar amb tot 
el rigor que la proposta del BBVA 
i l’FMI produiria tot el contrari 
del que afirma.

Un argument addicional contra 
aquestes propostes és que el crei-
xement del PIB que imagina, sus-
tentat en variació de l’ocupació i 
de la productivitat, abocat a ser 
proveïdors de serveis barats i nul 
valor afegit.

En definitiva, a qui sí beneficia 
la retallada de salaris és als grans 
grups empresarials que no depe-
nen de la demanda interna, sinó 
que operen també en mercats in-
ternacionals. Però arruïnen sen-
se remei les treballadores i peti-
tes i mitjanes empreses que viuen 
d’aquesta demanda, o sigui, de la 
massa salarial.

Ho saben perfectament, són 
moltíssimes les ocasions en què 
s’han “equivocat”, com ells ma-
teixos han tingut que reconèixer 
més d’una vegada. Però no pot 
ser casualitat equivocar-se tant 
i sempre a favor dels mateixos. 
Aquesta, sentencia en Torres, 
“no és una proposta accidental o 
de bona fe. És una decisió cons-
cient, que es pren a favor d’algú 
i a costa del patiment de milions 
de persones. És un delicte pre-
meditat contra un poble. (…) i cal 
desobeir, denunciar i demanar 
responsabilitats”.

700.000 firmes per la renda mínima
Els sindicats majoritaris, UGT i CCOO van presentar a finals de 

maig 700.000 signatures demanant la tramitació al Congrés d’una 
Iniciativa Legislativa Popular en favor d’una renda mínima per a 
les persones sense recursos i en situació de pobresa extrema. Com 
a senyal de la importància que les centrals donen a la reivindicació, 
l’acte d’entrega de les firmes el protagonitzaren els secretaris gene-
rals Pepe Àlvarez i Ignàcio Fernàndez Toxo, respectivament.

Els dirigents sindicals confien que en la propera legislatura la re-
presentació popular pugui aprovar aquesta iniciativa, mentre que en 
presentar-la en aquest moment intenten condicionar el debat elec-
toral posant al centre del mateix aquesta qüestió.

Els sindicats defensen que aquesta prestació o renda mínima és 
una forma de solidaritat que el país «pot i ha de permetre», afirmà 
en Toxo de CCOO. Al mateix temps, considerà que no es pot parlar 
de democràcia si una part important de la població queda exclosa en 
no gaudir de condicions mínimes suficients per viure. Reclamà dels 
partits que “no es pot deixar al marge” a prop de 6 milions de perso-
nes que viuen en la pobresa extrema en aquest país.

Per la seva part, Álvarez afirma que això no és acte caritatiu, sinó 
un dret: “Volem que sigui un dret universal i no estigui vinculat a 
una situació de crisi. Ha de ser una renda que no sigui incompatible 
amb altres actuacions que hagin de fer ajuntaments o comunitats 
autònomes”; ja que és una renda “justa, necessària i que dignifica els 
drets de les persones”.

Toxo i Álvarez van recordar que 710.000 llars no tenen ingressos 
i el 22 % de la població està en situació de pobresa extrema, mentre 
quasi el 30% està en risc de caure en aquesta situació (segons dades 
de l’INE). Aquesta renda beneficiaria a 2,1 milions de ciutadanes.

La renda mínima es configuraria com un dret subjectiu i formaria 
part del nivell no contributiu de la Seguretat Social, finançada per 
impostos via pressupostos generals de l’Estat. D’acord amb càlculs 
de les promotores de la ILP, la quantitat total seria d’uns 11.000 mi-
lions d’euros, l’1 % del PIB.

La Renda Garantida catalana, a punt de debat i aprovació
Després de múltiples obstacles i dues convocatòries electorals que 

han endarrerit la tramitació per via d’urgència d’aquesta proposta de 
llei fonamental, la Renda Garantida de Ciutadania es troba en fase 
de ponència al Parlament, pas previ al seu debat i aprovació en el Ple .

En cas d’obtenir la seva aprovació, aquesta llei garanteix una renda 
de 664 euros al mes a totes les persones i famílies sense ingressos, o 
el suplement en cas de ser inferiors a aquesta quantitat.

Aquesta ILP que va recollir més de 121.000 signatures i va obtenir 
el suport dels ajuntaments permetria superar la pobresa i defensar la 
dignitat de totes les persones a Catalunya.

en els majors de 45 anys amb es-
tudis secundaris d’ESO i EGB.

Interanualment, l’atur es re-
dueix en tots els sectors, sobre-
tot en els serveis relacionats amb 
l’empresa (-2.431), la indústria 
(-1.968), la construcció (-1.463) i el 
comerç (-1.377).

Però la pobresa és un horror
Si no tinguéssim en compte 

la qualitat de l’ocupació que es 
crea, a primera vista, la situació 
semblaria millorar. Tanmateix, 
les dades en el conjunt de l’Estat 
espanyol del llegat o agreujament 
de les conseqüències de la crisi 
no permeten festejar res. D’acord 
amb dades de l’Enquesta de 
Condicions de Vida elaborat per 
l’Insituto Nacional de Estadísti-
ca quasi la meitat de les persones 
aturades viuen en risc de pobre-
sa; i els ingressos de les llars no 
han deixat de caure durant 6 anys 
seguits.

Des d’una altra perspectiva, 

al temps que creix el PIB i baixa 
l’atur, un terç de la ciutadania viu 
en risc de pobresa o exclusió. Les 
persones en situació de pobresa 
severa sumen quasi tres milions, 
o sigui el 6,4% de la població total. 
I el percentatge de les que se si-
tuen per sota del llindar de risc de 
pobresa està en un 22,1% del total. 
Creix notablement el nombre de 
persones que tot i treballar, no 
aconsegueixen sortir de la situa-
ció de carències bàsiques.

En aquest escenari, i en contra 
de qualsevol optimisme tecnolò-
gic, un recent estudi de l’OCDE 
sobre els efectes de la revolució 
robòtica a 21 països mostra que 
l’Estat espanyol es veurà molt 
afectat per la mateixa, que pot 

posar en risc un 12% dels llocs de 
treball.

És la política!!
Si mirem totes les dades, o si-

gui que els bancs es van salvar 
amb desenes de milers de mi-
lions de diners públics, que el 
frau fiscal, l’evasió i altres fór-
mules d’elusió de les obligacions 
envers les conciutadanes, sumen 
una altra bona quantitat de des-
enes de milers de milions; i su-
mem les rendes de la corrupció 
política i empresarial; el que es 
pot veure és que parlem d’injusta 
distribució de riquesa, les obliga-
cions i les gràcies i desgràcies, i 
no pas de cap destí inevitable. 
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La Oka, un projecte d’inserció laboral per a joves amb discapacitat
Miquel Gordillo

Gràcies a la iniciati-
va de persones soli-
dàries, molts joves 
amb discapacitats 

psíquiques poden trobar vies per 
enfrontar-se a la seva inserció so-
cial i també laboral. L’associació 
La Oka va sorgir amb la intenció 
d’aconseguir llocs de treball per 
aquests nois i noies. «Surten de 
l’escola i acaben l’educació es-
pecial als 21 anys», explica la Mª 
Carme Rosique, una de les pro-
motores de l’entitat. «Com que 
no arriben al 65% de discapacitat 
no reben cap prestació, i volem 
donar-los una sortida al mercat 
laboral». 

La Mª Carme ens parla dels ini-
cis de l’entitat, que compta amb 
dos anys i mig de vida. I que té 
l’origen, com sol ser habitual, en 
les pròpies vivències personals.

«Són persones amb qui hem 
anat fent una bona pinya». Els jo-
ves tenen entre 18 i 25 anys.

L’entitat té la seu social al ca-
rrer Prat de la Riba núm. 112. Allò 
més visible és la botiga a peu de 
carrer (oberta de dilluns a diven-
dres de 10 a 13h i de 17 a 20h), on 
venen articles que els hi porten 
com a donacions i que reciclen: 
roba diversa, bijuteria, etc., a més 
dels productes que la mateixa en-
titat elabora.

Tota la tasca que es fa és total-

ment voluntària: «la Marisa i jo 
estem aquí tot el dia. També hi 
ha dos nois que hi són a la tarda 
ja que treballen, ajuden i porten 
la part comptable i jurídica. Les 
feines que fan els joves són sobre-
tot de reciclatge i articles nous». 
«Tot el que rebem com a donatius 
ho reciclem, arreglem, rentem, 
cosim... Això és molta feina, ens 
passen les hores volant», descriu 
la Marisa.

