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Per la coordinació del moviment associatiu a nivell de districtes

Somnis del barri, projectes i realitats a Montserrat
L’associació veïnal de
Montserrat dóna suport
a la campanya contra la
construcció del nou espai
comercial en el Districte
2, participa activament de
la comissió per la neteja
i manteniment de la riera
de Les Arenes i s’ha reincorporat recentment a la
FAVT, mentre desenvolupa
un ambiciós projecte de
projectes en un dels barris
egarencs amb més diversitat cultural.
Pep Valenzuela

A

Treballen en el desenvolupament d’un projecte de projectes que
es va iniciar amb una
gran enquesta veïnal l’any 2004.
El barri s’havia transformat molt
ràpidament, diu l’Antonio Cazola, actual president de l’AV, molt
actiu als seus 70 anys i resident
aquí des de la construcció dels
blocs que formen l’actual barri a
finals dels 50.
Activista social i polític, llavors
contra la Dictadura i sempre crític i «polèmic», com ell mateix es
defineix, en Cazorla estava amb
els fundadors de l’AV tot i ser molt
jove, a pocs anys d’arribar amb
mare i família del poble cordovès
de La Carlina. Protagonista i coneixedor de primer pla d’aquest

Membres d’entitats del D2 en el inici de la campanya contra la nova àrea comercial

gran passatge històric, es va reconèixer de seguida en els nous
migrants que començaren a arribar a mitjans dels anys 90 i 2000.
L’enquesta va ser un exercici
per comprendre la nova situació
i cercar propostes per a la vida
comunitària. Van aconseguir realitzar més de 400 entrevistes a
persones que respongueren a 25
preguntes, amb les quals confeccionaren un quadre bastant complet de dades objectives, així com
d’opinions sobre aquestes dades.
El resultat més important de la
mateixa va ser constatar els «problemes de convivència provocats
per la trobada de diferents hàbits
i costums de vida diària, agreu-

“L’AV és com un petit ajuntament”
L’associació veïnal té actualment 250 socis, en una població de
quelcom més de 2.000 habitants. A la junta hi ha un grup de 10
persones, mentre que en el conjunt de les comissions de treball
intervenen entre 40 i 50 voluntàries més. Les comissions actualment són: joves i esport, civisme, dones, jardiners i horts socials,
punt Òmnia d’informàtica, el grup de solidaritat pel rebost i
l’equip «Un roto para un descosido» de dones que cusen de forma
cooperativa.
El veterà dirigent veïnal, amb anys de militància política i sindical a les esquenes, així com afiliació a diversos partits, destaca
que «tot això està en el projecte i s’ha aconseguit sense renunciar
a la independència de l’entitat». Els diners públics de les subvencions, argumenta, no són cap regal, «és una despesa social justa i
necessària». L’AV compta amb finançament de Benestar Social i
Habitatge principalment. De l’Ajuntament reben una subvenció
de suport destinat a manteniment i a petites activitats
Aquest any, per primera vegada, han aconseguit la contractació d’un professional per acompanyar les tasques de mediació.
Era molt necessari, informa en Cazorla, perquè «des de l’AV fem
tot el seguiment dels pagaments i impagats de tots els rebuts dels
bancs de molts veïns, seguiment de qualsevol problema que tingui qualsevol persona, si cal fer actuació la fem, negociació amb
bancs, subministraments... A la pràctica som com un petit ajuntament», resum.
A més de reivindicacions en torn a la reindustrialització de la
ciutat, que fa dies plantegen sindicats i el propi Ajuntament però
no sembla trobar concreció; sobre l’Anella Verda, que creu en Cazorla que hauria d’incorporar activitats agràries i de ramaderia;
plantegen també, molt més concret, des de Montserrat, que cal fer
una «campanya potent d’alfabetització en català i castellà».
El president de l’entitat defensa també un model de comerç
de proximitat, per això s’oposen a la construcció de la nova àrea
comercial. «Estem amb les associacions de l’entorn, al D2, i els
diem que s’ha d’aturar això, sinó quedaran com estem nosaltres a
Montserrat. Els grans comerços no ens interessen. A més, si tanquen el petit comerciant, no deixen només una persona en atur,
sinó una família que depèn d’això». Col·laboren i participen, així
mateix, del conjunt de plataformes i lluites que porta endavant la
FAVT, com l’aigua, la sanitat pública i el pla de mobilitat.

jats en bona mida pel fet de no
entendre’s, de no parlar una llengua comuna», explica en Cazorla.
D’aquí sorgiren de seguida dos
projectes. El primer, de recuperació de la memòria històrica.
«Calia recollir-la per poder-la
compartir amb tothom i veure
que quan nosaltres vam arribar
ens trobàrem en situacions molt
iguals», afegeix, «diferents costums i problemes de comunicació
per la llengua també.»
El segon, a partir de dues conclusions immediates davant
l’evidència: crear un sistema de
mediació veïnal i posar en marxa
cursets d’aprenentatge de català i castellà. El grup de mediació
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establí de seguida un mecanisme de resolució de conflictes o
disputes mitjançant «assemblees
de bloc i escales, per privilegiar la
resolució col·lectiva de les eventuals diferències i per mantenir
l’harmonia».
Pel que fa a l’aprenentatge
de llengües, es començaren a
programar classes amb voluntaris i un treball conjunt amb
l’escola Montserrat, que inclou
en el seu projecte pedagògic de
Comunitats Escolars cursets
d’aquest tipus per a mares i pares
d’alumnes.
Atenció especial van tenir jovent i infants. Decidiren, primer,
tornar a posar en funcionament

espais i grups per a la realització
d’esport, una activitat que havia
tingut molt seguiment al barri
però que s’havia anat parant, recorda el president de l’AV. «Era
molt important, perquè a més
l’esport uneix». Així, van reactivar la pista d’esports i, entre
altres grups, a l’escola es formà
un equip de noies magrebines
que participen en els campionats
escolars. El jovent, assenyala en
Cazorla, ha donat vida nova al
barri. Això al menys sembla dir
el fet que «els pocs autòctons,
per entendre’ns, que queden, són
gent molt gran, de 80 en amunt;
els més joves som els que de petits ens vam quedar, la resta són
emigrants, nouvinguts.»
En aquest aspecte, com que
l’Antonio és membre de la comissió catalana de migracions i ciutadania, han defensat que els terminis per a la regularització de
les persones residents siguin més
breus, «no pot ser ni és just que
amb 5 anys de residència hi hagi
gent que té problemes de papers,
no estem d’acord», emfasitza.
Un altre foc d’interès, afegeix,
és allò relacionat amb les dones,
especialment magrebines que
són majoria, a la seva integració
i reconeixement social, tenint
cura pels temes de formació general i específica, així com pel
que fa a la prevenció o actuació
davant de la violència masclista
i el maltractament, un risc que,
per altra banda, viuen i pateixen
totes les dones en la nostra societat, «nosaltres ho recolzem al
100% com AV».

Col·laboració estratègica amb l’escola

A l’escola Montserrat preparant una trobada de dones joves gitanes, novembre de 2015
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La col·laboració amb l’escola Montserrat és una peça important del treball al barri. Fan juntes diversos projectes, com el de civisme, amb xerrades a les classes des de P3 en endavant i, després, també
amb mares i pares. Un altre projecte amb molt d’èxit i participació és el «Somnis del barri»; que compta
amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 20 grups de 10 persones van fer trobades,
converses i posada en comú d’idees i propostes, de somnis del barri que els agradaria viure; i d’aquí es
concretaren alguns projectes, principalment entorn a l’esport, però també sobre horts urbans, socials i
cooperatius; i el grup de costura.
D’altra banda, treballa un grup juvenil, amb suport d’un pla d’ocupació que donarà feina temporalment a 12 joves formant-los en les habilitats de la jardineria, aprofitant recursos municipals.
Enmig d’aquesta activitat, des de l’AV enfronten dues qüestions que els semblen necessàries però
poc o res desenvolupades. D’una banda, les coordinadores d’associacions i entitats dels districtes, de
tot el moviment associatiu, «per crear espais d’unitat, treballant en xarxa, per recuperar la força». Al D2,
explica Cazorla, es va crear una coordinadora, «però per problemes va quedar parada. Ara farem esforç
per posar-la de nou en moviment amb motiu de l’oposició a l’àrea comercial».
La segona, és la manca de participació de la gent nouvinguda. A Montserrat, recorda, «la gent havia
participat molt a l’AV, però des de fa uns quants anys ho fan menys; si tenen problemes puntuals vénen,
però res més». Tot i així, destaca i confirma que «la convivència al barri és molt bona, tranquil·la, menys
problemes, segur, que a cap altra part de la ciutat; som com un petit poble».
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FAVT: encara dubtes sobre el nou Reglament de Participació Ciutadana
Ramon Clariana, president FAVT

Molt es parla de Participació
Ciutadana, però s’ha de tenir
clar què hauria de ser i cap on
va, aquí a Terrassa. Una definició del que hauria de ser és: “la
capacitat que té la ciutadania de
involucrar-se en la presa de decisions que fan els polítics de la
seva ciutat”.
La forma de participació més
propera a la ciutadania és el poder prendre part en les decisions
que afectin a la ciutat, al Districte
i al barri, mitjançant els instruments que l’Administració municipal posa a l’abast d’entitats
i ciutadans i que es regeixen pel
Reglament Municipal de Participació Ciutadana, vigent des de
1994, el qual va quedar desfasat i
va fer que anés minvant la qualitat de la participació ciutadana a
Terrassa.
Per això, i després d’un llarg
procés de més de dos anys,
l’Ajuntament va redactar el text
d’un nou Reglament de Participació que va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal de
març d’aquest any i sotmès a
un període d’exposició i presentació d’al·legacions, en què s’han
presentat varies, entre elles 4 de
contingut més important, les de
la AV de Segle XX, Poble Nou-Zona Esportiva, la FAVT i el Consell
d’Entitats d’Acció Ciutadana.
Ara estem en el període en què
l’Ajuntament ha d’estudiar-les i

Protesta en un Ple de Consell de Districte 6 en favor d’un reglament realment participatiu

donar contestes, i per fer-ho la
regidora de Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís va convocar
a les quatre entitats citades que
vàrem presentar al·legacions,
a una reunió el dia 13 de juny
amb la comissió política municipal que porta el tema per
donar oportunitat d’explicar
als polítics en què es basen les
al·legacions i tenir un intercanvi d’impressions. Una experiència interessant i que veurem
quins fruits donarà, perquè les
al·legacions tenen una base comuna però no són idèntiques ni

en continguts ni en els plantejaments fets per resoldre algun
dels temes que es plantegen.
En concret, i des de l’òptica de
les al·legacions presentades per
la FAVT, estem disconformes
amb el tractament que fa el nou
reglament igualant la rellevància de la participació del ciutadà,
a títol individual, amb la participació d’entitats col·lectives,
no només entitats veïnals sinó
tots tipus d’entitats. I ho estem
perquè la FAVT vàrem demanar
un tractament innovador i radicalment democràtic respecte

Les Carbonelles, mateixes obligacions, diferents drets

CEDIDA

als components dels Consells de
Districte, que plantejàvem que
s’escollissin per elecció directa
dels ciutadans coincidint amb
les eleccions municipals.
Això no es contempla en el nou
reglament, quan pensem que és
una bona solució per resoldre la
contradicció existent en el nou,
quan potencia la participació individual en una societat que passa moments difícils i en la qual
cal unir esforços per resoldre
problemes.
Sóc conscient que aquest és
un tema que provoca incom-

prensions, però això passa perquè, al marge dels Consells de
Districte, hi ha un desconeixement general del funcionament
i composició dels altres consells
i taules de treball municipals,
integrades en bona part per entitats de ciutat, entre les quals
hi és la FAVT, representada per
membres de diferents AV que
estan defensant els drets de tots
els ciutadans en la majoria de
temes d’interès general, amb un
esperit constructiu i positiu, encara que això es diu poc i només
es fa menció quan som crítics en
temes molt concrets.
La FAVT tenim la força que ens
donen las associacions de veïns
que en formen part i aquestes
són fortes en la mida que tenen
el suport i la participació de moltes veïnes i veïns. Per això és
desitjable que no es faci crítica
de les entitats veïnals perquè sí
i sense coneixements; ja que, al
contrari, és molt necessari que
aquests les renovin i enriqueixin, aportant la seva visió i les seves idees, que és ben legítim que
les tinguin i manifestin, amb la
convicció que tindran més força
i ressò des d’una visió col·lectiva
que no pas des d’una visió i actuació individual.
Aquest és l’esperit que hi hauria d’haver en el Reglament, i
que no és fa explícit ni està ben
resolt. Veurem quines decisions
prenen els polítics al respecte i
quin és el redactat final.

Comissió veïnal per la neteja
i manteniment de la riera del Palau

Dolores Lledó, vocal de la junta de l’Associació veïnal del Torrent de les Carbonelles

L

A vegades passa que ens parlen d’un lloc i ens quedem sense saber què respondre; això sol
passar molt quan parlem del nostre barri, el barri de Les Carbonelles.
Jo us parlaré quatre coses sobre el nostre barri, els seus veïns, les seves inquietuds… i molt
més. Les Carbonelles és un barri de l’extraradi de la ciutat de Terrassa, integrat entre muntanyes i naturalesa; construït amb la suor i l’esforç de moltes persones, la majoria emigrants, en busca
d’un futur millor. Persones com els meus pares: ell, d’un poble de Granada; ella, nascuda a Jaen. Van
venir de joves, buscant el seu somni i una vida millor.
Amb molt d’esforç van comprar unes terres i amb el seu sacrifici van fer créixer on no hi havia res i
van aixecar la seva cabanya amb tot allò que tenien, canyes, terra…. Eren els temps en què es bevia en
càntir i es menjava al voltant d’un quinqué.
D’això fa molts anys, vint, trenta… potser més. Aquelles terres van passar a organitzar-se en parcel·les
de veïns construint-se una vida. Amb el progrés, semblava que el barri per fi esdevindria quelcom més
semblant a un barri de la ciutat. Però vet aquí que, arribat el moment de la seva urbanització, previ pagament per part de cada propietari, els resultats no van ser els que a priori tots esperaven, va esdevenir
un projecte sense cap ni peus i que va deixar uns problemes molt greus, tant que ara, més de 15 anys
després, continuen sense solució.
Ens preguntem per què al nostre barri no tenim voreres, anar pels carrers és una aventura temerària
degut a l’incivisme de molts conductors que aprofiten els nostres carrers com a drecera per arribar
abans a la ciutat, sense haver de passar per la Carretera de Martorell, “la que toca agafar”.
Continuem amb problemes greus de circulació, fruit d’aquesta deficient urbanització el punt negre
del nostre barri es diu “Carrer Mas de Canet”, un carrer que, amb totes les de la llei, no hauria de ser
transitable, degut al seu escandalós desnivell, completament sorprenent. Tot al contrari, el trànsit està
fent que molts dels veïns que hi viuen en ell marxin, farts de suportar el soroll, així com el llançament
de pedretes en els seus portals, conseqüència del continu desgast del terra que es desfà lenta però
inexorablement.
I què podem dir de temes com les escombraries? Els veïns de la part alta del barri estan molt descontents, ja que no disposen de bateries d’escombraries, degut als desnivells dels carrers i a que els
camions de recollida no poden accedir-hi per aquesta mateixa raó.
Les Carbonelles no té cap espai al barri per poder posar el material de l’associació veïnal, ni un mínim
de material propi. L’Ajuntament ha cedit un petit armari al centre cívic del districte 4, però la veritat,
això és com posar una tirita en una ferida gran, no soluciona res.
Tot i els nostres pocs i limitats mitjans, no defallim; com diu la Sofia Camilo, vocal de la junta i representant del barri al consell de Districte: “jo vaig néixer al barri, sense parc, i moriré sense veure-ho”.
40 veïns ens han fet confiança per representar-los, i com a tals representants no podem ni volem
oblidar que treballem per ells i per la resta del barri. Les Carbonelles reclama els mateixos drets que els
demés barris de la ciutat, ja que tenim les mateixes obligacions que la resta de la ciutat.
Demanem fets i no paraules. Demanem realitats comprovables, no promeses, tal i com ens demanen
els nostres socis. Demanem, sobretot, dignitat i respecte per tots els veïns i veïnes d’un barri que només vol les mateixes obligacions que els demés. Però també els mateixos drets.

Associacions veïnals del barris de Poble Nou, Can Boada i la Cogullada
han decidit reactivar la comissió de la ronda de Ponent i la riera del Palau. En
primer lloc, davant l’alarma causada per l’estat de brutícia en què es troba
la riera, que segons representants de les entitats podria crear situacions de
perill o fins i tot algun desastre en cas de tempesta. Les entitats denuncien
també l’estat de conservació dels murs i baranes. A principis de juliol està
prevista la reconstitució formal de la comissió d’entitats que en el seu dia
va fer seguiment del debat i procés de decisió entorn a les actuacions en
les citades ronda i riera. Un altre tema pendent és el del compliment de la
sentència del Tribunal Suprem en favor de la demanda interposada per les
persones propietàries de ronda Ponent que van ser afectades amb motiu
de la construcció de la riera.
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Absolt el metge del ‘no opero por la SS porque no me sale de los h...”
Pep Valenzuela

«Alguns metges són terroristes
de la medicina: miren només pel
lucre personal. Haurien de ser
empresonats!» (En la pell del pacient. Metges davant del mirall, Salvador Esquena (uròleg, cirurgià
oncològic), Ed. Ara Llibres).
El tristament famós metge del
cas Villaran, aquell del «no lo opero por la Seguridad Social porque
no me sale de los huevos», dit
Juan Luis Maestro de León Pérez
Hernández, ha estat absolt pel
jutge de l’Audiència Provincial 2a
de Barcelona, en sentència data
19 de maig de 2016, dels càrrecs
d’estafa pels quals l’acusació particular, la família Villarán, i el Ministeri Fiscal demanaven 4 anys
de presó i també la inhabilitació
professional.
La família i la Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública, que l’han fet costat en tot el
procés estan molt decebuts amb
aquest resultat, tot i que des de
la PDSP, avalua en Jaume Pavia,
consideren que el fet de portar
aquest senyor davant d’un tribunal, perquè també el Ministeri
Fiscal i el jutge instructor del cas
així ho ha considerat just i necessari, ja hagi estat una fita i precedent en aquest àmbit.
En conversa amb Malarrassa, el
germà d’en Justiniano Villarán,
Francisco, afirma rotund que
no comparteixen de cap manera
l’opinió del jutge de l’Audiència,
«tampoc l’advocat, ni el fiscal ni
el jutge instructor». Sosté que les
gravacions que ells mateixos van
fer d’una conversa amb el metge
«demostren l’estafa i altres fets
presumptament delictius», per
més que no siguin proves legals

acceptades.
Han valorat la possibilitat del
recurs contra la sentència, però
és molt car i després d’aquest
cas desconfien molt. «Ha estat
un pal», assegura, «no ens esperàvem que sortís absolt; la veritat, tampoc que la pena fos la que
demanàvem, però sí al menys que
fos condemnat».
En Francisco recorda molt bé
com la família, tot i els dubtes,
van acceptar el tractament del cas
i l’operació per la via privada, perquè «era el cirurgià que ens atenia
per via pública qui ens ho deia,
i vam decidir que, si no hi havia
cap més opció, doncs endavant».
Després, però, «en demanar-li
factura per poder reclamar a la
SS, ens va dir que si havia d’haver
factures i reclamacions a la SS no
operava, i que això no s’havia de
declarar; i més encara, que havíem de mentir quan ens truqués
l’Hospital i dir que no entràvem
per un síndrome piriforme sinó
per una hèrnia discal. Que si no
era així no ens operava. Els dubtes se’ns van fer molt més grans.
Però en la situació d’extrem dolor
del meu germà després d’anys no
ens vam sentir amb força per rebutjar aquesta possibilitat encara
que ens resultés sospitosa».
En aquest punt sembla ser on el
Tribunal basa la decisió, en considerar que «conforme al principi
d’autoresponsabilitat no es pot
invocar que fou víctima de defraudació qui podent fer-ho, no
es protegeix a si mateix en condicions raonablement exigibles
(SS. Del TS 26-10-88 y 30-12-92) i
en tal condició no mereix la protecció penal que invoca.»
El Tribunal, doncs, semblaria
admetre l’existència d’una acció

Les llistes d’espera indefinida es fan estructurals
El passat 23 de juny juny, la Marea Blanca de Catalunya, de la qual fa part la terrassenca Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública, denuncià en roda de premsa, a Barcelona, la situació greu en que es
troben les famoses llistes d’espera. Ho van fer posant rostre humà a les fredes xifres estadístiques que els
gestors de la sanitat pública catalana veuen en els seus papers. Persones com el Javier, la Luisa i altres
relataren cada una la seva particular situació.
Més de 117.000 persones esperen per realitzar algun tipus de prova mèdica. Altres 650.000 esperen
per la primera visita a l’especialista. I 153.103 ho fan per una intervenció quirúrgica; mentre un nombre
no calculat s’esperen durant vàries setmanes per ser rebudes pel metge de capçalera. Això, tot tenint en
compte que d’acord amb els propis protocols del Departament de Salut, aquesta visita hauria de produirse en un temps màxim de 48 hores. Pel camí, moltes de les persones que esperen veuen agreujar-se la seva
afecció o malaltia. En alguns casos, sense relació demostrable fins i tot la mort; com explicava una de les
testimonis sobre el cas del propi pare: «No hauria d’haver mort, perquè només tenia una hèrnia. No el va
matar el càncer de fetge, es va morir perquè hi va haver d’esperar 23 mesos».
que podria ser «defraudació»,
però que en no defensar-se qui
s’ho veu venir, com segons el jutge seria el cas, car van acceptar,
aquesta acció no seria objecte de
condemna. Aquí, llavors, les circumstàncies i històric clínic del
malalt no han estat considerades
ni tingudes en compte pel Tribu-

Lluïsa Villar: “No els importa la gent, aquí mana la pela”
L’any 2007, la Lluïsa Villar poc es podia imaginar que començava per a ella un llarg i penós recorregut
que hauria de canviar totalment la seva vida. Amb molt mal d’esquena, va anar al metge en reiterades
ocasions sense trobar solució. Fins que al març del 2009 una llargament esperada ressonància permeté veure diverses hèrnies lumbars. El quadre empitjorà poc després, relata la Lluïsa, amb una caiguda
domèstica que li va trencar el menisc.
Explica que començaren a provar medicacions, sense èxit. Al temps, també rehabilitació, per les lumbars i també cervicals, que en aquest entremig es van mostrar també afectades, al 2010 li van trobar. La
Lluïsa demana disculpes durant la conversa per no recordar bé les dates, però sí té present que al 2013 el
traumatòleg li va veure la columna, i que era un quadre complicat de discos desgastats, alguns fora de
lloc. «Em van dir que calia una operació, però que era molt perillosa i que intentarien no fer-la». Això,
recorda, «com a explicació estava molt bé, però el dolor que jo tenia era terrible».
Optaren per ‘matar’ el nervi. Després de 14 mesos, «i encara gràcies a la Plataforma que va fer pressió
i reclamacions», assegura. En tot cas, l’operació no tingué bons resultats. De manera que decidiren operar. Però, «atenció, ja feia 7 anys que m’esperava». Ara tot s’ha agreujat, «enlloc de posar-me una placa
i quatre bisos ara s’han de treure dos discos, reemplaçar-los per unes pròtesis i fixar quatre vèrtebres».
Però, «para!! diuen que per l’operació s’ha d’esperar 4 anys!!».
Una vida de dolor, literalment, amb infiltracions, pegats i antidepressius. «Em van dir que calia perquè
amb l’ànim millor es pot suportar el dolor també millor, però vivia com sedada, al·lucinada». L’accident
citat abans ve d’aquí. I conseqüència del mateix, la pèrdua del treball com a farmacèutica. Una feina que,
malgrat tota la situació, no havia deixat des del 2009 en que va ser contractada, «tot i l’oposició del metge
i cirurgià i el de medicina nuclear que li demanaven que agafés la baixa».
«Però el pitjor», afegeix, «no és perdre la feina, és que després de la caiguda m’he quedat pitjor, el metge diu que no podré treballar mai més; quan estic una estona dempeus em fa mal, quan estic asseguda
una estona també, estic que m’haig de moure una mica, però m’haig d’estirar per calmar el dolor; i vaig
passant amb morfina quan ja no puc més».
«Com t’ho diria... amb tot això se m’ha acabat la vida social, ara estic sense ànims ni forces, veig que
ja no surto». La Lluïsa, mentrestant, tramita la concessió de la incapacitat, però en faltar l’operació, «tot
i que saben que una part del cos quedarà rígida, s’ha vist a les proves, i encara tinc una altra operació
pendent que és greu també». Tem que en acabar-se la baixa l’any proper «encara no m’hauran operat i
no em donaran tampoc la invalidesa».
En aquest punt, explica que, com la majoria de la gent, té pagaments pendents, el pis entre aquests,
per si les preocupacions fossin poques. Viu amb el marit i paguen una hipoteca i un cotxe, «com ens
podíem imaginar que ens podria passar això». Als seus 52 anys, s’indigna i angoixa encara més quan explica que «a sobre et prenen per tonta i et van dient que amb acupuntura o altres coses que ja... la veritat,
no sé, aquí estem, ho veig tot negre...».
Explica que ha parlat per correu electrònic amb la regidora de Salut, i que aquesta s’hauria compromès
a intervenir. Però, declara, «no tinc cap notícia més, suposo que volia quedar bé». I confessa: «ho sento,
però crec que a tot el món li rellisca tot, està claríssim, el que mana és la pela, els diners i prou, ara ho
veig tot molt negre».

nal. Tot plegat, posaria en el mateix nivell d’igualtat dos agents en
situació de poder molt desigual, i
no pot més que recordar molt el
discurs de la criminalització de la
pobresa i la gent més dèbil i desprotegida davant el Poder, aquell
trist “és culpa d’ells”.
En aquest mateix context, tampoc considera les afirmacions
del metge en relació a no operar
per la SS ja citades ni l’amenaça:
«a les bones sóc bo, però per les
dolentes puc ser terrible» que va
fer als familiars quan reclamaren
després de l’operació. Tampoc
no indueix el Tribunal a pensar
d’altra manera el fet que quedi
demostrat que el metge enganyà
la família Villaran quan els informà que no hi havia el material
necessari al centre per aquestes
intervencions, com deixa clar
una carta de Mútua, amb data 5
de novembre de 2012, afirmant:
«pel que fa a la intervenció, els
pacients diagnosticats de síndrome piriforme que no milloren
amb tractament conservador poden tenir indicació de tractament
quirúrgic per alliberar el nervi

ciàtic que es realitza en el servei
de neurocirurgia del qual Maestro de León forma part i que disposa del material i instrumental
necessari per realitzar-lo».
Francisco recorda que no van
anar perquè sí a la consulta privada de De León, sinó perquè «nosaltres teníem una derivació preferent des del parc Taulí a Mútua
de Terrassa; una derivació que
diu l’Hospital que es va perdre, i
nosaltres li vam dir al metge que
esperàvem que ens rebés per la
sanitat pública, que feia 3 mesos
que esperàvem».
De fet, el CatSalut sancionà a
Mútua amb una multa de 3.000
euros, precisament per la pèrdua
d’aquesta derivació. Però no només, hi ha encara una altra sanció de 3.000 euros més per manca
de veridicitat diagnòstica en 9
documents, i, conclou en Francisco, «clar, et pots equivocar en
un document, però quan ho fas
en 9 ja és massa, no?! Nosaltres
no ens atrevim a dir què, però
creiem que hi ha elements suficients com per tractar el cas amb
més cura».
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Els gestors de Mina tributen amb una Sicav
Miquel Gordillo