Malgrat que aquesta sigui 
l’activitat més visible, no volen 
que se’ls vegi com una botiga de 
venda: «som una associació que 
treballa amb l’objectiu de la inte-
gració laboral d’aquests joves que 
no tenen fàcil la sortida al mercat 
laboral. Volem que es llevin i esti-
guin motivats, que no es quedin 
a casa, rebla la Mª Carme. «I que 
les seves famílies vegin que tenen 
un lloc i se senten útils treballant 
i aprenent algun ofici», remata la 
Marisa.

L’entitat funciona també amb 
les petites quotes dels socis, «ara 
són només 15, ens agradaria ser-
ne més. Amb això i els donatius 
per les vendes anem subsistint». 
Ara han presentat un projecte a 
l’Ajuntament per tal d’elaborar 
articles amb la marca de La Oka 
i poder vendre’ls. «Això ens ha de 
permetre posar en marxa els ob-

jectius que ens marquem, a veure 
si ens l’aproven».

A banda d’aquest projecte, els 
objectius de l’entitat passen ara 
per donar-se a conèixer. «Ens 
volem obrir i relacionar-nos 
amb altres experiències que ens 
facin donar un pas endavant». 

«L’important és que es vagin 
coneixent els nostres objectius: 
crear llocs de treball per aques-
tes persones, ja sigui aquí o 
fora, i buscar una estabilitat per 

aquests nois». Mentretant, par-
ticipen en actes com ara la Fira 
de la Salut, amb els comerciants 
de Sant Pere Nord, o a Sant Jor-
di. «Amb el que més gaudeixen 
és amb fires com la Modernista, 
amb els preparatius i per es-
tar presents», relata la Marisa. 
També organitzen diverses acti-
vitats, com ara excursions men-
suals, tallers de manualitats, de 
cuina, fins i tot una discoteca 
que munten al mateix local. 

Bolsos elaborats per l’entitat La Oka.       MG

ETICOM-Som Connexió Consum cooperatiu de telefonia i internet
Cooperativa de consum de serveis de telefonia i con-

nexió a internet, volen tenir sobirania en aquest sector 
controlat per multinacionals, tot i que regulat formalment 
per l’Estat. De fet, és un oligopoli i les infraestructures, les 
principals, són de Telefònica. Tota la informació a: www.
eticom.coop

Pep Valenzuela

Fa més de tres anys que la 
Mercè Botella, psicòloga 
social amb experiència 
en el món cooperatiu 

(ha estat al consell rector de la 
Fedecoop), va pensar que si hi ha-
via un Som Energia també calia 
i es podia fer un Som Connexió. 
A l’abril de 2013 ho registrà, “i 
vaig decidir caminar”: va anar a 
conèixer la xarxa Guifi.net i pro-
veïdors, intentà impulsar un pro-
jecte territorial a Rubí i exposà 
i compartí el projecte a la Fira 
d’Economia Solidària d’aquell 
any, “amb la meva filla, un cartell 
fet amb cartolina i un cordillet i 
un logo fet a l’escola de Rubí de 
Belles Arts”.

Allà es van aglutinar unes 70 

persones, que començaren a pen-
sar conjuntament, tot descobrint 
immediatament Eticom, un altre 
grup, articulat amb Gats (Grups 
Associats de Treball Sociocul-
tural, entitat del Tercer Sector 
del Prat, impulsora d’iniciatives 
d’economia social) i que amb la 
seva experiència proposaren un 

equip de treball que definís i con-
trastés amb la base social les pro-
postes per crear un operador de 
telecomunicacions de l’economia 
social.

Amb la vocació de ser una coo-
perativa gran com ho és Som 
Energia, declara la Mercè, i fer 
desplegaments de XOLN (Xarxa 
Oberta Lliure i Neutral), que per-
metria “un creixement molt lent 
i molt territorialitzat” (n’hi ha 
municipis amb molta disposició, 
com Sant Vicenç dels Horts, Ma-
taró o Arenys), decidiren una “es-
tratègia inicial: revendre serveis 
d’operadors existents per poder 
créixer en base social de manera 
més ràpida”, acumulant mas-
sa social, donant-se a conèixer, 
fent ingressos i estructura prò-
pia. Així, avui compren paquets 
a Masmovil i Vodafone, com la 

majoria d’operadors pe-
tits, un contracte amb 
majorista que et retorna 
un percentatge.

L’assemblea constitu-
tiva, que fusionà els dos 
grups de treball, va ser al 
març de 2014. S’havien 

conegut l’1 de novembre anterior. 
El servei propi va iniciar-se el 4 
de juny de 2015. L’assemblea es va 
fer al Prat, però la cooperativa és 
d’àmbit estatal, “tot i que avui la 
majoria de la base social és a Ca-
talunya”, amb socis a Canàries, 
Galícia, País Basc,València, Ma-
llorca, Madrid i altres ciutats.

Expectatives de creixement
El nombre actual de socis és 

de 1.556. Els tràmits es fan per la 
pàgina web. En dies alternatius 
baixen les dades i fan el càrrec 
bancari dels 100 euros del capital 
social, que actualment és 100% re-
tornable, informa la Mercè.

El creixement ha estat conse-
qüència de la difusió a les xarxes 
socials. Els socis poden contractar 
les línies que els calguin i apadri-
nar fins a 5.

Fins aquí hom parlava només de 
telefonia mòbil. Al juliol, tanma-
teix, van començar la fase beta del 
servei de fix i internet. En aquests 
moment,per dificultats vàries, 
aquest servei no ha pogut posar-
se encara en funcionament. 

Per sort, alerta, ja tenien molta 
cura amb el creixement. Sense 

Els paquets fusió i altres similars 
et fan captiu, que no puguis marxar, 
i nosaltres volem que la gent es vul-
gui quedar, pagant per allò que con-
sumeix i res més. 

Mercè Botella, del grup fundador d’Eticom-Som Connexió, a l’oficina de la cooperativa al Prat                                    PV

una infraestructura mínima sufi-
cient no es pot garantir una aten-
ció adequada. “Ha de ser sosteni-
ble, i ara no tenim la capacitat de 
transferir coneixement i cultura 
corporativa a 10 persones de cop. 
Hem de posar límits a la poten-
cialitat enorme de creixement, i 
dissenyar-lo molt bé des de siste-
mes integrats”.

Pagar pel consum real
Els preus que ofereixen són 

molt ajustats; encara, però, de-
terminats pel contracte amb el 
majorista. Per exemple: amb 
500mb i 300 minuts, es paga 16 
euros al mes. Però, per un euro 
més (17 euros) les dades arriben 
a 1Gb. A les companyies, explica, 
els interessa que la gent contrac-
ti més, encara que no ho consu-

meixi. “En aquestes lògiques”, 
assegura la Mercè, “quan siguem 
operador mòbil virtual podrem 
intervenir-hi. Nosaltres prefe-
rim que cadascú sigui conscient, 
que pagui pel que consumeix”.

Els dits paquet-fusió o altres 
“ens semblen un engany, hem 
buscat que el preu sigui més 
flexible”. Els paquets “et fan cap-
tiu, que no puguis marxar, i no-
saltres volem gent que es vulgui 
quedar”. 

Pel demés, contractant amb 
Eticom es tenen els mateixos 
serveis que els altres. Les in-
fraestructures, de fet, són les 
mateixes. L’atenció i conversa, 
de qualsevol manera, és amb 
Eticom, “som el front-office. La 
portabilitat i tot la gestionem 
nosaltres”.
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Drac de Terrassa, 35 anys representant la ciutat

Pep Valenzuela

N’hi ha documenta-
ció que acredita que 
a mitjans del segle 
XIX obria la proces-

só del Corpus a Terrassa un drac 
d’origen desconegut servit per 
cinc diables. El 1946 l’Ajuntament 
va fer-ne un que deixà d’existir 
en desaparèixer la processó. 
L’any 1977, un grup del Centre 
Excursionista decidí que calia 
recuperar la figura del drac en 
la cultura popular terrassenca. 
La presentació del mateix tingué 
lloc el Carnestoltes de l’any 1979, 
una figura que va ser popular-
ment coneguda com el Lagarto 
Jaén. Va ser, però, l’any 1981 quan 
es formà oficialment la colla del 
Drac, aquesta vegada presentant 
una reproducció de l’antic drac 
fet de cartró-pedra, obra d’en 
Jordi Grau. També formava part 
del projecte original la baixada 
del Drac des de la cova de Sant 
Llorenç, un passatge aquest que 
quedà institucionalitzat dins del 
programa de festa major, i que fa 
el Drac protagonista de l’obertura 
de la mateixa. El 1991 nasqué una 
rèplica més lleugera i forta del 
mateix Drac, construït en fibra 
de vidre per Antoni Mujal, de 
Cardona. (Blog Bestiari.cat)

«Estem en un dels millors mo-
ments de la història de la colla», 
afirma pletòric en Dani Salazar, 
qui amb 25 anys d’edat en porta 
ja 7 com a cap de colla. Clar que, 
en aquest cas, és cosa que ve de 
família, el pare és un dels funda-

dors del grup i el Dani ha viscut 
al costat del Drac des del bressol. 
Monitor de lleure, assegura: «ho 
porto dins la sang»».

Després d’alguns anys d’una 
certa sequera, amb una partici-
pació que podia oscil·lar entre les 
20 i 30 persones, en fa 3 o 4 que 
a totes les sortides, més o menys 
importants, s’hi apunten 70 per-
sones i més; molts músics, molta 
canalla i molts portadors, explica.

La funció o dèria del grup, 
depèn qui s’ho mira, es ballar i 
fer ballar el Drac, «li dóna vida i 
porta el nom de Terrassa arreu 
Catalunya i fora», tant a ciutats 
de l’Estat espanyol com a França i 
Suïssa. A més del Drac, hi ha tam-
bé el Drac infantil i la Cuca fera 
japonesa. «Tothom fa de tot», ex-
plica en Dani, però garantint les 
funcions bàsiques de: portadors, 
macuteros de carretilles del foc i 
els carretillers que les col·loquen, 
els encenedors i els ajudants que 
ajuden a fer els canvis. Això pel 
que fa al Drac gran.

El Drac Infantil només ne-
cessita portadores, però hi ha 
un cap de canalla responsable 
d’organitzar el ball. Aquí no hi ha 
pirotècnia. La Cuca va sortir per 
primera vegada al carnestoltes de 
l’any 84, com a comparsa oficial 
de la colla, i va acabar quedant-
se, «li van donar vida allà i des-
prés l’hem anat donant marxa, 
sempre surt».

La colla es completa amb les 
persones portadores del penó 
o bandera i els músics; ara ma-
teix en són 7 gralles i 12 tabals. 

Les gralles, però, no surten 
sempre,depenent de la quantitat 
de foc i fum, així que algunes pre-
sentacions els tabals poden arri-
bar als 20.

Les danses i música d’un cer-
cavila normal, en aquest cas, 
són dos, les respectives del Drac 
Infantil i Drac Gran; a les quals 
s’afegeixen altres més animades 
per cercaviles varis i correfocs, 
com són dolors d’amunt, munyèi-
ra, toc d’inici de Barcelona i tocat 
de l’ala.

La part més pesada, literal-
ment, és la de carregar les bès-
ties. El Drac vell, o sigui el de 
1981, pesa 85 quilograms. El nou, 
de 1991, només uns 65, el que tam-
poc no és poca cosa. En tot cas, 
l’operació necessita també de 4 
persones que ajuden a portar-lo.

En complir el 35 anys de vida, el Drac viu un dels millors 
moments de la seva trajectòria, amb gent com no l’havia 
tingut abans acompanyant-lo en les sortides i actuacions 
on, a més de defensar i posar ben alt el propi nom, ha de 
representar i deixar bé la ciutat. Al Raval Infernal, durant 
la Festa Major, celebrarà novament la gran nit de foc.

La colla del Drac a Tarragona, 2015                                                                                 CEDIDA

El Drac de Terrassa i el Drac Infantil, a la Masia Freixa, en una Culturassa                                                                      PV

El naixement del drac infantil és una data important per 
a la Colla. Això va obrir portes a la participació activa de 
la canalla, que abans podia fer poc més que mirar des 
de la distància.

Però n’hi ha d’altres moments que han marcat la vida del grup 
de cultura popular. La participació als fastos de les Olimpíades és 
sens dubte un d’aquests. Amb 9 dracs més del país van desfilar a 
Montjuïc. El Dani no ho va poder viure, però n’ha vist els vídeos i 
les imatges i ho explica amb tant emoció com qui més.

Sí que ha participat en nombroses festes de la Mercè, a Barcelo-
na, i aquestes són també espectaculars, assegura. «És molt difícil 
d’explicar l’emoció i els sentiments de ser-hi protagonista en mig 
de tantíssima gent». Això, però, el comportament de la gent, està 
canviant, «des de fa alguns pocs anys la gent enlloc de participar 
i acompanyar es dedica més a fer fotos i, llavors, quedar-se fora».

L’any passat, a Tarragona, van fer un correfoc amb 30 dracs, 
«increïble, no és qualsevol cosa, és molt de foc, en un escenari in-
creïble, molt maco». Al Vendrell també han fet part de trobades 
amb molts grups de foc.

El Raval Infernal, cada any per Festa Major, emfasitza en Dani, 
és un dels moments més màgics que pot viure com a integrant 
d’un grup de foc. «És un correfoc únic, les colles que vénen sem-
pre ho diuen que és una experiència diferent, que és una xulada, 
espectacular», declara imaginant ja el proper, que a més en ser el 
del 35 aniversari es prepara quelcom especial.

Després, hi ha les actuacions als barris de la ciutat, «anem a tots 
els que ens ho demanen»; i sortides fora de Terrassa, molt im-
portants les de Tarragona, Vilanova i la Geltrú (la colla d’aquesta 
ciutat és padrina dels egarencs), el Vendrell i Sant Pere de Ribes 
(també n’és colla padrina). Menys freqüents, però no menys inte-
ressants, han estat les actuacions als Pirineus, on han fet la baixa-
da de Torxes; al País Basc (Mutriku), Castelló, Fontgirola, i encara 
més enllà a Suïssa una vegada.

Aquest any, el Drac fa el seu 35 aniversari. Per Festa Major va 
ser la primera actuació, després de la baixada de la cova de Sant 
Llorenç, i en Dani anuncia una gran jornada de celebració.

Des d’un altre perspectiva i sense l’espectacularitat d’altres acti-
vitats o trobades, en Dani afirma que la Culturassa ha esdevingut 
una fita important per a la cultura popular a la ciutat, tant per la 
participació dels propis grups i colles com de la gent. Tot plegat, 
«això va, té molt bon futur», participa gent de tota la ciutat.

Si de cas es pogués fer una crítica, apunta, és que «enlloc de fer 
tants grups, potser seria millor fer menys però més grans i forts». 
I conclou: «No estic descontent, però si uníssim grups trauríem 
més actuacions i ens ho passaríem més bé i faríem més coses».

Una proposta molt familiar
L’evolució i creixement del grup en els darrers tres 

anys en Dani creu que es pot atribuir, principalment, als 
efectes de la crisi: «No ho sabem si és per la crisi, però ho 
comentem, i sí que ha fet que la gent busqui opcions de 
lleure i diversió econòmiques, i aquesta és una activitat 
gratuïta, i t’ho passes bé en família». En efecte, en gene-

ral són famílies, tothom hi participa i té lloc en les dife-
rents funcions o, com a mínim, acompanyant i ballant.

A part la feina estricta com a colla, fan colònies i sor-
tides, activitat per a la cohesió del grup, algun cap de se-
tmana. I regularment, els divendres es troben totes per 
l’assaig i després sopen junts.

Fan unes 30 actuacions a l’any, amb algunes de fixes, 
com les de Festa major, Carnestoltes, Sant Jordi, Diada 
i Fira Modernista. La Diada de la colla es fa al juny, però 

tot i ser important i gran, «és una mica com preparatòria 
de l’actuació més important, que és per Festa Major».

Una celebració molt relacionada amb les famílies és la 
Diada del Xumet, al setembre. Va néixer davant la neces-
sitat d’organitzar o institucionalitzar una demanda crei-
xent per part de la canalla de posar el xumet a la boca del 
Drac. «A la cercavila s’acostava canalla que se sent gran 
i que vol donar el xumet a la bèstia, fins que van decidir 
crear aquesta diada».