E

l president de
l’empresa
que
gestiona el servei
públic de l’aigua,
Marià Galí, presideix una
societat amb el nom de Minarever Sicav SA. A més,
aquesta Sicav, constituïda
el 2009, té com a accionista majoritari una societat
anomenada Patmina S.L.
L’activitat d’aquesta última, segons resa al portal
Empresia, és la planificació i execució d’obres,
instal·lacions i manteniment d’infraestructures,
sent el seu capital social de
21 milions d’euros.
Els vincles entre ambdues societats són evidents
més enllà de la participació
econòmica. De fet, tant Minarever com Patmina SL
estan registrades al mateix
edifici on Mina té la seva
seu, al carrer Societat número 26. Reconeguts membres d’institucions empresarials locals, com ara
el president de la CECOT,
Antoni Abad, o el seu vicepresident Josep Armengol,
apareixen com a consellers
de Minarever. Marià Galí és
al seu torn president de la
Cambra de Comerç. També
consten al llistat l’actual director de Mina, Josep Lluís
Armenter, el qual prové
d’Agbar. I persones vinculades a multinacionals
del sector de l’aigua com
Suez España, multinacional propietària d’Agbar, al

seu torn accionista majoritari de Mina, formen part
de Patmina. És el cas de la
directora de planificacions
de Suez, Marta Colet, o Albert Martínez Lacambra,
director general d’Agbar.
Tots ells són també consellers delegats de Mina Pública d’Aigües de Terrassa
SA, la concessionària del
servei de subministrament
d’aigua a la ciutat des de fa
75 anys.
L’existència d’aquestes
societats les va fer públiques recentment la CUP de
Terrassa.
I on inverteix la Sicav Minarever? En empreses com
CaixaBanc, BBVA, Banc de
Sabadell, Repsol, Gas Natural, Petrobras, Wells & Fargo, entre d’altres; «bancs
que fan desnonaments i
empreses que generen conflictes socials i ambientals
gravíssims arreu del món»,
recorda la CUP. Així les coses, la societat Minarever
s’ha beneficiat del tracte
fiscal favorable que té com
a Sicav: l’any 2014 va declarar guanys per 434.898
euros, per tant en va tributar només 4.349, l’1%. Per
això és normal que hom es
pregunti si és legítim que
l’empresa que està gestionat l’aigua a la ciutat, i que
manté un pols tancat amb
l’ajuntament per seguir
fent-ho a partir del 2017,
duguin a terme aquestes
pràctiques empresarials.
En tot cas, no es pot assegurar que els beneficis que
obté Mina amb la prestació

Membres de la CUP
de Terrassa reivindiquen, davant la seu
de Mina, una gestió
pública i transparent
de l’aigua.

del servei de l’aigua vagin a
parar a aquesta Sicav. «Volem que la ciutadania conegui aquestes dades i quin
tipus de persones gestionen la nostra aigua», manifesta la CUP al respecte.
«Mina ni és pública ni és de
Terrassa», deia la regidora
Maria Sirvent en el darrer
ple municipal, en referència a la participació majoritària d’Agbar.
Per això la CUP qüestiona que l’Ajuntament «sufragui la major part de les
factures que no poden pagar algunes famílies, mentre els responsables de la
gestió de l’aigua estiguin
fent inversions milionàries
en projectes que no garanteixen els drets de la població». Mina, a través de
la seva fundació, destina
187.000 euros anuals, una
mínima part dels beneficis de l’empresa i encara
menys de Minarever Sicav.

Sicav: què es i com funciona?
És ètic que un capital inverteixi en fórmules considerades eines de les grans
fortunes empresarials i familiars per evadir impostos? D’entrada és un mecanisme legal i permès gràcies a la figura de les Sicav, societats que tributen
beneficis a l’1%, enfront del fins el 30% de qualsevol altre empresa.
Una societat d’inversió de capital variable (Sicav) és una societat anònima
constituïda amb l’objectiu de recaptar fons per invertir-los en productes financers. Té la finalitat per tant d’aplegar estalviadors per reduir costos en la
gestió i inversió del seu patrimoni. Per llei, han de tenir un capital mínim de
2,4 milions d’euros, i han de comptar com a mínim amb 100 accionistes, que
poden ser persones físiques, societats, fons o bé altres Sicav.
Impostos a l’1% i major marge de beneficis per reinvertir
Queda clar doncs que poca gent pot complir els requisits per esdevenir una
Sicav. A Espanya, aquestes societats foren creades el 1983 amb el govern de
Felipe González, per evitar que els grans capitals marxessin del país, tot i que
es van consagrar amb el govern d’Aznar. Per això, les Sicav només tributen
l’1% en l’impost de societats pels beneficis obtinguts en les inversions realitzades, quan una altra societat mercantil o empresa normal tributa el 30% dels
beneficis.
Tot i així, el gran avantatge de les Sicav és que poden ajornar el pagament
d’impostos, més enllà de reduir-los. Com que no hi ha obligació de retirar
els diners, es poden reinvertir els beneficis, que són del 99% - traient aquest
1% - enlloc del 75% que li correspondria a una persona física, i destinar-los a
noves inversions.

S’activa el ‘dispositiu’ per a la ‘consulta’ de l’aigua
La consulta a la ciutadania
sobre el model de gestió del
servei de subministrament
d’aigua, que el propi alcalde Jordi Ballart s’havia compromès a portar a terme, ja té
forma i terminis establerts.
En tot cas, no serà cap votació
referendària ni plebiscitària,
tal i com molta gent s’havia
imaginat. L’equip de govern
ha dissenyat una campanya
entorn a una plataforma virtual que hauria de ser l’espai
per a recollir totes les informacions, dades i opinions de
la ciutadania i entitats al respecte. Amb tot aquest material, s’elaborarà un informe a
ser presentat al Ple municipal,
que decidirà finalment. Per
participar caldrà inscriure’s. El
procés s’obre en aquests dies i
l’informe pel Ple hauria d’estar
a punt a l’octubre, de manera
que abans d’acabar l’any sigui
aprovat el model definitiu.
El passat dimarts dia 14
de juny es reuní per primera
vegada el Consell Editorial,
l’organisme que haurà de dirigir el procés que l’Ajuntament
ha posat en marxa. El Consell
està format per un membre
de cada grup polític munici-

pal i per la ciutadania, a través
de les entitats promotores del
debat (Taula de l’Aigua, FAVT,
Consell d’Entitats, OCM, entre
altres), així com per la representació tècnica de les àrees de
l’Ajuntament de Terrassa que
puguin tenir relació.
En tot cas, cal recordar que
no s’hauria arribat en aquest
punt, i segurament tot estaria
igual, sense la mobilització social des de fa més de dos anys
promoguda principalment per
la Taula de l’Aigua.
Entre la il·lusió i la malfiança
Aquest “procés participatiu”
és la solució trobada pel govern per resoldre la continuïtat
del subministrament d’aigua a
la ciutat una vegada acabat el
contracte de favor que va aconseguir l’empresa privada Mina
de part de les autoritats de la
Dictadura al poc d’acabada la
guerra i que consistí en aquest
graciós acord per gestionar
l’abastament de líquid element
a la ciutat durant només que 75
anys.
Per tant, novament aquest
govern arriba tard i amb preses a una cita que organitzacions ciutadanes ja fa anys que

venien plantejant i reclamant.
Tot i aquesta forma de fer, la
proposta elaborada per l’equip
coordinat per la tècnica Itziar
González ha tingut una bona
acollida per part de la majoria de grups, tot i els dubtes i
malfiança, excepte la CUP, que
recentment ja havia fet pública la seva posició contrària a la
consulta, tot considerant que
«els drets fonamentals són inviolables i no poden ser objecte
de consulta».
“Que s’obri un procés informatiu i participatiu com el
proposat és molt interessant”,
ha comentat en Ramon Clariana, president de la FAVT.
Des de la Taula de l’Aigua, no
acaben de sentir-se còmodes
amb la proposta. Òbviament,
no podia ser menys després de
tot aquest temps de conflicte i
sabent els interessos poderosos que es mouen entre bambolines. Apunten alguns problemes del disseny del procés:
primer, la centralitat de la web
i dels processos telemàtics deixen fora una part important de
la població. Així mateix, els terminis de temps són molt curts,
car la feina començarà en portes del període de vacances,

finalitzat el qual quedaran poques setmanes per a enllestirho tot. Comparteixen aquestes
preocupacions també des de
l’OCM i el Grup de l’Economia
del Bé Comú.
Pel que fa als grups municipals, des de TeC saluden
“l’obertura del procés de reflexió i debat ciutadà”, perquè
“més enllà de la pregunta, hi ha
garanties de transparència, la
lògica d’aquest procés de consulta és positiva”, afirma el portaveu Xavi Matilla.
També en Carles Caballero,
representant d’ERC-MES en
el Consell Editorial, es mostra
“satisfet” amb la proposta. És
del parer que en aquest context
la proposta de municipalització, que ara defensa fins i tot el
PSC, té moltes més possibilitats
d’obrir-se camí. Tot i així, hi ha
feina per fer. L’empresa MinaAGBAR porta tant de temps
que molta gent creu que és de
l’Ajuntament. O sigui que apostarà fort en aquesta qüestió.
Per la seva part, C’s anuncia
que col·laborarà amb el procés
d’informació, però per defensar que el servei continuï sent
gestionat per una empresa privada.
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Ple municipal

S’apropa el xoc de trens amb Mina

Miquel Gordillo

S

embla que els fets pel
que fa al futur del servei
de l’aigua van desenvolupant-se, a batzegades,
fins que arribi el moment del
xoc de trens entre el consistori
i l’actual concessionària Mina.
A tot això, l’empresa continua
sense facilitar tota la informació
necessària per dur a terme amb
garanties un procés de consulta
ciutadana que ja s’ha projectat
amb l’anomenat Consell Editorial. Per ara, el passat ple municipa s’ha aprovat donar llum verda
a una pròrroga de sis mesos, establerts per llei, per tal que Mina
mantingui el servei fins el juny de
2017. Els grups votaren a favor,
PP i C’s es van abstenir.
L’assumpte però, va ser aprofitant per tornar a retreure al govern falta de planificació, d’una
banda, i a denunciar les ingerències de Mina en els afers públics.

segura que «l’aigua no ha estat
mai un problema al carrer, vostè
(a l’alcalde) fa un problema on no
ho havia» «el rebut mitjà es de 20
euros». Per la seva banda, Caballero (ERC) afirmà que «comencem a anar en la bona direcció»,
ja que amb la pròrroga el consistori torna a recuperar el control
del servei.

Nou reglament del Síndic Municipal de Greuges
L’aprovació definitiva del nou
reglament del Síndic de Greuges
incorpora dues grans novetats
que darrerament havien estat
plantejades per diverses entitats
i també per l’anterior síndica
Isabel Marquès. A partir d’ara es
durà a terme un procés de consulta ciutadana a que se sotmetran les diferents candidatures.
Prèviament, les entitats podran
proposar noms de persones per
dur a terme el càrrec. Posteriorment serà el Ple qui esculli la
persona adient. L’altra novetat
és que el càrrec estarà
remunerat. Si la deMina continua sense facilitar la
és exclusiva,
informació necessària per dur a dicació
la el salari equivaldrà
terme amb garanties un procés de al sou d’un regidor de
govern; si és parcial,
consulta ciutadana.
tindrà la d’un regidor
de l’oposició. Fins ara
aquesta figura no tenia cap sou específic.
En aquesta ocasió, el detonant PP i C’s es mostraren en contra
del debat respon a una carta en- de posar un salari al Síndic, tot
viada per Mina a tots els regidors, al·legant que deixaria de ser una
en què la companyia assegura figura independent.
que no li agraden les condicions
La iniciativa ‘Anem a Mil’ per
de la pròrroga. La Maria Sirvent tal d’establir un salari mínim i
de la CUP defensa que el dicta- digne de mil euros, també va ser
men emès per l’ajuntament s’ha aprovada a proposta d’ERC-MES.
de mantenir, «per no rendir-nos També es va aprovar l’atorgament
davant d’aquesta empresa que de subvencions a 21 ONG i entitats
no pensa en la ciutadania sinó solidàries de Terrassa, destinades
en els seus interessos privats». a projectes de cooperació al desEl representant de Ciutadans envolupament. El total de les paral·legà novament motius estric- tides ascendeix a 400.000 euros,
tament economicistes, quan as- l’1% del pressupost municipal.

Pla de Mobilitat per reduir els cotxes a la ciutat

D

esprés de dos anys de debats i de participació per part d’entitats, en el ple municipal del juny
es va aprovar un Pla de Mobilitat per al període 2016-2021. Els objectius plantejats passen per
impulsar mesures per reduir els desplaçaments en cotxe, així com potenciar l’ús del transport públic, els trajectes curts a peu i en bicicleta. En concret, es busca reduir l’ús del vehicle
privat un 12%, tenint en compte que «els desplaçaments a peu suposen el 60% del total de moviments
per la ciutat», segons va anunciar el regidor Marc Armengol. De fet, la millora ambiental també és un
objectiu primordial, ja que s’ha col·locat a Terrassa com la segona ciutat amb un nivell de contaminació
més alt de Catalunya.
Les principals accions que es pretenen desenvolupar contemplades en el pla, són la implantació de
zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP); zones 30, de forma que l’any 2021 tots els barris tinguin
la velocitat limitada als 30 km/h, recuperar els carrers per als vianants, o la millora de la xarxa dels busos
de cara a potenciar el transport públic.
La nota discordant a l’aprovació del pla va venir de la bancada de la dreta. El PP va criticar que
s’assenyali l’ús del cotxe com la causa de tots els mals, i denuncià la «mania d’implantar carrils bici
sense sentit». Per la seva banda,
el representat de Ciutadans, Javi
González, es mostrà particularment crític, i descriví el Pla com
un nyap i una mena d’estudi «per
arreglar voreres». Segons el regidor, no es té en consideració el Pla
d’Ordenació Urbanística: «nosaltres començaríem d’una altra manera, fer el pla urbanístic i després
el pla de mobilitat», afirmà, mentre criticà que «no hi ha projecte
de ciutat al darrera, no hi ha lideratge, no sabem cap a on anem».
Els grups de l’oposició d’esquerres,
amb matisos, van donar el seu suport al document. Xavi Matilla de
TeC recordà que és un «error dissociar mobilitat d’urbanisme», i
defensà que «en absolut es tracta
de castigar el cotxe, sinó d’oferir alternatives per no haver-lo d’agafar
per anar a treballar o a l’escola».
Pel dret a l’habitatge i els subministraments bàsics
Hi va haver consens en que
l’Ajuntament faci actuacions
urgents per garantir el dret a
l’habitatge i els subministraments bàsics. La resolució presentada per TeC i CUP consta
de fins a divuit acords, entre els

Noves regidores ÒSCAR MONTERDE ‘POTXO’:
Pep Valenzuela

E

l més nou regidor de
Terrassa en Comú,
l’Òscar Monterde, és
doctor amb una tesi
sobre l’ONU i els refugiats palestins, historiador i investigador
del Centre d’Estudis Històrics
Internacional de la UAB. Va fer,
a més, un curs a Columbia (centre de referència en estudis sobre Palestina) i altre a Ginebra,
en l’important institut d’estudis
sobre conflictes; a més d’estades
a camps de refugiats i un curs
d’àrab de la ciutat antiga de Jerusalem.
Nascut a Terrassa, als seus 33
anys i amb tot aquest currículum
no li va faltat temps, però, per
dedicar-se als escoltes, des dels 12
anys fins als 26, passant per tots
els nivells fins a formació de responsables. I encara la militància,
que coincidia amb l’interès polític, en la solidaritat internacionalista amb Palestina.
En començar a l’ateneu Candela participà en la creació de

l’associació solidària Zaituna,
amb palestins que vivien a la
ciutat, per donar a conèixer la
situació i promoure projectes de
suport a la població. Recorda els
programes de Post Scriptum Ràdio i la participació en les protestes dels anys 2008 i 2009 contra
l’ofensiva sionista en la franja de
Gaza.
Després, reconeix, “el que més
ens afecta i trasbalsa una mica
la visió de les coses és el 15M,
ens canvia la forma d’entendre
l’activisme social i polític”. Amb
les acampades, afirma, “vam estar molt actius, aquestes eren
un punt d’explosió de tot això,
veiem que hi ha un canvi, una
altra manera de fer les coses, i
aquí comença una mica el debat
de l’assalt a les institucions; la
idea de que amb el conjunt de
les lluites el front institucional
es començava a veure com un
front més, que era la democràcia
real ja, revolucionar i canviar el
sistema representatiu que hi havia, els límits de la representació,
aquell famós que no, que no, que no

quals, que s’obrin expedients
sancionadors als bancs per tenir
habitatges buits, augmentar la
quantitat de multes coercitives
als tenidors que incompleixin la
funció social dels seus habitatges, comunicar qui incompleixi
la Llei 24/2015 d’emergència habitacional i pobresa energètica que

el PP va recórrer al Tribunal Suprem, i que deixa sense protecció
els 16.000 desnonaments anuals
a Catalunya (3 al dia a Terrassa).
Igualment, s’instar a la Generalitat que inspeccioni les empreses
subministradores que incompleixin la llei 24/2015, obrir nous ajuts
de lloguer per part del consistori.

“No governen per a la ciutadania sinó per als taps”

nos representan era això”.
Aquesta necessitat d’intervenir
també en les institucions, en el
cas d’en Monterde, l’impulsà a
donar suport al Partido X en les
mateixes eleccions europees en
què Podemos feia el salt a l’arena
política. Amb menys fortuna, clarament. De fet, aquest Partido X
desaparegué com a tal, però la
seva gent es dirigí cap a les noves
confluències que van donar com

a fruit els Guanyem que, més
tard, esdevingué Barcelona en
Comú, primer, i TeC després, en
la mateixa onada.
La
possibilitat
concreta
d’intervenció política que oferí
TeC, els hauria permès «portar
el coneixement d’aquestes diferents experiències cap a un objectiu concret; una forma de fer
front institucional d’una forma
propera, per coses tangibles; aquí
abandonem etiquetes per posarnos al servei d’un nou projecte.
No volem una coalició típica sinó
una confluència ciutadana».
En Monterde ha entrat fa només dos mesos en substitució del
regidor Grau, que marxà com a
assessor de l’equip de diputades
d’En Comú Podem a Madrid.
Però ha sigut coordinador del
grup municipal des del principi,
«he vist com funciona la institució, però encara sorprèn, és com
una roda que va sola». A part, el
govern local «és molt continuista,
no hi ha innovació.»
La crítica fonamental que fa
TeC, subratlla, «és que no hi ha

model de ciutat, perquè no hi ha
capacitat d’innovar ni de pensar
una altra manera de fer. Falten
noves idees, fórmules que podrien millorar molt les coses fins
i tot en l’actual situació». A part
de la manca d’idees, «no es governa per a la ciutadania sinó per als
taps (els poders) que impedeixen
o frenen aquesta capacitat de millorar la vida de la gent i fer polítiques públiques al servei de la
ciutadania».
En aquest escenari poc animador, el nou regidor de TeC
veu un canvi clar en les expectatives de futur, tot i el resultat
contradictori de les darreres
generals: «Es pot guanyar, seguim, els canvis no vénen d’un
dia per a l’altre, fins i tot des de
la meva formació com a historiador treballo molt en aquesta perspectiva, els canvis són
més lents, però imparables».
Mentre, afirma, «a treballar pel
canvi fent propostes i aportant
la innovació que manca, fer-los
moure. Com ja demostrem que
es pot fer».
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Eleccions Generals La força del conservadurisme i els límits del canvi
Pep Valenzuela

massa.
Quasi tots els partits, però,
l llarg cicle electoral poden quedar satisfets amb els
iniciat amb les sor- resultats. En el cas del PP no cal
prenents
europees entretenir-se molt; recuperar
de fa dos anys es tan- suport amb tot el que ha caigut
cà el passat 26 de juny deixant demostra que la profundidat del
un quadre de forces polítiques seu arrelament està a prova de
bastant diferent, sobretot als guerres, va molt més enllà del
ajuntaments i comunitats autò- que tots els anàlisis hagin pogut
nomes. El resultat de la repetició constatar o imaginar, i que qui
de les generals, o segona volta vulgui competir contra ell necesque plantejaven alguns, marca- sita molt més que una bona asria però un fre o punt d’inflexió sesssoria de campanya. El PSOE,
en l’onada de canvi que ha anat però, ho té cada vegada més difícreixent durant aquests dos cil, encara que perdent vots i esanys.
cons mantenir-se com a segona
¿Serà per incapacitat de força li dóna, al menys, un temps
l’esquerra per respondre a les per intentar recomposar l’equip,
expectatives dels electors, com i per tant alguna alegria, que tot
afirma l’historiador francés Gui- indica per molt poc temps.
llaume Mazeau, o la por al canvi,
Per a C’s, certament, la repecom interpreta la direcció de Po- tició dels comicis ha estat un
demos? El cert és que, en no pocs gran fiasco. Possiblement pitjor
moments, sobretot en relació al que a la resta pel fet que sembla
nivell de política estatal, el dit el partit menys consolidat i més
canvi sembla més aviat un relleu exposat als canvis de vent. Anar
general que no pas de progra- vivint a compte dels errors i demes. Bastant clar en el cas de la bilitats dels altres tenint només
nova dreta C’s i menys, o com a que alguns eslogans populars
mínim molt contradictori i com- com a bandera díficilment es fa
plex en parlar de les aliances de un projecte.
l’esquerra.
En el curt termini, segur que
No està mancat de seny qui pitjor resultat ha assolit en
l’argument que explica el fre o aquesta «segona volta» és Unidesacceleració del canvi com dos Podemos. Primer, perquè és
molt perdre un milió
de vots en només 6
Malgrat el vot perdut, En Comú
mesos quan, en teoPodem segueix sent, de llarg, la
ria, ets la força i la
possibilitat del canvi
primera força a Terrassa
i tens l’electorat més
jove, animat, motivat
i mobilitzat del país.
un ritme històric que no es pot Segon, perquè amb la complesuperar sense fer estralls, tot i xa coalició de forces que hi parque segons quan es diu pugui ticipen replantejar-se el futur
semblar disculpa de mal paga- d’aquesta manera aguditza les
dor. Però no és menys cert que la contradiccions i diferències.
majoria de la gent, especialment
Però, de totes formes, com
aquella que més ansia els canvis molta gent ha dit ja, mentre a
o la revolució, tenen tendència a la majoria dels països europeus
accelerar-se o confondre desitjos la situació de crisi econòmica,
i realitat.
social i política ha donat vida i
En tot cas, segurament el per- oportunitats a la dreta i extresonal no estava esperant ni cap ma dreta, a l’Estat espanyol la
salvador que els arrrglés la vida marca d’aquesta fase continua
ni comandant per allistar-se a sent el creixement de l’esquerra.
les fileres del combat. I en un es- Molt més clarament si parlem de
cenari de recuperació dels índex Catalunya, on En Comú Podem
macroeconòmics (l’economia és és primera força i l’ERC la seuna altra cosa) hom ha pogut gona, consolidant posició i fins
comprovar que tota corrupció és i tot creixent. Això ofereix una
poca, al menys mentre no hi hagi perspectiva estratègica i de llarg
una alternativa molt més clara i termini que les forces del canvi
convincent o la necessitat apreti haurien de saber aprofitar.
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RESULTATS A ESPANYA

RESULTATS A TERRASSA
candidatures

vots
26J 2016

%

vots
20D 2015

diferència
de vots

candidatures

vots
26J 2016

escons
obtinguts

EN COMÚ PODEM

28.602

28,42%

31.793

- 3.191

PP

7.906.185

137

PSC-PSOE

18.130

18,02%

19.305

- 1.175

PSOE

5.424.709

85

ERC-CATSÍ

14.924

14,83%

14.225

+ 699

UNIDOS PODEMOS

5.049.734

71

C's

12.776

12,70%

16.752

-3.976

C’s

3.123.769

32

PP

12.355

12,28%

11.014

+ 1.341

ERC-CATSÍ

629.294

9

CDC

10.509

10,44%

12.337

- 1.828

CDC

481.839

8

PACMA

1.984

1,97%

1.475

+ 509

PNV

286.215

5

RECORTES CERO

367

0,36%

519

- 152

EH-BILDU

184.092

2

PCPC

144

0,14%

259

- 115

COALICIÓN CANARIA

78.080

1

DADES DE PARTICIPACIÓ

DADES DE PARTICIPACIÓ

26J 2016

20D 2015

Participació

69,84 %

73,2 %

Abstenció

30,16 %

26,8 %

495

vots nuls

225.888

226.994

683

vots en blanc

178.521

187.766

26J 2016

20D 2015

Participació

66,10 %

72,28 %

Abstenció

33,90 %

27,72 %

vots nuls

512

vots en blanc

840

26J. Sense novetat al front 		

R

especte al 26-J, no vull ni examinar ni
analitzar les possibles culpes dels uns
i els altres, només em limitaré a fer
una descripció topogràfica a manera

de relat.
Per què quan arriben unes eleccions, les que
siguin, sempre es plantegen unes dades curioses
que tots els partits analitzen a posteriori? Vinc
a referir-me a l’abstenció, el 30,16% del cens s’ha
abstingut. Quins són els motius que porten a la
gent a abstenir-se deliberadament, en base a les
propostes que es presenten? Diria que té una relació directa amb la crisi dels partits d’esquerra
que es perllonga des dels anys 70. Els partits
d’esquerra no han sabut reaccionar a les noves
demandes d’una societat camaleònica, en canvi
ha crescut la caverna ideològica. Quan ja semblava que la dreta més impresentable i feixista
quedaria retratada a les urnes, sorgeix com un
au Fènix amb uns resultats que ni ells se’ls esperaven i, l’abstenció acaba afegint-se a la festa,
d’aquesta manera és com apareix un nou perill
en forma de govern dels mateixos. I Rajoy, quatre anys més.
En primer lloc ha guanyat el PP, el partit que
ha posat totes les institucions públiques al servei
dels seus interessos, que no passa per cap mena
de control polític per part dels poders independents (o els fa anar per on ells volen), que respira
immoralitat, que es mostra feliç, que està còmode amb la corrupció i amb tota la impunitat que
l’envolta. La cosa ve de lluny, la crítica general al
sistema, al corrupte sistema polític, al règim de
1978, amb l’únic objectiu de conquerir el poder
amb els vots de qui fes falta, sense buscar cap
mena de camí concret i possible, tot plegat dóna
l’aparença de que al darrere hi ha un gran canvi,
però res més lluny, el resultat és pura cosmètica.
Passats els dies de rigor, no em sento massa estupendo, no seré el crític a l’ús que menysprea el
que han votat milions de persones, simplement
és que no puc identificar-me amb ells, no formo
part de la seva cultura política, de l’elogi de la
riquesa, del poder, de l’Espanya obscena i indecent, plena de clavegueres a vessar per arreu i,
amb una administració pornogràfica.
No tan sols és un problema de manca
d’alternativa. A Espanya hi ha un amplíssim sector conservador i reaccionari, ultraconservador,
que es va consolidar després de l’arribada al poder d’Aznar l’any 1996, un sector que sempre reacciona contra qualsevol tipus de canvi decisiu.
Naturalment, aquest lobby controla els mitjans
de comunicació, han posat tot l’ensenyament en
mans de tecnòcrates (han convençut als joves que
abans de ser feliç i formar-se estudiant per arri-