Olimpíades i altres dates memorables
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Secció de Muntanya Okupes Terrassa

Situació: Vallès Occidental
Accés: Can Robert, des de l’urbanització Cavall Bernat
Població propera: Matadepera
Punt de sortida: Mas de Can Robert
Horari total: 2 hores i 15 minuts
Alçada màxima: 915 metres
Època recomanada: Tot l’any
Material necessari: Calçat adequat, esmorzar, aigua i llanterna 
Atenció: Fàcil confusió de camins a la zona de la Font Soleia

Iniciem l’itinerari a les ruïnes de l’antic mas de Can 
Robert, indret molt conegut pels excursionistes del qual 
ens resten poques dades sobre la seva història per falta 
de documents. Es troba a la part nord de la urbanitza-
ció de Cavall Bernat. A prop, encara es poden veure, en 
l’esplanada de ponent de la casa, les restes d’un antic 
trull d’oli.

A poques passes del mas, tot seguint la pista que ens 
menaria a Can Pobla trobem un estret sender sembrat 
d’arrels que puja a la nostra dreta tot serpentejant i el 
seguim.

5 min. Tot pujant pel sinuós caminet trobem un 
caixó de lloses just al mig del sender, es tracta de les res-
tes d’unes antigues tombes alt-medievals. Seguim pel 
corriol —pocs minuts més endavant tornem a creuar 
la pista de Can Robert a Can Pobla—fins topar amb un 
sender més ample. El seguim cap a l’esquerra, en direc-
ció a la Canal de l’Abella. Si el seguíssim cap a la dreta ens 
menaria a l’aparcament de Can Pobla.

10 min. Seguim còmodament pel sender ben traçat 
fins que de mica en mica es va tornant més pedregós i 
comença a pujar més dret, senyal inequívoca de que ens 
estem enfilant per la Canal de l’Abella.

20 min. Després de pujar una estona pel fort pen-
dent, tot fent ziga-zagues pel pedregós camí, acabem to-
pant amb el camí de la Carena del Pastor, just a l’alçada 
del Morral de Drac. El monòlit conegut com Cova del 
Drac, situat al vessant nord-occidental de la Mola, va 
ser, segons la llegenda, l’amagatall d’una malèfica bèstia 
que els sarraïns van abandonar al seu pas per aquestes 
terres. El monstre va tenir esporuguits els habitants de 
Sant Llorenç del Munt fins que el mateix Comte Guifré 
va decidir enfrontar-s’hi.

Aquest curiós monòlit és la fita inequívoca que en-
capçala la canal i la vall de Santa Agnès. Aquesta canal 
s’obre a tramuntana de la Mola i baixa amb fort pendent, 
entre precipicis i roques impressionants, fins a la con-
ca del Ripoll. Així doncs, situats al peu de la Cova del 
Drac, veurem un corriol, clarament assenyalat amb una 
fita verda, que ens indica el camí de l’ermita, camí que 
baixa fent esses pel mig d’una vegetació exuberant, amb 
abundants avellaners salvatges, que creixen enmig d’un 
ufanós alzinar.

10 min. Trobem un trencall que planeja cap a 
l’esquerra. Seguirem aquest nou viarany, tot deixant el 

camí principal que baixa al Dalmau i les Arenes, i arriba-
rem de seguida al portal d’entrada al recinte de l’ermita 
de Santa Agnès, que està situada a 800 m d’altitud.

L’ermita de Santa Agnès es construí aprofitant una 
curiosa cova. A la part més profonda, la natura formà 
unes boniques piques, de considerable grandària, que 
solen estar plenes d’una aigua netíssima i fresca. La boca 
de la caverna és tapada principalment per l’església, que 
es manté dreta gràcies a la fermesa de les seves parets i 
arcades d’estil gòtic datades del s. XIII-XIV.

L’origen de l’ermita de Santa Agnès és ara per ara 
desconegut —el document més antic que hi fa referèn-
cia data de l’any 1341—, hom suposa que aquest temple 
fou construït per donar cabuda a una comunitat de deo-
donades (dones que sense professar cap ordre en con-
cret es dedicaven a la servitud domèstica de les comuni-
tats religioses).

L’abandó definitiu de l’ermita s’esdevingué a conse-
qüència de la Guerra de la Independència, en el trans-
curs de la qual les tropes napoleòniques saquejaren 
el monestir del Munt. Així doncs, els últims ermitans 
deixaren Santa Agnès l’any 1809.

De tornada prenem el camí de la dretà del trencall, 
el conegut camí de la Font Soleia, que ens durà per sota 
d’uns cingles preciosos.

30 min. Arribem a la Font Soleia. Si fem una breu pa-
rada, gaudirem de les vistes de les valls d’aquest vessant 
del massís.

Reprenem l’estret, però fressat camí, que, tortuós i 
pedregós, ens durà cap el trencall del Camí dels Monjos.

30 min. Traspassem el Camí dels Monjos i seguim un 
sender que en pocs minuts ens deixarà a l’aparcament 
de Can Pobla. 

10 min. Can Pobla. Les primeres cases de Can Pobla 
—o Sant Esteve de la Vall— segurament foren bastides 
a cavall dels segles X i XI. Aquí hi havia els masos Ta-
berner, Seró, Riquer i Costadella, que foren enderrocats 
en construir-hi la nova casa i masoveria. La donació feta 
pels comtes de Barcelona al monestir de Sant Llorenç del 
Munt, l’any 1005, ja parla de les cases de Sant Esteve de la 
Vall i de la seva capella. Can Pobla es troba a una altitud 
de 884 metres.

Des de l’aparcament de Can Pobla prenem la pista 
forestal que tot fent llaçades ens durà suaument de tor-
nada a Can Robert, aproximadament en uns 20 minuts.

CAMINS I MUNTANYES 
Santa Agnès: Can Robert - Morral del Drac - Santa Agnès - Font Soleia - Can Pobla - Can Robert

Als documentals d’enguany, 
podrem conèixer el patiment al 
qual el règim feixista va sotmetre 
les dones, companyes i fills/es 
de represaliats o assassinats/
des, després de la derrota repu-
blicana i, també, les vexacions, 
marginació i humiliació a la qual 
estaven sotmeses les dones que 
no complien el model de família 
estipulat pel nacional-catolicis-
me.

relats breus NAS DE PALLASSA

Davant del tancat de filferro, dos policies observen 
la noia que decidida  obre una maleta de cartró i en 
treu un nas vermell de goma, rodó com un bolet, i se’l 
plantifica sobre el seu. 

Amb aquest posat, els intenta convèncer que la deixin entrar i 
fer la seva feina. Els policies, impàvids, li diuen un cop més que no. 
Ella treu de la maleta una trompeta i una flor de plàstic d’un groc 
llampant que porta un tubet amb aigua i li entafora a un d’ells a la 
solapa.  Prem la pera i, al mateix moment que la petita trompeta fa 
el mecccc, el sortidor d’aigua s’escapa de la flor. Ara sí. S’ha trencat 
la fredor i, fins i tot, un dels policies fa una mena de ganyota amb 
la boca.   

És un matí tèrbol de finals de març i el sol, amagat rere un cel 
de vidre,  escalfa el camp de refugiats de forma tímida. La pluja 
d’ahir l’ha omplert de bassals enllacant els carrers improvisats  i 
els espais lliures de tendes. El fangueig, color terrosa, s’enganxa al 
calçat i a les mirades fugisseres que caminen amunt i avall cercant 
un pam de terra eixuta on poder seure.  

A la porta del camp, el tram de filferrat s’ha anat omplint de 
persones encuriosides  que s’acosten per saber què passa: dones 
amb nadons a coll i mainada d’ulls vidriosos; noies amb moca-
dors de cap de colors vius que destaquen per sobre d’un horitzó 
de tendes de campanya, blanques i  monòtones... un reguitzell de 
mirades esberlades que es deixen seduir per aquella pallassa de cos 
petit i moviments còmics que ha vingut a trencar el tedi de les seves 
hores. 

Finalment, la noia aconsegueix entrar al camp i la rotllana 
s’eixampla al voltant de la seva maleta plena de sorpreses i al com-
pàs de les seves facècies. Ara, fa un número amb l’ombrel·la xinesa. 
Ara, un altre amb el barret de mim... Els pessics d’humor l’apropen 
a la gent que s’ha anat congregant entorn seu. Al cap d’una esto-
na, una jove treu el seu mòbil i captura unes quantes imatges de 
la pallassa. En acabar, s’intercanvien els whatsapp, després d’una 
darrera instantània amb tota una colla de joves i de criatures que 
l’acomiaden fins a la porta del camp.