Miquel Mallafré

bar a una professió, el més important és la pasta), a més dirigeixen l’oci dels grans mitjans audiovisuals amb programes de merda per gent de
merda, telesèries masclistes i sèries en les quals
es reinventen la història. Des de dalt hi ha molt
poca voluntat d’emprendre un canvi de debò. Els
polítics en general -sense excepcions- formen
partits de notoris i clients, que repeteixen els
mateixos noms, els mateixos vicis adquirits i que
només es belluguen davant l’opinió pública quan
arriben unes eleccions. Des de sota, malgrat cridar molt, indignar-nos, escandalitzar-nos, condemnar moralment moltes declaracions, s’ha
acceptat amb una certa pachorra, conformitat, i
fins i tot deferència, les trames d’interessos, negocis privats i corrupteles, que des de la política
municipal al Congrés, s’han anat teixit durant
els excessius anys de bonhomia econòmica falsa.
Per dalt i per baix, l’espai per a l’acció política alternativa d’oposició, és ara, com a conseqüència
dels anys d’immobilisme i apatia, escàs i quasi bé
inexistent.
La dreta que hi ha al poder, està emparada per
una àmplia xarxa de mitjans de comunicació afins, mourà poques fitxes, sap que el problema el
té l’esquerra, on el que més abunda és el desànim, està -com sempre- fragmentada, sense lideratge i, a la que li poden fotre a sobre de les seves
espatlles l’origen de l’Apocalipsi, les dissidències
i la radicalització de les mobilitzacions al carrer.
Malgrat saber tothom que aquestes inculpacions
són més falses que un bitllet de 30 €, és indiscutible que l’esquerra parlamentària té seriosos
problemes per representar el descontentament
popular i plantar cara a l’assetjament i destrucció de l’Estat del Benestar.
L’únic canvi possible en aquest país ha d’anar
acompanyat d’una renovació cultural i educativa -si no hi ha escola, no hi ha futur- de noves
idees sobre el món del treball, d’una veritable
lluita per la democratització de les institucions.
Un moviment polític que reaccioni davant els
excessos del poder, que vulgui realment un Estat
laic, que recuperi el compromís per mantenir els
serveis socials i la distribució de la riquesa d’una
manera més equitativa. Una nova cultura cívica i
participativa, s’ha d’allunyar del marc institucional monàrquic i reprendre la millor tradició de
l’ideal republicà. Fer política sense corruptes ni
oligarquies, recuperar l’ interès per la gestió dels
recursos comuns i pels afers públics. Així sí que
es pot fer un gran canvi, tot el demés és venda
de quincalla a l’engròs. Reduir la política només
a conquerir el poder, és: començar la casa per la
teulada.
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Endesa treu la llum a 44 famílies de tres blocs a Les Arenes
Les famílies disposen ara d’un generador provisional,
mentre segueixen reivindicant un lloguer social que els
permeti viure amb dignitat.
Miquel Gordillo

M

entre la llei contra
la pobresa energètica no acaba
d’implementar-se
pel bloqueig del govern del PP,
hi ha qui continua patint talls i
misèries per manca de recursos
econòmics, entre l’espasa i la paret d’administracions, bancs i
multinacionals energètiques.
Així les coses, operaris de
l’empresa Endesa van tallar els cables del subministrament elèctric
de tres blocs de pisos a Les Arenes,
al carrer Falset, ocupats per 44 famílies sense recursos ni possiblitat de costejar-se un habitatge. El
motiu al·legat per la companyia
va ser el de la manca de seguretat
detectada.
Una dotació dels Mossos
d’Esquadra va acompanyar els treballadors, el passat dimecres 8 de
juny, mentre les famílies miraven
atònites i sense poder intervenir
com els deixaven sense corrent
elèctric. Les afectades són les 44
famílies que habiten els tres blocs
de pisos, als carrers Falset i Cervera, els quals van ser ocupats fa dos
anys per persones sense recursos
per accedir a un habitatge, i que
inclouen unes 150 persones i fins a
50 infants. L’actuació de l’empresa

es va produir sense cap avís previ
als afectats ni a l’Ajuntament de
Terrassa.
De seguida es va convocat una
concentració de protesta al Raval,
davant l’Ajuntament. Un centenar
de persones, indignades per la situació, moltes d’elles vinculades al
Colectivo Sin Vivienda, s’aplegà
per donar suport a les famílies
afectades, mentre exigien que
se’ls hi tornés el servei.
Seguidament, es va mantenir
reunions dels afectats amb la
regidora d’Habitatge i Mediació
Comunitària, Lluïsa Melgares,
i el quart tinent d’alcalde, Marc
Armengol, per analitzar la situació i veure com actuar. Una de les
solucions aportades va ser la de
col·locar un generador que permetés obtenir corrent elèctric per
a tots els pisos de manera provisional. Aquest compromís s’ha
assolit recentment.
Ja el dia anterior, les famílies es
varen trobar amb què l’empresa
Endesa els havia desconnectat
la llum, sense dir-los res prèviament. Al moment, una concentració de protesta va tenir lloc davant
l’oficina que Endesa té a l’avinguda
de Barcelona. I l’endemà, aquesta
segona actuació, que ha deixat
les 44 famílies sense llum durant
dues setmanes i en situació de total vulnerabilitat.

Protesta de les famílies afectades a l’oficina d’Endesa a l’avinguda Barcelona. 				

Es donà la circumstància que
la regidora i el col·lectiu es trobaven reunits just en el moment
en què Endesa duia a terme el tall
dels cables, per la qual cosa van
foradar la vorera del carrer. Melgares va manifestar als afectats
que l’Ajuntament no havia estat
assabentat d’aquesta actuació.
La solució provisional va arribar el passat 29 de juny, amb
la instal·lació d’un generador
d’electricitat. Encara així, aquest
va ser substituit el passat dimarts

per un de nou, menys sorollós i
menys contaminant. Les mateixes famílies costegen el lloguer
d’aquest generador i del consum.
El col·lectiu de famílies afectades
ha demanat igualment un canvi
d’ubicació del generador, tocant
a l’avinguda del Vallès, per tal de
reduir l’impacte del soroll que pugui generar.
Recentment els afectats han
mantingut contacte amb els
veïns de la zona, per tal d’explicar
la situació que pateixen, i els

MG

compromisos adquirits. Després
d’algunes queixes, s’han buscat
ponts de comunicació per la bona
convivència veïnal, i solidaritat
davant dels fets.
La reivindicació també es comparteix, i passa per què les administracions treballin per oferir
habitatges de lloguer social, tal
com defensen el Colectivo Sin Vivienda i la mateixa PAH, sempre
que aquest lloguer no sobrepassi
en cap cas el 30% dels ingressos
de la unitat familiar.

L’Ajuntament treballa amb Inipro, empresa vinculada a contractacions municipals irregulars
Miquel Gordillo

E

l consistori manté un
contracte d’adjudicació
amb l’empresa Iniciatives i Programes
(Inipro), implicada en delictes
per presumptes contractacions
irregulars per part d’ajuntaments
controlats pel PSC en diversos
municipis de l’àrea metropolitana i més enllà, els quals estan sent
investigats per la justícia.
Moltes sospites esquitxen
el PSC des de fa mesos en
l’anomenat ‘Cas Inipro’, que relaciona ajuntaments de municipis
de Tarragona i Barcelona on el
partit governa, i que han adjudicat nombrosos contractes públics a aquesta empresa. El que
és segur, a la vista dels diversos
casos que ja estan als tribunals,
és que Inipro és una empresa
estretament vinculada al PSC, i
que ha rebut adjudicacions milionàries per part d’ajuntaments
socialistes, com ara Tarragona,
Viladecans, Cornellà, Montcada i
Reixac i Palau-solità i Plegamans.
En el que és fins ara el cas més
sonat, a Tarragona fins a onze
imputats se’ls relaciona amb delictes que inclouen malversació,
tràfic d’influències, suborn, prevaricació i alteració de preus en
subhastes públiques. Gustavo
Cuadrado, mà dreta de l’alcalde
Josep Fèlix Ballesteros (PSC), va
ser detingut el passat gener en

Josep Félix Ballesteros, alcalde de Tarragona, va ser imputat pel cas Inipro.

l’anomenat ‘cas Inipro’, per contractacions irregulars el 2010.
Tal com indica l’informatiu Crític, l’Ajuntament de Tarragona
va contractar la companyia mitjançant un procediment negociat sense publicitat, sense una
competència real entre diverses
empreses, a banda que el contracte no podia prorrogar-se durant els anys 2011 i 2012 com es va
fer, i mostra que en el projecte es
van contractar militants del PSC.
Pel que fa a Tarragona, va ser la
CUP qui es personà com a acusació particular, gràcies a la denúncia dels mateixos treballadors de
l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Tarragona per una li-

citació sospitosa a Inipro que es
remuntava al 2010. L’octubre del
2015 es produïren escorcolls policials a les dependències del consistori tarragoní. Seguidament
es practicaren les detencions i les
investigacions que a dia d’avui
encara continuen.
Encara més recentment, el mes
de maig, el tinent d’alcalde i secretari local del PSC a Viladecans,
Joaquín Guerrero, va ser detingut i posat en llibertat provisional, també per adjudicacions a
Inipro. Posteriorment va dimitir
dels seus càrrecs. Des de fa mesos
les sospites per un cas de finançament il·legal del partit apunten
als municipis controlats pel PSC
de tota l’àrea metropolitana de
Barcelona i els de l’anomenat
cinturó roig. De fet, el ‘cas Inipro’ resta sota secret de sumari.
L’esquema detectat a Tarragona,
en què l’administració atorga un
contracte a Inipro mitjançant
un procediment negociat sense
publicitat en el qual es pot posar
en dubte que existeixi una competència real entre els licitadors,
s’ha repetit en altres consistoris.
Presumpte finançament
irregular del PSC
Iniciatives i Programes (Inipro) va néixer el 1990 a Viladecans, encapçalada per Ricard
Campàs Romà, que milita al PSC,
també detingut. Campàs, director general de l’empresa, va pre-

sentar-se a les eleccions de 1988
al Parlament per les llistes socialistes a la demarcació de Lleida.
Amb el temps, la societat s’ha
convertit en la matriu d’un grup
empresarial en què també hi figuren companyies com Itinere
Serveis Educatius i Educare XXI.
Aquestes tres societats s’han emportat contractes públics de diversos ajuntaments encapçalats
pel PSC: fins el 93,3% dels diners
públics que ha obtingut el grup
empresarial des del 2007. Crític
parla de fins a 105 contractes amb
ajuntaments del PSC, equivalents a 40 milions d’euros, mentre que l’empresa s’ha adjudicat

només 14 contractes, equivalents
a 3,4 milions, d’ajuntaments on
no mana el partit socialista. Ja el
1999, l’empresa fou investigada
pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya arran d’una adjudicació per part de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat.
A Terrassa, el contracte que
manté l’Ajuntament amb Inipro
finalitzarà el desembre de 2016,
per realitzar serveis d’acció socioeducativa per a estudiants en centres d’ensenyament secundari,
pel qual l’empresa rep una licitació de 70.180 €. Aquest ha estat el
segon contracte de l’Ajuntament
de Terrassa amb Inipro.
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Més de 30 centres educatius de la comarca amb plaques de fibrociment
Un total de 38 centres educatius al Vallès Occidental
tenen elements, plaques o tubs, del perillós fibrociment,
en alguns casos trencats, d’acord amb un informe elaborat per CCOO Educació. El perill de difusió de partícules
d’aquesta substància en l’aire que afecti l’alumnat i persones de l’entorn és real. El Departament d’Ensenyament
diu que no hi ha pressupost per resoldre-ho tot.
Pep Valenzuela

A

l Vallès Occidental,
30 escoles, 7 instituts
i una Escola Oficial
d’Idiomes, la de Terrassa, tenen instal·lacions amb
fibrociment o amiant altament
perilloses per a la salut pública.
El Departament d’Ensenyament
diu que no té pressupost per resoldre aquest problema.
«Aquest curs hem estat treballant el problema del fibrociment
als centres educatius des de setembre, o sigui des del primer dia
de curs», explica l’Alba Olvera,
membre del comitè comarcal de
CCOO Educació. Per tant, això
no és una denúncia gratuïta ni
superficial. «Ens van avisar i hem
constatat i documentat tota investigació sobre aquest perill per
a les criatures i la comunitat educativa en general, tothom que es
mou a prop de fet».
La secció sindical va fer públic
el passat mes un document que,
primer, han fet arribar als centres, per fer conéixer la situació.
La gran sorpresa, tot plegat, és
que conscients i sabedores dels
riscos que comporten les partí-

cules d’amiant per a la salut, des
del Departament d’Ensenyament
es limiten a justificar la quasi inacció davant el problema (només
retiraran plaques a dos centres)
al·legant que no hi ha diners;
«diuen que no poden fer més perquè vé de serveis centrals i no hi
ha pressupost», diu indignada
l’Alba.
Les plaques trencades, informa l’Alba, responsable de Salut
Laboral, desprenen microfibres
que al respirar-les «ningú sabem
si d’aquí un temps podrà haverhi problemes respiratoris». Les
afeccions solen trigar temps en
fer-se sentir, però «sabem que
hi ha els treballadors de l’antiga
fàbrica d’Uralita de Cerdanyola,
amb contacte directe, i també les
dones d’aquests, pel tractament
de la roba per rentar, que anys
després s’han descobert greument afectades per malalties
pleurals, asbestosi i càncers».
El Departament «està molt
tranquil, diuen que si les plaques o tubs no estan trencades
no hi ha risc», declara encara
sorpresa l’Alba, perquè «no hi
ha control de l’estat de totes les
instal·lacions, han mirat les teulades? I a més, hi ha llocs amb

Placa de fibrociment trencada en un centre escolar de Terrassa

plaques trencades que nosaltres
hem documentat amb fotos i
tot». Dels 9 milions d’euros que
caldria per resoldre la qüestió
a la comarca, segons dades del
propi Departament, aquest proper curs només podran fer servir
200.000.
Han mirat de fer denúncies a
Inspecció de Treball, cas per cas,
però de moment i davant aquesta situació, han decidit començar
a pressionar des de la federació
catalana directament a la conselleria.
Tot i això, lamenta, «no serà
una cosa que el curs vinent

			

s’arreglarà, a l’Administració
tot és lent, sobretot quan no hi
ha prou pressió des de baix, que
és un tema que ens toca a nosaltres, sindicats i conjunt de la comunitat educativa». Anima saber que a València i el País Basc,
on hi havia situacions similars,
el problema està resolt. Però
també parla això de la manca
de voluntat política per aquestes contrades. «Hem tingut 5
reunions del Comitè de Salut
Laboral on ho hem plantejat,
però moltes vegades ni resposta, i quan millor ja us portarem
la informació...».

CCOO Edu

Eva Olvera, de CCOO Educació

Contra les retallades a l’educació i contra la LEC cal enfortir la coordinació de les lluites

E

ls curs que ara ha finalitzat expedient va
començar amb tancaments preventiu en
centres de tota la comarca com a
protesta davant l’anunci de tancaments de línies de P3. L’anunci
va posar novament en alerta la
Coordinadora vallesana en defensa de l’escola pública, que es va
manifestar en diverses ocasions
davant de Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat.
A Terrassa, ha estat en el marc
de la Comunitat Educativa on
s’ha produït la coordinació del
conjunt d’actors implicats: sindicats, associacions professionals
de mestres, ampes i esplais. El
moviment va portar conjuntament al Ple municipal una resolució contra els tancaments en el
mes de novembre de 2015, i organitzà una cercavila reivindicativa
el diumenge 6 de març passat,
que aplegà més de 400 persones
que exigiren el manteniment de
les línies al temps que abaixar les
ràtios.
CCOO del Vallès presentà
també mocions a altres 4 ajuntaments de la Vallès en situacions
semblants a la de Terrassa (Sant
Cugat, Santa Perpètua, Cerdanyola i Rubí). Sabem que hi ha
una baixada demogràfica en tot
el Vallès, els números demostren
que ha estat més gran en la nostra
ciutat. Però no creiem que la solució sigui el tancament preventiu

de grups; defensem aprofitar la
situació per abaixar les ràtios de
forma general i així aprofundir
en la millora de la qualitat educativa, ja que els recursos són els
mateixos que l’any anterior.
Però han optat pel tancament
de grups de P3, castigant de pas a
l’escola pública, que va obrir preinscripció amb 6 grups menys a la
ciutat. Mentre, l’escola concertada, que juga amb altres normes,
no pateix a priori aquests tancaments, i poden tenir oberts els
grups fins al setembre. Això, òbviament, afavoreix la segregació
escolar i social i va en contra de
l’equitat social que hauria de garantir una escolarització pública
i universal.
De totes formes, s’han recollit
signatures entre les treballadores dels 6 centres afectats i en dos
més on hi havia neguit davant un
possible tancament preventiu,
pel manteniment dels llocs de
feina i la baixada de ràtios. Cada
grup que tanca són 1,5 llocs de feina menys cada curs. Hem recollit
175 signatures entre les treballdores i treballadors, que vàrem passar per registre adreçat a la regidora d’educació de Terrassa i a la
directoria de Serveis Territorials
també reclamant reunió urgent.
En la reunió amb la directora de Serveis Territorials l’única
novetat va ser la resposta de
sempre: aprofitar per retallar,
deixant clar que el seu model va
contra l’escola pública.

En l’àmbit de relacions laborals,
fa dos cursos que detectem al Vallès una nova situació de conflictivitat, com a conseqüència del
desplegament normatiu de la Llei
d’Educació (LEC). Amb aquesta
llei les direccions assumeixen
funcions de cap de personal als
centres, i cada vegada tenen més
poder per “escollir” la seva plantilla. Les últimes novetats normatives desenvolupen encara més
els llocs de feina “perfilats”, en
funció del projecte de direcció i
el reconeixement del perfil. Això
trenca de facto l’ordenació de la
borsa de treball per anys treballats. Gent amb molt poca experiència passa per davant d’altres
amb més experiència. A més, els
llocs poden ser proposats nominalment, i així el clientelisme als
centres està assegurat.
Algunes direccions estan assumint el paper de cap de personal,
i es prenen decisions a vegades
arbitràries i en contra de professorat crític amb la gestió. Decisions que afecten a la vida de les
persones i la gent comença a patir
malalties derivades de la pressió
laboral i la càrrega mental. Estem
fent una feina d’assessorament i
d’acompanyament, però moltes
vegades quan els problemes ja
s’han enquistat.
En aquesta situació, cal una
resposta col·lectiva. S’han de
crear espais d’interl·locució als
centres de treball, amb els treballadors i treballadores, per crear

un “contrapoder” que equilibri
i garantir la bona governança
dels centres. Molts conflictes
s’evitarien i s’estalviaria patiment. Això ho hem dit a Serveis
Territorials i al Departament.
La coordinació de la lluita entre centres és molt important.
Per això participem en les reunions mensuals de Zona (Terrassa, Sabadell, Rubí i Cerdanyola),
on els diferents sindicats portem
informacions alhora que busquem donar resposta coordinada
i unitària davant les retallades
i reforçar la campanya de lluita
contra els tancaments.
Estem actives a la Junta de
Personal docent del Vallès Occi-

dental, on situem temes que detectem als centres, i també al Comitè de Salut Laboral on portem
i denunciem situacions de patiment i que afecten a les persones.
Exigim i ens manifestem per la
derogació de la LEC i els seus perniciosos decrets. Alhora intentem potenciar l’acció col·lectiva
dins dels centres de treball, agrupant i organitzant als treballadors i treballadores per fer front
a una nova realitat de relacions
laborals on el conflicte ja està situat als centres de treball.
José Navajas
Delegat sindical d’Educació
CCOO Vallès Occidental
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TREBALL

Multa a les subcontractes de Telefònica

Victòria important i esperançadora de les treballadores
subcontractades i falsos autònomos de Telèfonica aquest
final de juny. La vaga i lluites del moviment conegut com
a Mara Blava, que ha marcat una fita en la història de les
lluites obreres recents, en el cor del nou model capitalista d’organització de la producció, ha aconseguit uns
ja quasi inesperats resultats amb els expedients (332)
que Inspecció de Treball ha obert contra més d’un centenar d’empreses subcontractades per Telefònica i contra aquesta mateixa corporació, que olbiga a contractar
treballadores en el règim general de la Seguretat Social,
temporals que han de passar a indefinits i liquidació de
quotes a la SS.
Pep Valenzuela

C

oncretament,
Inspecció de Treball ha
obert 219 propostes de
sanció per infracció
de la normativa sociolaboral per
import de 2,15 milions euros; 21
actes de liquidació de quotes a la
Seguritat Social per valor de 3,61
milions i 198 altes en el Règim
General de la SS i 92 contrates
temporals transformats en indefinits.
Les empreses implicades poden presentar al·legacions a la
proposta de sancions, però “el
que ja és executiu”, segons en
Josep Ginesta, secretari general
de la Inspecció, és que a prop de
300 treballadors han pogut regularitzar seva situació gràcies
a la investigació. D’acord amb el
resultat de la investigació, ens
trobaríem davant d’una «trama
irregular» de subcontractacions
de serveis tècnics d’instal·lació de
Telefònica que implicaria centenars d’empreses.
En tot cas, cal tenir present que
l’actuació d’Inspecció de Treball

tampoc va ser res gratuït, sinó
que resultà també de la pressió i
converses que l’assemblea de treballadores realitzà amb diversos
grups en el Parlament de Catalunya que, davant de l’evidència,
acabaren exigint a la Consellera
del sector una intervenció, que al
seu torn posà en marxa la investigació.
L’alegria que aquesta notícia pot
produir, i produeix sens dubte, a
les persones de bona fe, no pot de
totes formes impedir, al contrari,
de fer-se en aquest moment, com
a mínim, algunes preguntes. La
primera: ¿què hauria passat si les
persones treballadores, tècniques
en règim de fals autònom o contractada de qualsevol manera per
alguna empresa subcontractada
per Telefònica, no haguessin dit
prou i paressin a risc a perdre fins
i tot allò poquet i més o menys miserable que tenien?
Una altra: ¿no sabien Telefònica i les empreses subcontractades
que estaven violant la llei i trepitjant els drets de les persones i les
persones mateixes? Més: ¿si des
de molt de temps Telefònica i les

PV

Acte de treballadors en vaga de la Marea Blava, maig del 2015, ateneu Candela

serves subcontractes estaven violant la llei i trepitjant els drets de
les persones i les persones mateixes, i era sabut i conegut, i feien
com que no sabien, no hi havia
ningú amb responsabilitat de govern que els pogués parar? ¿Com
és que encara durant les negociacions, forçades per la lluita de les
treballadores, tant Telefònica com
les altres empreses subcontractades van resistir i impedir un acord
just que establís com a mínim el
respecte als drets bàsics i fonamentals de les persones?
I encara altra: ¿ara que la Inspecció de Treball, amb les seves
sancions, ha deixat clar el seguit
de violacions que aquestes empreses estaven cometent, la cosa
només quedarà per aquí? ¿No hi
haurà tribunal, govern o institució
que exigeixi el respecte, al menys,
d’allò més bàsic que fins i tot la
limitada legislació amb la que

aquest país compta es compleixi
i exigeixi d’aquestes empreses un
comportament d’acord amb això,
encara que ningú miri?
Les treballadores també s’ho
pregunten tot això, però de la
mateixa manera que ja fa més
d’un any van saber i decidir que la
mobilització era l’únic camí, totes
aquestes coses les pensen però caminant.
L’assemblea de tècniques, per començar, denunciava el passat dia 5
de juliol, que «tot coninua igual», i
continuen fent denúncies. Mentre,
informen des de l’assemblea, treballadores cedides de forma il·legal
estan demanant passar a plantilla
de la matriu i els ‘falsos autònoms’
estan rebent missatges als seus
mòbils informant-los que estan
sent donats d’alta, alguns d’aquests
ja preparen demanda per recuperar les quotes que van haver de pagar a Tresoreri de la SS.

Saben també que les empreses
estan recorrent contra les sancions, contractant prestigiosos
gabinets d’advocats com el Quatre Cases. Els recursos, en tot cas,
trigaran al menys uns sis mesos
en resoldre’s.
Les treballadores es plantegen
ara tres tasques, segons acords
presos en els primers dies de
juliol. Primer, «demostrar al
Govern i grups parlamentaris
que les il·legalitats continuen».
La segona, treballar per a que
s’extengui al conjunt de l’Estat
espanyol el que ha succeït a Catalunya.
I tercer, impulsar una nova
mobilització després de l’estiu.
L’assemblea de treballadores
compta des del principi amb el
suport actiu i efectiu dels sindicats COBAS, CGT, En Construcció, AST, ESK (Páis Basc) i CIG
(Galícia).

UGT: derogar les reformes laborals, empreses multiserveis i precarietat
Pep Valenzuela

«Igual treball, igual salari», una
reivindicació que continua vigent, renovadament i amb molta
més força, com si no haguessin
passat cent i més anys de lluites
i conquestes de les classes treballadores i subalternes, pitjor
que alguna mena «d’erupte» fastigós de la història; avui, 30 de
juny de 2016, a Catalunya, Unió
Europea, el «bressol de la civilització», diuen, el club dels països
«avançats i democràtics», els més
enriquits i un més alt nivell de
vida, amb els models socials, polítics i econòmics suposadament
més avançats del món.
Tota aquesta civilització, democràcia, tecnologia... no han fet
encara que les persones guanyin
més drets i que puguin viure millor. Al contrari. Entre els agents
d’aquesta fins i tot marxa enrere
hi ha al capdavant, les grans corporacions empresarials i financeres, que en teoria eren les puntes
de llança de la civilització europea i anglosaxona expandint-se
pel món.
Amb algunes d’aquestes paraules i altres més, en Josep
Santcristòfol (nou secretari de
la Regió Metropolitana d’UGT i
membre del Secretariat Nacional) i José Luis Fernández (por-

Josep Santcristòfol i José Luis Fernández a la roda de premsa, 30 de juny

taveu de l’Executiva comarcal
del Vallès Occidental i secretari d’organització) presentaren
a la seu del sindicat a Terrassa la campanya que ara inicia
l’organització en el conjunt del
país en favor de la derogació de
les reformes laborals, «de totes, la
del 2012 i també la del Zapatero»,
però identificant com a agent i
avantguàrdia de la precarització
del treball les empreses multiserveis.
En Santcristòfol es lamentà: «sí,
sembla arcàic haver de reivindicar

encara aquest dret tant bàsic».
No és que la situació sigui la mateixa, les coses han canviat molt,
però sembla que per explotar millor. Recordà com en el seu dia les
Empreses de Treball Temporal
(ETT), venudes com el no va més
de la innovació, van començar la
tasca de precaritzar les condicions
de treball, mitjançant la subcontractació i formes de prestació de
serveis en condicions que trencaven amb els criteris d’igual treball, igual salari i iguals garanties
laborals. Allò, declarà, es va poder

PV

frenar una mica.
Però, ara, sobretot aprofitant
les oportunitats legals que ofereix la reforma laboral del 2012
aprovada per la majoria absoluta del PP, amb suport de CiU, les
empreses dites multiserveis o de
serveis integrals, algunes tan famoses com CLECE del grup ACS
(que fa la neteja d’escoles i altres
edificis públics per l’ajuntament
de Terrassa), tenen possibilitats
de contractació a la carta, quasi
sense límit. El seu objectiu social
és, sobre el paper, «la prestació de

serveis auxiliars i per a terceres
empreses». En realitat, però, el
que fan és establir una cadena de
contractación i subcontractacions
que «el que s’estableix així de facto
no és ja doble escala salarial, sinó
una autèntica explotació dels treballadors, sense cap respecte de
les condicions de treball en general», sentencià en Santcristòfol.
Des d’UGT consideren que el
nivell de «frau i precarització»
assolit mitjançant aquests instruments obliga a «portar endavant
una campanya com aquesta en
la qual hi haurà protestes davant
d’empreses significatives a la comarca i no descartem mobilitzacions més grans i en àmbit més
ample», anuncià.
En Fernández informà que
la repercusió major d’aquestes
pràctiques es dóna de moment,
principalment, en els sectors del
comerç i la hostaleria, als grans
magatzens i àrees comercials.
La campanya s’ha iniciat amb un
estudi de la situació a la comarca,
«volem saber les empreses que
ho fan i farem un inventari». Cap
a finals de setembre o octubre,
anuncien que podrien començar
les protestes i mobilitzacions. Ja
n’hi ha de identificades, saben,
per exemple, que a Baricentro
n’hi ha empreses on es donen situacions greus.
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Synusia Llibreria i espai de trobada
Parlem d’un projecte de llibreria cooperativa a la ciutat, que ha fet recentment 4 anys, i que més enllà de punt
de venda amb 4.000 títols disponibles, ha esdevingut un
espai que genera xarxa i desenvolupa una important i diversa agenda cultural.
Miquel Gordillo