La pallassa abandona el seu circ particular, satisfeta. Feia molt 
de temps que no sentia aquella mena de pessigolleig al ventre. Des-
prés de gairebé un mes voltant per la zona, demà ha de tornar a 
casa. La seva vida continua, com la d’aquelles persones que acaba 
de deixar allà nuades a  un devenir incert.

L’endemà, a l’aeroport, mentre espera la sortida del seu vol, 
mira la galeria de fotos del mòbil. En una, s’hi veu ella en un cantó 
de la imatge i, a l’altre extrem, un nen que la mira fixament i que 
destaca per damunt dels altres. Porta un nas de goma, vermell i 
rodó com un bolet. Al rostre, hi du dibuixat un gran somriure. Obre 
la maleta i comprova que el seu no hi és. Torna a mirar la foto i, de 
nou, les papallones giravolten pel seu cos.

Un cop dalt de l’avió, mira finestra enllà. Un mar de núvols de 
porpra cobreix el món sota els seus peus. Tot és calma, quietud. 
Voldria pensar que és feliç, que, per fi, ha fet alguna cosa important 
a la seva vida, però s’adona que tot plegat només ha estat un senzill 
joc d’intercanvis: un  nas de pallassa, per un somriure. 

Al cap d’uns dies, les imatges del noticiari la treuen del seu 
abaltiment. Un remolí de gent, carregada amb motxilles i bosses, 
corre a través d’un camp verd motejat del roig de les roselles prime-
renques. Són centenars de persones que no es deixen atemorir per 
la fúria d’un riu cabalós. Algunes amb impermeables de colors, al-
tres amb catiusques, s’ajuden a creuar aquella línia furtiva d’aigua. 
Un nen, que du  un impermeable vermell i maldestre, aconsegueix 
arribar a l’altra banda del riu. Plou, i l’aigua li regalima per la ca-
putxa i li baixa pels narius. Agafat de la mà d’una dona, mentre la 
càmera l’enfoca, mira fixament a un punt indefinit. Avui no porta 
cap somriure dibuixat al rostre. Se l’ha oblidat al camp de refugiats, 
al costat del nas de pallassa. 

Dolors Frigola

L’Associació de Terrassa 
per la Tercera República orga-
nitza, un any més, el seu Cicle 
de Cinema Republicà. Els do-
cumentals es projectaran al 
Cinema Catalunya els dimarts 
7, 14 i 21 de juny a les nou del 
vespre. L’entrada serà lliure i 
gratuïta.

SINOPSI DELS DOCUMENTALS
LAS VÍCTIMAS SIN LLANTO (Vanessa Perondi i Sara Ga-
llardo)

Mort, dolor, repressió i silenci. Sota aquestes condi-
cions, dones que havien perdut marits, pares, germans o 
tiets durant el Cop d’Estat i la Guerra Civil van haver de 
seguir vivint sense ni tan sols poder fer públic el seu do-
lor. Elles també foren víctimes d’una repressió que les va 
deixar vives però que ni tan sols els va permetre plorar la 
pèrdua dels seus éssers estimats.

Perquè després de la mort encara quedaven la humi-
liació, l’estigma, la vergonya, la caritat, la deshonra... la 
violència estructural i simbòlica que va exercir el Règim 
contra elles per fer-les invisibles. 

LA MADRE SOLA (Miguel Paredes)
El regim franquista va utilitzar la família com un dels 

puntals més importants per aplicar el seu ideari. Per fer-
ho, va imposar el sotmetiment de la dona en tots els as-
pectes, amb un entramat de limitacions jurídiques, edu-
catives, socials, familiars, laborals, etc., que retallaven 
totes les seves llibertats.

DEJADME LLORAR (Jordi Gordon)
El genocidi franquista va deixar una empremta oculta 

als fills dels desapareguts, perseguits i assassinats per la 
dictadura. Aquells nens, avui ancians, van haver de créi-
xer, marcats per la tragèdia, sota el terror i la repressió 
sobre ells i les seves famílies, que els impedia poder mani-
festar els seu dolor i la seva pena. Avui, 80 anys desprès, 
encara esperen que se’ls reconegui com a víctimes.
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LITERATURA
Un cant a la resistència, 

la desobediència i la solidaritat

Fitxa bibliogràfica
Acte de violència

«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot». Aquesta frase memorable de 

Vicent Andrés Estellés podria ser perfectament el leitmotiv d’aquesta novel·la. Perquè aquesta és 

una història de consciència col·lectiva, de solidaritat enfront l’adversitat i resistència contra l’opressió.

Jordi Sellarès

Escrita l’any 1961, en ple «desa-
rrollismo» econòmic impulsat pel 
govern tecnòcrata, però no publica-
da fins el 1975, quan per fi va poder 
superar la censura, Acte de violència 
aconsegueix sacsejar-nos la cons-
ciència a fons i fer-nos preguntar: 
Què passaria si totes ens plantés-
sim, intransigents, davant de la tira-
nia. Pot realment el poder opressor 
alguna cosa contra totes nosaltres 
juntes?

En una ciutat i un temps inde-
terminats, encara que totalment 
recognoscibles, la població ha vis-
cut durant dècades sota el règim 
opressor del jutge Domina. Però 
arriba un moment en que la majoria 
de la població diu prou i, de forma 
tàcita, es coordina per obeir una 
consigna anònima que feia dies que 
havia anat apareixent en parets, oc-
tavetes i cartells: «És molt senzill: 
quedeu-vos tots a casa». Així —sen-
se vessament de sang i amb la força 
única de la desobediència i de la so-
lidaritat—, quan el poble es queda 
a casa, la indústria, el comerç, els 
transports, les comunicacions, tot 
es paralitza.

La estructura en capítols que 
ens expliquen les tres jornades de 
braços caiguts des de diferents 
punts de vista li dóna a Acte de vio-
lència una versemblança molt gran. 
Perquè no tothom reacciona igual 
davant de l’alçament passiu. Hi tro-
barem patrons de fàbriques que de-
manaran a crits la intervenció de les 
autoritats pertinents, brigades de 
policia que recorreran perplexos els 
carrers buits mentre busquen a algú 

a qui detenir, botiguers avars que 
només pensen en la caiguda de les 
vendes, turistes que no entenen el 
que està passant, ciutadans que es 
queden a casa més per por que per 
convicció, corresponsals que faran 
mans i mànigues per comunicar-se 
amb l’exterior i poder explicar el 
que passa, així com d’altres perso-
natges que viuen l’episodi amb es-
perança poc dissimulada.

«—Doncs que hi ha vegades que 
les coses van tan malament que 
més val que s’aturin del tot per co-
mençar després de nou.»

A mesura que passen les jorna-
des els ressorts de l’Estat i del rè-
gim autoritari es van erosionant al 
no estar preparats per enfrontar-se 
amb aquest esclat de resistència 
pacífica, d’aquesta vaga general in-
definida. 

La reedició d’aquesta novel·la del 
gran Manuel de Pedrolo (1918-1990) 
no només és un encert, ja que es 
tracta d’una història de rabiosa ac-
tualitat malgrat haver estat escrita 
fa més de 50 anys, sinó que és tam-
bé un acte que reivindica a l’autor 
de qui molts lectors, sobretot els 
més joves, només coneixen Meca-
noscrit del segon origen (1974), un 
dels llibres més llegits de la nostra 
literatura, però que no fa justícia a 
la resta de la seva bibliografia, se-
gons ell mateix.

El pols narratiu no decau en cap 
moment, cada una de les petites 
històries està perfectament trena-
da i executada amb un llenguatge 
precís que no s’embolica en detalls 
o descripcions innecessàries. Una 
constel·lació d’històries que encai-
xen perfectament en el conjunt i 

amb uns personatges que estan 
molt ben construïts, que són total-
ment creïbles i doten a la novel·la 
d’un caràcter polièdric, fent-nos 
gaudir de cada capítol com si fos un 
conte independent.