A

mb 4 anys de vida,
la breu però intensa
història de Synusia es
remunta quan va començar com a punt de venda de
llibres de les editorials independents Traficantes de Sueños i Virus, a l’entrada de l’Ateneu Candela. Mesos abans de la diada de
Sant Jordi, el 2012, «vam pensar
en desenvolupar un projecte de
llibreria a Terrassa».
Poc després s’han anat incorporant altres editorials de
prestigi en el sector, com Polen
Edicions, Icaria, Ediciones de la
Catarata o La Felguera, per mencionar algunes. Les promotores
de Synusia descriuen el projecte
amb tres potes. Una és la llibreria
pròpiament dita, amb materials
que no es trobaran mai a grans
superfícies i que tracten temàtiques com perspectiva de gènere,
pensament polític, història, etc. I
amb la intenció de recuperar un
tipus de llibreria de proximitat,
potser ja perdut, amb la possibilitat de fer comandes.
Un altre aspecte important
que les synusies han treballat
des de l’inici és la programació
d’activitats culturals. Es tracta
d’una agenda molt variada, que
inclou cicles de teatre i conte,
tant infantils com per a adults,
poesia, presentacions de llibres,
xerrades, etc. «Hem teixit complicitat amb altres agents de la
ciutat, a més d’esdevenir un espai

de trobada, fent coses generes
les relacions, és el que li diem fer
ciutat», afirma l’Alcira Padín, una
de les impulsores del projecte Synusia.
Un
tercer
apartat
és
l’autoformació oberta de diferents temàtiques que consideren
d’interès, «en allò que la universitat no ens dóna». L’any passat per
exemple es va realitzar un curs sobre feminisme i cossos col·lectius,
i un altre sobre la llei mordassa.
Les autoformacions han estat
possibles gràcies a la xarxa de la
Fundació dels Comuns, que els
permet mantenir relació amb altres espais socials de l’estat. Les
parades amb llibres també són
una activitat habitual: per Sant
Jordi, al restaurant La Trobada en
els seus dinars tertúlia, el festival
Elixir, o recentment a la Fira Literal celebrada a Barcelona.
Des de fa un temps, el fons infantil és una part important de la
llibreria. De fet, han assessorat
a AMPEs per proveir-les de material. En aquest sentit, destaca
el projecte d’investigació sobre
literatura infantil amb perspectiva de gènere, una investigació
feta a Terrassa, amb infants de 0
a 5 anys i que ha resultat en una
guia de contes no sexistes, i que,
tal com apunta la Maria, “ha generat un espai molt interessant
amb famílies, escoles i biblioteques per seguir abordant el tema
de forma col·lectiva”. Una altra
novetat d’aquest curs han estat els
vermuts amb participació de diverses editorials col·laboradores,

La llibreria Synusia, a l’interior de l’Ateneu Candela

el proper programat el dissabte 16
de juliol.
Tres persones porten el gruix
de la feina que comporta la llibreria, la Maria, l’Elena i l’Alcira.
Després hi ha els mateixos socis
i col·laboradors, un grup de vint
persones sense el suport de les
quals no seria possible «la gran
feinada en moments com Sant
Jordi». Les synusies ho tenen clar
quan destaquen les complicitats
que han teixit amb altres entitats
i persones a través de la llibreria.
«Aquest coneixement genera
un llaç polític que per a nosaltres
és bàsic», afirma l’Alcira. Per això,
la col·laboració amb entitats locals
ha estat igualment intensa. Amb
l’Embarral han organitzat una
programació infantil on participen fins a 120 persones per sessió.
També col·laboren en diversos actes organitzats amb Amics de les
Arts i amb la Biblioteca Central.

Compra responsable: clàusules socials
als contractes municipals

L

’economia solidària s’ha
citat el passat cap de setmana a El Prat de Llobregat. Ha estat la primera
escola d’estiu organitzada per la
XES (Xarxa d’Economia Solidaria), amb més de 120 persones inscrites. El grup de clàusules socials
de la XES de Terrassa, a través de
la Marta Bou, ha coordinat aquest
àmbit, reivindicant la importància
de les compres públiques i les clàusules socials en la creació i enfortiment dels mercats socials locals.
Les “mesures per a la inclusió de
clàusules socials en la contractació
municipal” ens permeten ser més
actius i eficients en la compra responsable. Un model que ha de fer
possible avançar cap a una nova
cultura de compra i de consum per
part de la ciutadania, les empreses,
organitzacions socials i les administracions.
Algunes consideracions al respecte. El nou municipalisme ja està
treballant activament en aquesta
lògica. Ajuntaments significatius
han fet passos valents. Per exemple, impedint la contractació en
concursos públics de les empreses
que estan condemnades per corrupció o que operen en paradisos

fiscals. Cal que ara ho fem ben evident en el procés d’elaboració dels
pressupostos del 2017. Per això
afirmem que aquesta possibilitat,
la de l’aplicació de les clàusules socials, s’ha de fer ben visible.
És necessari que la lògica jurídica, social i econòmica dels nous
pressupostos tinguin en compte
aquesta dimensió i els mecanismes
de seguiment pertinents. La directiva de contractes públics 2014/24
de la Unió Europea, encara que en
procés de transposició a casa nostra, obre noves possibilitats que cal
explorar amb voluntat i valentia
política. El desconeixement i la rutina no pot representar cap dificultat legal per ampliar els contractes
reservats a organitzacions i entitats d’economia social.
Per altra banda, hem de ser pràctics i operatius. Per exemple: hem
d’obrir espais de contractació (lots
o àmbits concrets) per fer possible,
de manera gradual, la contractació
de subministrament elèctric amb
cooperatives; també per la operativitat (com una possibilitat més)
de la banca ètica en el pagament de
tributs, impostos o preus públics.
També podem exigir als contractes i convenis el compliment dels

drets laborals, la igualtat entre homes i dones, el respecte dels drets
humans i certificació ambientals
en la compra de roba, vestuari, productes informàtics, productes de
neteja, o els aliments en els menjadors escolars.
En definitiva, la compra pública
mitjançant l’aplicació de les clàusules socials, pot canviar, i està
canviant les formes de contractar. Per una banda, evitant la seva
concentració (compres públiques
i grans contractes de subministrament) en mans de grans empreses,
moltes d’elles immerses en processos de dubtosa ètica corporativa
(casos de frau fiscal i corrupció,
subcontractació i explotació, manca de respecte pels drets laborals).
Per altre obrint noves possibilitats
(contractes per lots més petits) a
les petites i mitjanes empreses, i les
empreses d’economia social i consum responsable. És ben cert, que
“tot està per fer, però tot és possible”.
Domenec Martínez
Grup Clàusules Socials XES
Terrassa

				

La marxa del projecte, encara
amb un temps de vida curt, la
plantegen amb calma. L’ambició
és que sigui sostenible, també
perquè, tal com s’ha pogut fer en
determinats moments, puguin
dotar d’un salari a les treballadores, que sigui un «projecte de
vida». En aquest sentit, declara
l’Alcira, «la fase de conformar
una llibreria està complerta i ara
toca seguir apostant a que sigui
en una propera fase sostenible».
Actualment compten amb 30 socis, que paguen 5 ó 10 euros al
mes, amb dret al corresponent
descompte en la compra de lli-

Synusia

bres, a més de poder participar
en els cursos d’autoformació.
«És difícil que una llibreria com
la nostra en poc temps, i menys
encara en el marc actual, aconsegueixi arribar fins on estem, disposi de 4.000 títols, organitzi totes aquestes activitats...». Mirant
la web de la llibreria (synusia.cc)
constatem la feina feta i l’ampli
fons documental. De fet, un cop
arribats fins aquí, el creixement
està garantit, encara que «com
ens han dit, no estem ni al centre,
ni a peu de carrer, així que has de
ser un amant del llibre per arribar
aquí».

Llibreria Synusia
Carrer Montserrat, 136

Matins dimarts a divendres de 10 a 13.30h
Tardes dilluns a divendres de 18 a 21h

www.synusia.cc

Les cooperatives creen més ocupació de qualitat
Les cooperatives catalanes van seguir creant ocupació neta l’any passat, un 4,6%, que suposa la incorporació de gairebé 2.000 persones al
mercat laboral. El 77% dels contractes són indefinits i el 82% treballen
a temps complet. A més, la presència de dones treballadores en les
cooperatives és superior a la d’homes: 6 dones per cada 4 homes. Són
dades del III Baròmetre Cooperatiu de la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya.

Fiare fa créixer les finances ètiques i cooperatives
El passat maig tingué lloc l’Assemblea General de socis i sòcies de
Banca Ètica Fiare, en què s’aprovà el balanç i s’escollí nou Consell
d’Administració. L’any 2015 s’han concedit prèstecs per 865 milions
d’euros.
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Centre Excursionista, muntanya i cultura pel camí dels valors
El Centre Excursionista de Terrassa (CET) continua
avançant amb el seu «pla estratègic», aprovat l’any 2013.
A l’equip encapçalat pel Francesc Muntada, un dels promotors més decidits del pla, va seguir una junta renovada
i amb més presència femenina, paritària de fet, 3 i 3, tenint com a presidenta l’Eva Cervelló. D’això ja fa poc més
d’un any i és bo i necessari avaluar la feina realitzada en
aquest temps.
Pep Valenzuela

L

’Eva explica, primer, que
aquesta junta està fent
un treball de continuïtat
amb el Pla, o sigui, bàsicament «obertura a la ciutat
i enfrontar els reptes dels nous
temps, especialment pel que fa a
relacions personals, persones-entitat, xarxes socials, comunicació,
per continuar sent una entitat
útil socialment».
El CET va confiar en aquest nou
equip i, particularment, en l’Eva,
filòloga de formació, amb domini
de l’anglès i amb experiència llarga en el sector d’exportació i relacions internacionals, «més obertura al món si hi cap», comenta
rient en afegir: «I una dona presidenta, que això en general no és
massa comú, tampoc en entitats
centenàries com la nostra».
Sòcia del Centre des dels
14 anys, als seus 49 coneix bé
l’entitat i els temes que l’ocupen:
excursionisme, escalada, espeleologia. Destaca, però, que «molt
important en tot això és l’actitud
també, els valors de la muntanya,
el companyonatge, el respecte a
les persones i la natura, s’ha de
saber escoltar la muntanya que
envia molts missatges, i tot això
portat a la vida quotidiana ajuda
a sobreviure molt millor».
En aquests 14 mesos de trajecte com a presidenta, el balanç

de l’Eva és molt positiu. «Algunes coses han costat», confessa,
«no perquè l’antiga junta ho fes
malament, sinó perquè es van
iniciar projectes que només després s’han vist els resultats o conseqüències no previstes, que les
vam trobar nosaltres».
Per exemple, el bar ha canviat de responsable i disseny. Al
temps, el rocòdrom, «que va ser
una aposta de tothom», subratlla, «no ha tingut l’èxit esperat
encara». Però va funcionant i
s’ha establert una bona relació i
col·laboració amb la sala Gravetat Zero, especialitzada en aquest
exercici d’escalada.
Així mateix, aclareix de forma
autocrítica, hi havia una certa
dinàmica o cultura d’aquell tipus
«la casa és gran». Però, potser
més important que això encara és el fet de «coincidir amb un
canvi gran de l’associacionisme;
ara totes les entitats han de funcionar quasi com empreses. S’ha
de registrar i legalitzar tot, la
gent ha de ser professional i assegurada...». Aquesta combinació,
assegura la presidenta del CET,
«d’entitat sense ànim de lucre
que ha de funcionar com una empresa crea contradiccions i desequilibris».
Recorda que ella mateixa va
fer de monitora, «sense títol ni
res, anàvem a la muntanya amb
criatures com a responsable; ara

Eva Cervelló, presidenta del CET

ja és tot una altra cosa: títols, permisos per tractar en menors... tot
molt professional. Potser abans
es pecava per massa, però ara no
et pots moure sinó està tot superlegal, segurament caldria un
equilibri».
En tot cas, emfasitza: «tot això
és poc al costat de la resposta de
la gent: fantàstica! Jo, si hagués
de fer valoració general de junta,
afiliades i voluntàries, posaria un
notable alt». L’objectiu de donar
color i dinamisme al local s’ha
assolit amb escreix. Es fan moltes
més activitats a la seu, reunions
per preparar excursions, punt
de trobada, xerrades, classes de
conversa en anglès... i preparen
altres activitats, com coral i grup
de teatre.

Proposta creixent d’activitats de muntanya i culturals
Les comissions de treball continuen funcionant totes i encara s’han creat de noves, com la
que porta la esmentada conversa en anglès. A
més, es fan balls populars i tradicionals cada
mes de Treure Ball. S’han posat en marxa també
les tertúlies literàries, alguns dilluns, amb sopar
i conversa. Aquest tipus d’activitats, al mateix
temps, estan sent motiu de reflexió i conversa
amb les veïnes Amics de les Arts i Minyons, pensant en propostes més ambicioses i compartides
de vida cultural.
Tornant a l’àmbit de l’excursionisme, s’han
començat a fer entrenaments urbans aprofitant
el mobiliari urbà, i a la sala d’actes una mica de
gimnàstica; s’ha reactivat, al temps, la secció de
bicicleta de muntanya.
Tot plegat, això no para de créixer. En aquest
any el nombre de persones sòcies s’ha incrementat en quasi 200, situant el total avui en unes
1.800. Un creixement, apunta l’Eva, producte de
les activitats i el bon ambient. Una de les seccions
que ha atret molta gent és la de marxa nòrdica.
També els casals d’estiu per a infants, que han
tingut molt d’èxit en els tres anys que fa que funcionen, i a sobre han aproximat mares i pares a
l’ambient del Centre on s’han trobat bé.
En la línia dels casals, el curs passat van fer
una prova pilot, amb molt d’èxit, d’activitats
extraescolars entre setmana, amb una oferta
d’aprenentatge d’activitats de muntanya amb
pràctiques al local, amb material tècnic, fent rapel, pujant al rocòdrom, fotografia, coneixement
del país i altres. Després, qui vol pot empalmar
amb sortides de grup els caps de setmana en les
seccions infantils.