Acte de violència no és només 
una molt bona novel·la, d’aquelles 
que no deixen indiferent, sinó tam-
bé una altra mostra del compromís 
social i polític sense concessions de 
Manuel de Pedrolo, ferm defensor 
dels drets socials i nacionals dels Paï-
sos Catalans. Llegir-lo i reivindicar-lo 
avui dia és un acte de coherència, 
gairebé revolucionari, tal com as-
segura Cesk Freixas en l’excel·lent 
pròleg: l’obra de creació artística 
ha d’estar íntimament connectada 
al seu temps, a la seva gent i a les 
seves lluites; el llibre ha d’ésser una 
eina de creació de debat i de trans-
formació social. I que sigui precisa-
ment Sembra Llibres, jove editorial 
independent i alternativa del País 
Valencià, qui el reediti, de ben segur 
que hauria complagut d’allò més al 
Pedrolo.

Una reedició molt cuidada, que fa 
goig i ganes de palpar-la. Una reivin-
dicació d’un dels nostres grans au-
tors i dels més compromesos. Una 
oda a la resistència, a la desobedièn-
cia i a la solidaritat. I avui més que 
mai, repetim les paraules del poeta: 
«Perquè hi haurà un dia que no po-
drem més i llavors ho podrem tot».

«—Els pobles són incapaços de 
prendre iniciatives si ningú no els di-
rigeix. La història ens ho demostra 
ben palpablement.

—Sóc massa ignorant per a saber 
què demostra la història. En tot cas, 
ara la desmentim.»

MANUEL DE PEDROLO    
       
Pròleg de CESK FREIXAS 
Sembra llibres, Carcaixent, 2016   
296 pàgines  

especulacionsapeudepagina.blogspot.com.es/

Iván Carrasco Montesinos

...perquè fins ara només s’ha prohibit, per principi, la veritat. 

Nietzsche, Ecce Homo.

Tot va començar fa 25 anys amb la creació d’ARSEC (Asociación Ra-
món Santos de Estudios sobre el Cannabis) a la llibreria Makoki de Barcelo-
na. Una de les primeres coses que va fer va ser consultar al fiscal en cap de 
Catalunya José M. Mena si tenir un cultiu col·lectiu de marihuana per a ús 
personal constituïa delicte i de la seva alambinada resposta es deduïa que, 
si no hi havia tràfic, no hi havia delicte. 

Sense rumiar-s’ho gens, després d’una recaptació col·lectiva, van sem-
blar una plantació que el ministre Acebes va ordenar vigilar i que un dia van 
trobar tota arrasada. Posteriorment els conreadors van anar a judici, però ja 
s’havia produït una bretxa racional enmig del marasme legal prohibicionista 
que va permetre la proliferació de clubs cannàbics, recolzats també pels 
usos medicinals que investigacions molt serioses han avalat (consultar la 
revista National Geographic del mes de juliol 2015 ). 

Posteriorment es va fundar la FAC —Federació d’Associacions Cannà-
biques d’Espanya—, que va redactar un codi de conducta que s’assenyalava 
les males praxis en què no s’havia de caure.

A Terrassa han arribat a existir 25 clubs, però ara són menys, perquè 
uns han tancat perquè no els empaperin i altres perquè ja els han empape-
rat, ja que ara la fiscalia els acusa de constituir una associació il·lícita o cri-
minal, i per a això les penes dictades comporten presó i quantioses multes. 
A aquests clubs no només hi van usuaris lúdics, sinó persones malaltes o 
que pateixen els efectes demolidors de la quimioteràpia o del còctel antisi-
da, per alleujar els seus patiments; persones que pateixen dolors reumàtics 
i musculars, que els olis i alcohols amb marihuana alleugen eficaçment; 
o nens amb epilèpsia aguda que hi troben la seva panacea. No obstant 
això, en els darrers temps a totes aquestes persones se les ha començat a 
criminalitzar, i és que sembla que perseguir innocents, estigmatitzar-los i 
arrabassar-los els seus drets és molt fàcil, i en canvi perseguir delinqüents 
suposa riscos que val més eludir.

El modus operandi consisteix a fer un seguiment policial als proveïdors 
dels clubs, irrompre en els cultius i després en les associacions i aturar i 
escorcollar tot déu, com en els vells temps del franquisme. La llei mordassa 
els empara. D’aquesta manera tant els Mossos d’Esquadra com la Policia 
Municipal traeixen la seva raó de ser, que és evitar els delictes veritables 
i no aixecar atestats contra persones que pel simple fet d’usar cànnabis 
no causen cap perjudici a la societat. Així doncs, s’està criminalitzant un 
col·lectiu inofensiu que ha donat mostres de capacitat organitzativa i de 
maduresa política i que defensa els drets individuals, i a sobre els cossos 
policials es posen medalles per la seva lluita exemplar contra el crim orga-
nitzat quan el que fan en realitat és afavorir les màfies que novament tenen 
els consumidors a les mans. 

Clar, el PP sempre ha estat envoltat de contrabandistes i narcotrafi-
cants, sobretot a Galícia: el senyor Feijoo no dubtava a passejar al iot del 
conegut narcotraficant Marcial Dorado i don Fraga Iribarne sopava amb la 
flor i nata d’aquesta gent, els senyors Laureano Oubiña i Vicente Otero; 
aquest últim el va arribar a condecorar amb la medalla d’or i brillants del 
seu partit. Exemplar.

Anem enrere quan països com Holanda, Portugal i Uruguai defensen 
els drets dels consumidors de cànnabis. Els usos medicinals del cànnabis 
s’estenen per diversos països, inclòs Espanya, malgrat la persecució oficial, 
però aquí s’ha donat políticament una macabra volta de rosca més cap a 
postures prohibicionistes que ja crèiem superades per la raó i la ciència, 
que han demostrat la inutilitat i l’absurd de la guerra contra les drogues, 
una actitud tan estúpida que només és comparable amb la llei seca i la 
persecució a gais i lesbianes.

Colòmbia, Mèxic i Afganistan són un exemple del caos que pot arribar a 
provocar la guerra contra les drogues, aquesta que 
aquí volen implantar entre un govern cavernari i uns 
cossos policials que semblen inhibir-se en la perse-
cució dels veritables delinqüents mentre assetgen 
els que han aconseguit crear alternatives al tràfic 
organitzat i els seus despietats mètodes.

YANUNCAY

L’ASSETJAMENT 
ALS CLUBS 
CANNÀBICS
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PERSPECTIVES LLIBERTÀRIES  

Ingredients
PER A 4 PERSONES 
(12 a 16 hamburgueses)

Per a les hamburgueses
• 250 g d’arròs negre (indonesi) 
• 2 cebes a la juliana
• 3 pastanagues ratllades
• 200 g de carbassa ratllada 
• 100 g d’ametlles torrades i mòltes
• mig litre d’aigua
• sal 

Per a la salsa de llet de coco i curri
• 250 ml de llet de coco 
• 50 g d’ametlles moltes i torrades 
• curri dolç
• sal

Elaboració
Elaboració de les hamburgueses
Coeu l’arròs (una mida d’arròs, dues d’aigua i una mica de sal) primer 
amb el foc molt fort i quan comenci a bullir el baixeu al mínim, tapeu la 
cassola i deixeu que vagi fent uns 40 minuts, fins que l’arròs absorbeixi 
tota l’aigua.
Feu un sofregit amb la ceba i, quan estigui ben cuita i dauradeta, afegiu 
una mica de sal, feu-li fer tres voltes a la paella i afegiu-hi la pastanaga i la 
carbassa remenant-ho tot. Deixeu que us vagi coent una mitja hora, fins 
que quedi melós, i llavors afegiu les ametlles torrades i mòltes i torneu 
a remenar. Aboqueu immediatament l’arròs negre, que ja teniu bullit, 
i remeneu fins que la barreja quedi homogènia. Afegiu prou pa ratllat 
perquè, quan aneu moldejant les hamburgueses, no se us quedin en-
ganxades a les mans.
Finalment, o bé fregiu les hamburgueses amb una mica d’oli ben calent 
o bé les acabeu de fer posant-les al forn.

Preparació de la salsa de llet de coco i curri
Aboqueu la llet de coco, les ametlles torrades i mòltes, una mica de curri 
dolç i una altra mica de sal en un cassó, remeneu i deixeu la barreja a foc 
lent durant uns vint minuts. Després poseu la salsa en una batedora de 
vas (túrmix) i tritureu fins que la salsa quedi del tot homogènia.
Si la salsa us queda massa líquida, afegiu una mica més d’ametlles; i, en 
canvi, us queda massa espessa, afegiu una mica més de llet de coco.

DAMUNT UN CEL DE FIL

Joan Pedragosa

L’oligarquia liberal, que regeix 
la societat actual, descansa sobre 
dues institucions: l’Economia de 
Mercat capitalista i l’Estat. La prime-
ra, en nom d’una suposada autore-
gulació mitjançant la competència 
i el mecanisme de preus, impedeix 
que les polítiques econòmiques 
fonamentals derivin de decisions 
col·lectives que obeeixin anàlisis ri-
goroses que cerquin el bé comú. El 
segon, administrat a través d’una 
democràcia suposadament repre-
sentativa, impedeix que la ciutada-
nia prengui decisions directes sobre 
els assumptes públics.

La concentració de poder en una 
minoria ens ha portat a l’estat de 
crisi multidimensional i generalit-
zada en què ens trobem i que es 
manifesta: en l’àmbit polític, en la 
desafecció generalitzada de la po-
lítica; en l’àmbit econòmic i social, 
en la precarietat laboral, l’exclusió 
social creixent i l’augment de la cri-
minalitat; i en l’àmbit ecològic, en la 
destrucció, degradació i espoliació 
creixent de la naturalesa.

Aquesta crisi posa en dubte la so-
cietat jeràrquica contemporània —
amb totes les estructures i els valors 
sobre els quals es recolza—, que ens 
fa ser víctimes i botxins de les agres-
sions contra la humanitat i la natura. 

El projecte de la Democràcia 
Inclusiva

La Democràcia Inclusiva —deri-
vada d’una síntesi dels conceptes 
de democràcia clàssica i socia-
lisme, però que també engloba 
aportacions de l’ecologisme radi-
cal, el feminisme i els moviments 
d’alliberament del Sud— és un 
projecte nascut a partir de les pro-
postes de Takis Fotopoulos, un 
economista i filòsof polític grec que 
proposa la integració de la societat 
amb l’economia, la política i la na-
tura. 

La democràcia política es basaria 
en l’Assemblea Popular com a òrgan 
sobirà de presa de decisions políti-
ques —tots els ciutadans de cada 
comunitat geogràfica podrien parti-
cipar en igualtat de veu i vot, prèvia 
deliberació col·lectiva— que serien 
transmeses a àmbits comunitaris i 
confederats més amplis. 

La democràcia econòmica 
s’assoliria a partir d’estructures i 
processos que implicarien la igual-
tat de poder entre tots els membres 
de la ciutadania, que permetrien 
satisfer les necessitats bàsiques de 
tota la població, alhora que garan-
tirien la llibertat d’elecció individual 
pel que fa al treball i al consum, i 
que partirien del pressupòsit que els 
recursos productius han de ser ges-
tionats pel conjunt de la ciutadania 
de cada àrea geogràfica. 

A la democràcia social s’hi arriba-
ria a través de la igualtat de poder 
en l’àmbit social, és a dir, en la llar, 
el treball, l’educació i la cultura; 
així com de l’autogestió en tots els 
centres de treball que, mitjançant 
la gestió de les seves assemblees, 
vetllarien per l’assoliment dels ob-
jectius d’interès general expressats 
per les Assemblees Populars.

I una vegada aconseguides les 
democràcies política, econòmica i 
social, es tindrien a l’abast les condi-
cions d’equilibri que permetin acon-
seguir una democràcia ecològica. 

Quin camí s’ha de seguir per arribar 
a una Democràcia Inclusiva?

L’oligarquia liberal pot ser des-
mantellada i substituïda per una al-
tra construcció social que reparteixi 
de manera igualitària el poder, però 
per assolir-la cal una acció massiva i 
decidida per assolir certs objectius:

Impulsar les assembles de ciuta-
dans i aconseguir que s’hi deliberen 
i decideixen qüestions importants 
sobre el barri, el poble o la ciutat. 
Amb una bona participació, es po-
den acabar convertint en un ens 
que faci activitats alternatives a les 
de l’ajuntament oficial  –o que li pre-
senti propostes alternatives— i 
que, quan sigui possible, faci entrar 
els seus delegats a l’ajuntament ofi-
cial per aconseguir que la presa de 
decisions es traspassi a unes noves 
institucions democràtiques locals, 
les Assemblees Populars.

Substituir l’economia de mercat 
de les empreses capitalistes per 
una economia basada en empreses 
populars i cooperatives que compti 
amb la complicitat d’una ciutadania 
dotada d’una consciència altersistè-
mica.

Afavorir que es puguin produir, 
vendre i comprar els béns de con-
sum a l’àmbit local per trencar amb  
les cadenes dels grans fabricants i 
distribuïdors.

Impulsar una moneda paral·lela, 
controlada per les Assem-
blees Populars, per incrementar 
l’autodependència de la comunitat; 
crear cooperatives d’estalvis locals, 
gestionades democràticament i 
l’objectiu de les quals sigui finançar 
projectes del sector econòmic po-
pular; i traspassar el poder de fixar 
impostos a les ciutats/pobles. 

Crear d’espais de reflexió i forma-
ció amb l’objectiu de promoure el 
desenvolupament de persones au-
tònomes i afavorir el desenvolupa-
ment d’uns mitjans de comunicació 
altersistèmics amb vista a esdevenir 
portaveus de l’opinió popular.

Takis Fotopoulos i la 
Democràcia Inclusiva

MALARRASSA ENTRE FOGONS

Problema d’escacs   Francesc Carceller
Les blanques juguen i fan mat en dues jugades.
En aquesta composició, és cert que les blanques tenen la dama d’avantatge i 

amb això ja n’hi hauria prou per guanyar la partida. Certament, aquesta situació 
en una partida “viva” ja no es donaria… però, compte! El rei negre està en una 
posició molt restringida i existeix el risc d’ofegar-lo.

Solució: 
1. d7… 
Si 1…Rc7; 2. Dc8 mat. 
Si 1…Rc5; 2. Dc4 mat.

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

Mots encreuats       Francesc Carceller 

HORITZONTALS:   1. Concepció ima-
ginària de fets esdevinguts en un temps 
ideal. Extremitat. 2. Anar al fons una nau. 
3. Rotació, canvi de direcció. Escapar-se 
sota la forma de partícules subtils. 4. En 
sentit contrari, l’efecte de plagiar. Burla 
injuriosa. 5. Femella de l’híbrid d’un ca-
vall i una somera o d’un ase i una euga. 
Sufix emprat en moltes especialitats mè-
diques. Matrícula catalana. 6. Al inrevés, 
preposició. Símbol químic. Engiadinès, 
retoromànic, llengua romànica parlada a 
la Suïssa oriental i al nord d’Itàlia. 7. Fruit 
comestible, de la mida d’un petit pèsol, 
de color negre blavós. Cinquanta. Nitro-
gen. 8. Consonant. En sentit contrari, no 
ha de faltar a taula quan ens disposem a 
menjar. La primera. Nom de lletra. 9. Que 
diposita els seus ous en les viandes. 10. 
Saca petita.

VERTICALS:   1. Accions d’ungir. 2. Pre-
cipitació sobtada cap avall. Campió. 3. 
Rústic, de poble. En el llenguatge infan-
til, àvia. 4. Preposició anglesa. En sentit 
contrari, fons de riquesa acumulada. 5. A 
l’inrevés, peça metàl·lica, llarga i cilíndri-
ca, que serveix per a fixar l’una a l’altra 
dues peces de ferro. Animal aeri. En la 
part de les Terres de l’Ebre, article que 
fan servir sovint en la forma masculina. 6. 
En sentit contrari, cap vegada. Cinquan-
ta. De certa alçada. 7. Congregació de 
dues o més persones per fer una protes-
ta. En sentit contrari, pronom personal 
llatí. 8. Femella de l’ànec. Sigles de matrí-
cula i país europeu. 9. A l’inrevés, sense 
cedir, sense vacil·lar. Cinc-cents. Filament 
de matèria còrnia que neix a la pell dels 
mamífers. 10. La primera. Mata caduci-
fòlia de les ericàcies, pròpia sobretot de 
l’alta muntanya.

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

1. UCRONIA. MA. 2. NAUFRAGAR. 3. GIR. EMANEN. 4. IGALP. BEFA. 5. MULA. LEG. B. 6. 

ED. TA. LADI. 7. NABIU. L. N. 8. T. AP. A. PE. 9. SABALLONER. 10. SACOTELLA.

Hamburgueses d’arròs negre 
amb ceba, carbassa, pasta-
naga i ametlla amb salsa de 

llet de coco i curri
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Empar Sáez, una poeta a la recerca de respostes

CULTURA

PERFILS

Empar Sáez, poeta terrassenca

molt de temps», i és així, el que passa és que 
no escrius sempre. Mentre estàs llegint, quan 
van madurant les idees i els pensaments, és 
un temps en què vius sense escriure ni un 
vers, però que es plasmarà d’una manera o 
altra en els teus escrits. Escric sense gaire re-
gularitat; puc estar mesos sense fer cap ni un 
poema, fent moltes lectures, això sí, prenent 
notes, donant forma a les idees i en canvi puc 
passar-me llargues temporades en què escric 
i reescric els poemes durant les tardes i els 
vespres, fonamentalment.

—Quatre arbres conté un brillant pròleg 
de Màrius Sampere, que escriu: «inter-
preto Quatre arbres com una mena de 
càntic a la resurrecció». I on parla de 
«misteri en forma de pluja vivificant [... 
], de textura vegetal» i d’una paraula que 
«llisca i juga a fet, s’altera i es muda de 
vestit...».
—Tenia molts dubtes sobre si preferia que 
el meu llibre l’introduís un pròleg o no. De fet 
quan en Marius Sampere, un dels membres 
del jurat, em va dir que el llibre li havia agra-
dat molt, vaig estar rumiant i finalment em 
vaig atrevir a demanar-li si em podia escriure 
el pròleg; sentia una gran curiositat per saber 
per què li havia agradat el llibre. Li estic molt 
agraïda, és un pròleg bellíssim, em sento molt 
afortunada. 

—Quatre arbres conté dues parts: «Bosc 
màgic» i «Sotabosc». Què ens en pots dir 
sobre aquesta divisió?
—El poemari està escrit cercant una unitat i 
el títol neix prèviament als poemes, que estan 
pensats i treballats perquè es puguin aixoplu-
gar sota el títol Quatre arbres, com l’encisador 
quadre d’Egon Schiele. Les dues parts en què 
divideixo el poemari, en canvi, es decideixen 
després d’escriure els poemes; formen part 
del procés final: la composició i ordenació de 
l’obra. Hi havia poemes que podien agrupar-
se sota l’epígraf «Bosc màgic» perquè el mis-
teri n’era un dels components principals. A 
«Sotabosc» hi són els que fan referència a les 
fondàries de diversa mena; així i tot no deixa 

—Un nou llibre publicat Quatre ar-
bres i un nou premi. Què representa per 
a tu aquest guardó?
—Els premis són una bona empenta,  l’obra 
es publica en editorials a les quals no tindries 
accés com a poeta novell i desconegut.  A mi 
em serveix per continuar el meu camí de resis-
tència i d’exploració del llenguatge amb molta 
més confiança. Amb aquests reconeixements 
cerco sobretot millorar i confiar en el que faig, 
persegueixo donar el millor de mi i sentir-me 
satisfeta amb l’obra que basteixo. També és 
una forma de lluitar contra la invisibilitat de les 
dones en les disciplines artístiques, entre elles 
la poesia.  

—Quan vas començar a escriure i per 
què? Com et vas iniciar en l’escriptura i, 
concretament, en la poesia?
—Començo a escriure poesia el 2008 al 
web Relats en Català; mai abans no ho ha-
via fet, tret d’alguns poemes esparsos. Durant 
anys participo molt activament en els «reptes 
poètics» del fòrum del web; hi vaig aprendre 
molt, i sobretot quedo fascinada de la màgia, 
del poder de les paraules ben dites i dels re-
cursos del llenguatge poètic. Però no ho sé 
del cert, per què vaig començar a escriure en 
aquell moment i no abans, potser les coses 
s’esdevenen quan estem preparats perquè 
passin.

—Quins poetes creus que t’han influït 
especialment? Podries parlar-nos dels 
teus poetes de referència?
Els poetes que estimo són nombrosos, i d’aquí 
a un temps segur que n’hi afegiré bastants 
més; la lectura és un descobriment i un enri-
quiment continu. Ara mateix em vénen al cap 
Alejandra Pizarnik, Iannis Ritsos, Agustí Bartra, 
Fernando Pessoa, Blanca Varela, Màrius Sam-
pere, Felícia Fuster, Francesc Garriga, Marina 
Tsvetàieva, i escriptors en prosa com Imre Ker-
tész, Juan Rulfo, Marguerite Yourcenar i María 
Zambrano entre molts altres. Tots ells són es-
criptors als quals sempre torno. 

—Parlem una mica de la teva activitat 
creativa literària.  D’on neix la necessitat 
d’escriure? I quan escrius, durant el dia 
o al vespre, ho fas amb regularitat o a 
rampells?
—La poesia és una exploració estètica de la 
paraula, és una manera d’entendre l’univers a 
través de la creació amb mots i ritme. Em vaig 
adonar que crear quelcom era molt gratificant, 
sents un goig immens, dóna intensitat a la teva 
vida, de fet és revolucionari, gairebé subversiu, 
invertir tant temps i esforç per a no res mate-
rial, per dir allò que encara no saps. Però, al 
capdavall,  encara desconec d’on em neix la 
necessitat d’escriure. 
Pasolini va dir que «per ser poeta es requereix 

Des dels cinc anys viu a Terrassa. És metge anatomopatòlo-
ga de professió. Comença a escriure poesia al web Relats en 
Català. El seu primer llibre Dona i ocell (Editorial Denes, 2014) 
va ser guardonat amb el XXXIè Premi de Poesia Manuel 
Rodríguez Martínez - Ciutat d’Alcoi, el 2014. El segon llibre, 
Quatre arbres, rep el XXXIXè Premi de Poesia Catalana Josep 
Maria López Picó, dels Premis Literaris Vila de Vallirana, el 2015.

EMPAR SÁEZ
(Pertuis, Provença, 1963)

Pep Cortès 
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de ser una divisió un xic «artificial», perquè mis-
teri i fondària es troben en ambdues parts.  

—En el primer poema ens dius: «Sota les 
fulles pàl·lides d’aquest / arbre em tro-
baràs / amb els peus calçats en terra / 
creixent amunt, cercant veus i vents...». 
Estableixes amb això un diàleg amb el 
lector, establint paral·lelismes entre la 
veu de la poeta i l’arbre? Ens pots donar 
alguna clau o pauta per immergir-nos en 
la teva poètica?
—El diàleg amb el lector hi és sempre, si bé 
en el primer poema és més palès, m’hi adreço 
directament. En el llibre hi ha, sobretot, un in-
tent de mimetisme entre natura i dona, entre 
arbre i dona, un accés profund a la natura i a 
nosaltres mateixos a través del llenguatge; po-
dria dir que he volgut crear o recrear el misteri 
i la profunditat d’un bosc amb «quatre arbres» 
i així intentar que els poemes no parlin tan sols 
d’aquestes coses, sinó que es converteixin en 
elles. 
La pauta per a qualsevol lector de poesia seria 
que es deixés captivar per les paraules, pel 
llenguatge; la poesia és un bell esquer per 
conquerir la ment, el pensament. 

—Col·labores amb alguna entitat cultu-
ral? Què ens pots dir de Reversos? 
—Col·laboro amb l’Associació de Poetes Te-
rrassencs, amb Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals, amb Òmnium Cultural i ara que ja 
tinc dos llibres publicats em voldria associar 
a l’AELC  (Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana).
Reversos és un grup de poesia que funciona 
des del 2012, en sóc un dels membres fun-
dadors i també faig tasques de coordinació de 
les seves activitats. Organitzem recitals men-
suals i converses literàries amb poetes i tra-
ductors de poesia a l’espai VilaWeb, al carrer 
Ferlandina del Raval de Barcelona. Funcionem 
com un club de lectura de poesia, convidem 
els poetes, establim un diàleg amb ells i reci-
tem la seva poesia. A qui li agradi llegir poesia, 
que no dubti a contactar amb nosaltres! 

TROBARÀS

Trobaràs

un pou amagat sota les runes

d’aquestes paraules

i assedegat cercaràs aigua.

Grataràs entre els macs, entre les rels

i les gleves de terra eixuta,

grataràs més enllà encara

fins que els palpissos, tremolencs,

trobin un indret de dolor humit,

—i d’improvís còdols suaus i blancs—,

i unes mans petites

gratant entre el llemic i el fang

en direcció a les teves.

   Empar Sáez