			

PV

Mirant endavant, enfortint els valors
Encara i molt satisfeta amb el balanç de l’any, considera la presidenta que cal enfortir la comunicació del Centre, el que vol dir
lidiar amb les noves tecnologies, les xarxes socials. Per aquest camí
van fent, però no volen oblidar el paper. D’una banda, perquè hi
ha una part de persones que encara utilitza principalment sinó en
exclusiva aquest mitjà. Per altra, considera, «perquè hi ha encara
un públic i llocs que si vols arribar la manera més pràctica continua
essent quelcom escrit, tenir un document de presentació i explicació».
Concretament, l’habitual i conegut butlletí informatiu del CET
es transformarà en El Full, «una mena d’agenda, resum per dates de
les activitats, classificades per seccions i dificultat, amb un breu resum i fitxa tècnica». Serà un bimensual de 8 fulls que ha de garantir la informació interna al temps que reduir costos en un element
que, alerta l’Eva, s’escapava del pressupost.
Sobre el pressupost, la presidenta de l’entitat declara: «tenim
molt clar que no volem dependre de subvencions, intentem quadrar amb les quotes dels socis i les activitats. Això, afegeix, no és
només una qüestió de suma o resta de diners, té a veure amb els
valors que hem dit».
El CET funciona principalment amb treball voluntari, «no es
pot planificar sense perdre això de vista, les persones no es poden
cremar en un activisme sense fi». Amb aquesta perspectiva, la junta
està pensant en concentrar activitats en dos caps de setmana, un
per primavera, totalment obert al púbic, i altre per tardor, més de
cara a la gent de l’entitat.

NOU CURS EXCURSIONISME I MUNTANYA PER A ADULTS

Finalment, també ha funcionat molt bé una
proposta clàssica com poques, aquí de fet era el
seu millor lloc: un curs d’excursionisme per a
majors de 18 anys; un tast de tot: teoria i pràctica d’excursionisme, escalada, esquí, espeleologia,
via ferrada, canons i fotografia. Dura tot l’any escolar, i aquest proper curs hi haurà una mica de
meteorologia amb en Francesc Mauri, i primers
auxilis i nocions bàsiques sobre nutrició amb altres professionals.
Arribats en aquest punt, respira l’Eva..., i segueix: «Està molt bé aquesta oferta d’activitats,
sense dubte. Ara, a nosaltres allò que ens interessa sobretot són els valors; això treballem sempre
per potenciar-ho molt. Perquè sentim i pensem
que amb la crisi i alguns canvis socials estem perdent econòmicament però sobretot en valors». En
aquesta situació, declara la presidenta del CET,
«volem posar el nostre gra de sorra».

Qui ha dit que és massa tard per aprendre?
El 13 de gener vam iniciar el curs d’excursionisme per a adults.
Actualment tenim en marxa el de nois i noies de 14 a 17 anys, que
sempre ha funcionat molt bé. Amb aquesta experiència, doncs,
volem ampliar aquest curs a totes les edats, per a totes aquelles
persones que sempre haurien volgut fer alguna modalitat de
l’excursionisme i la muntanya en general i que per algun motiu
mai no ho van fer. El curs, que s’està impartint des del gener fins al
juny, està dividit en 2 blocs.
Preus: Bloc A: socis 80 euros i no socis 150 euros.
Bloc B: socis 110 euros i no socis 180 euros.
Curs complet: socis 175 euros i no socis 275 euros.
Imprescindible disposar de llicència federativa.

www.malarrassa.cat
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EL RACÓ DE LA POESIA

Dret al miracle

Ens calen versos
Òscar Rocabert

D

onat, de manera força malaltissa, a somnis
d’estats culturals anteriors
a l’emprenyadora postmodernitat, aquest humil ressenyador
encara té una ben càndida capacitat
per a escandalitzar-se davant certs
productes anomenats poètics, alguns del quals tenen prou acceptació com per assolir premis d’alt prestigi nacional. Si hom vol estar al dia
de textos guardonats i, així doncs,
plenament justificats pels jurats corresponents, es troba, potser massa
sovint, amb píndoles força difícils
d’empassar. Però aquesta dificultat
no es deu pas a una amargor o a una
eixutesa verbal dels textos, sinó, i
aquest és el punt més tràgic, a un excés de sucre que tendeix a la melassa i que posa en perill la digestió de
molts textos poètics que ens anem
trobant per les lleixes.
De tant líquida que s’ha tornat la
cultura, se’ns escola dels dits. Enduts per una ben legítima eufòria
personal, viscuda, alguns poetes
ens ofereixen llibres sencers que
amb prou feines han estat revisats o
deixats a reposar. A mesura que llegim aquests poemaris, la sensació de
palla i, en conseqüència, de buit còsmic ens envaeix i ens aclapara. A vegades, plens de confiança en l’autor,
tot posant la nostra suspicàcia en
quarantena, arribem a pensar que és
cosa nostra, que no llegim prou bé
i que encara no estem a punt per a
aquest tipus de textos. Malauradament per al poeta i amb gran sort per
a nosaltres, sempre arriba un moment en què no volem combregar
amb rodes de molí, i ens exclamem
interiorment per la pèrdua de temps
en què ens trobem immersos.
Fa unes setmanes, en rebre un

premi d’àmbit nacional en un poble
del Vallès, el poeta Miquel Desclot
va aprofitar el seu discurs per fer
èmfasi en un aspecte de la cultura
que es troba ben negligit en força de
la poesia actual: la importància de la
tradició. Si ara mateix tenim un concepte d’allò que anomenem literatura catalana, això és gràcies a, com va
dir Desclot: «un Maragall, un Carner,
una Víctor Català, un Salvador Espriu,
una Maria Mercè Marçal, un Miquel
Martí i Pol». La sorpresa va venir una
setmana més tard, quan el setmanari
del poble va citar aquestes paraules
tot imprimint «Carné» com a cognom del príncep dels poetes.
El rigor emprenya, és sospitós
i està mal vist. Astracanades com
«La perfecció és feixista» i altres hipismes actuals són interpretats pels
autors com a llicències per a mostrar
tots els efluvis de la seva sensibilitat,
i no com a vincle amb les avantguardes dites històriques, les quals també es recorden molt superficialment,
com si fossin un conjunt de poca-soltades sense fonament. Els versos, tal
com surten del teclat de l’ordinador,
són publicats al cap de pocs mesos,
tant si estan tractats mínimament
com a poesia com si no. La paraula
lliçó també és sospitosa i està mal
vista, i aquest fet ens fa oblidar moltes vegades que la lliçó també és el
text que donem a impremta, que
establim, de moment, com a definitiu. L’absència d’autoalliçonament
ens porta a publicar textos que no
aguantaran el pas del temps i que
seran caducs d’aquí a pocs anys, tal
com ens passa avui dia quan llegim
Les tenebroses, Madona i l’arbre i altres productes semblants del modernisme i dels anys seixanta i setanta.
Josep-Ramon Bach (Sabadell,
1946) és, però, dins d’aquest estat
de coses, un cas ben especial. A mesura que hom tracta aquest poeta, la
seva amabilitat, el seu tracte afable
i una bonhomia a prova de bomba
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VÍCTOR OBIOLS				
ens fan venir ganes de llegir els seus
llibres, tot pensant que hi trobarem
el mateix. Els seus admiradors destaquen la senzillesa, la bondat, la
tranquil·litat que respiren les seves
obres. I tot i que Caïm, de títol prou
violent, se’ns vol presentar com
una expressió de ràbia, indignació
i rebuig a la dilapidació de vides humanes que anem percebent gairebé
diàriament a través de la tela, és justament d’aquesta bonhomia, potser
excessiva, que en deriva una escriptura deixatada, que es dilata en
comptes de concentrar-se, que repeteix estructures sintàctiques i no les
fa variades i que ―potser el fet que
va més en contra de la comprensió
dels textos―, es basa en un falsos
versos lliures que no presenten cap
mena de ritme ni d’entonació recognoscibles.
En poesia, fins i tot en els versos
lliures, el ritme és important, i molt.
Podem trencar els versos, convertirlos en petites seqüències separades
gràficament, i és prou evident que
no cal que tots tinguin les mateixes
síl·labes ni que tinguin rima per poder donar experiències poètiques
al lector. Joan Vinyoli, Andreu Vidal,
Lluís Solà, Josep L. Badal i molts
d’altres són mestres en aquest aspecte. Però el que no podem fer
passar per poesia són textos on les
frases són construïdes amb ritmes
que, de tan canviants, converteixen
la lectura en un simple tràmit lector,
sense cap gaudi estètic. Amb la mateix tècnica, coneguda com a prosa
retallada, Josep-Ramon Bach també
va escriure El laberint de Filomena,
un llibre que, tot i els valors sentimentals i humans que vol transmetre, es queda a mig camí, justament
perquè no completa l’acte poètic,
que comença amb l’expressió o el
sentiment, sí, però que es perfà amb
un mínim tractament lingüístic, lèxic
i rítmic.
Víctor Obiols (Barcelona, 1960) fa

						
Proa, Barcelona, 2016		
Els llibres de l’Óssa Menor, 351

Caïm
JOSEP-RAMON BACH
			
Tres i Quatre, Paterna, 2015
Poesia 3 i 4, 162
una cosa molt semblant en el seu llibre Dret al miracle. Amagant-se rere
l’escut del vers lliure, molt sovint ens
presenta uns textos compostos per
frases (versos?) independents de
les altres frases, sobretot pel que fa
al ritme. Quan fem aquesta afirmació, ens ve al cap la manera en què
Joan Brossa planteja els seus poemes de versos-frase, independents
entre ells pel que fa al ritme, potser
sí, però completament connectats
pels camps semàntics, per la sintaxi,
per la fraseologia. Brossa, quan no
fa versos, continua comunicant, perquè substitueix la música del vers
comptat per una música conceptual,
de sentit i no de forma. En canvi, els
poemes d’Obiols se’ns presenten
com si ells s’entenguessin i ballessin
sols, ja que no donen gairebé cap
pista al lector que li permeti obtenir
una mínima clau de comprensió del
text. Els canvis constants de camp
semàntic a l’hora de presentar les
metàfores i les imatges fan que estiguem a mig poema i encara no sa-

piguem a què atenir-nos, perquè ens
han canviat de tema tres vegades en
mitja pàgina. Podem ser hermètics,
evidentment, però no per això hem
de descuidar la comunicació.
En canvi, en aquells pocs poemes
en què utilitza la mètrica regular i
la rima, Víctor Obiols se’ns mostra
enginyós, divertit, rialler. La pràctica del vers isosil·làbic l’ajuda molt
a aconseguir una comunicació més
directa, molt rica en imatges que es
poden reconèixer i, per tant, que es
poden fruir més fàcilment. El tipus
de plaer que trobem tot llegint el
Romancero gitano és molt diferent
d’allò que podem intuir a Poeta en
Nueva York, per exemple, encara que
la poètica de García Lorca no canviï
gaire entre aquests dos llibres. Però
hi volem insistir: quan fem vers lliure, cal que donem la música, que el
lector sempre necessita, a través del
ritme i del concepte. Un poema hauria de tendir, encara que només es
faci amb llengua, a poder esdevenir
una partitura.

CAMINS I MUNTANYES
Cova Simanya:
Coll d’Estenalles - Coll del Séc - Cova Simanya - Coll d’Eres Montcau - Coll d’Estenalles
Secció de Muntanya Okupes Terrassa
Situació: Vallès Occidental
Accés: Carretera Terrassa-Talamanca, km. 14 800
Població propera: Mura
Punt de sortida: Coll d’Estenalles
Horari total: Dues hores i mitja
Alçada màxima: 1.056 metres
Època recomanada: tot l’any
Material necessari: llanterna, calçat adequat, aigua i esmorzar
Atenció: respectem el patrimoni natural i cultural

Iniciem l’itinerari al Coll d’Estenalles, al km 14 800 de la carretera
de Terrassa a Talamanca. Agafem la pista asfaltada que surt del Centre
d’Interpretació del parc i que duu cap al Coll d’Eres. La pujada és forta
fins el Coll d’Estella.
8min. Coll d’Estella. Trobem un trencall on una fita ens indica el
camí costerut i pedregós que s’adreça cap al Montcau. L’agafem. Durant
la pujada, travessem un roquissar que es torna pla al passar per un clap
d’alzines. Al sortir, se’ns presenta, majestuós, el Montcau i a la seva esquerra, els Cortins. Avancem per un terreny pla.
12min. Trobem un altre trencall. Agafem el camí a l’esquerra, que ens
durà cap el coll del Sec, entre el rocam dels Cortins i el Montcau. Després
d’una baixada curta, tot vorejant les roques pelades del Montcau, creuem
la Canal dels Cortins.
25min. Coll del Séc. Trobem una bifurcació, el camí de la dreta, pla,
ens portaria a unes petites balmes de sota el Montcau; seguim el de
l’esquerra, de baixada forta, i que és ben bé un xaragall.
27min. Arribem davant d’una petita roca i trobem una altra bifurcació, agafem el camí de la dreta, que travessa el torrent que baixa del Coll,
voreja el turó del Montcau i ressegueix el roquissar fins arribar a les roques de la Coca.
32min. Roques de la Coca. Fem una breu parada. Som al carener entre
el torrent que baixa del Coll del Séc i la canal de la Guineu, i que davalla

fins a la font del mateix nom, en el camí que va de Mura a
Sant Llorenç Savall, per sobre la Vall i cap als Emprius. Agafem un caminoi que avança en direcció migdia, travessa la
Canal i continua per l’altra banda direcció nord.
35min. Superem un desnivell d’uns dos metres de roca
pelada, deixem el camí que ens menaria al Coll d’Eres i agafem un corriolet que baixa. Seguim un camí marcat per piles de pedres amb senyals grocs.
37min. Baixem per la torrentera, sempre per una pendent molt forta i anem girant cap a l’esquerra.
45min. Arribem a un pla d’una antiga carbonera. Aprofitem per fer una parada a la font de la Guineu. A la sortida
de la carbonera, agafem un camí que avança cap al Coll del
Llor.
1h. Trobem una cruïlla de tres camins. Agafem el de
la dreta per arribar a la Canal del Llor i a Coll d’Eres. Des
d’aquest camí, a certa alçada, tenim unes vistes precioses
de les masies de la Vall d’Horta. Destaca, sota nostre, la Masia del Marquet de la Roca, ben visible a mesura que anem
pujant.

1h 7 min. Travessem un petit xaragall. Continuem
pujant.
1h 12 min. Creuem el Torrent del Llor i anem pujant
pel seu costat esquerre, la: pujada és forta i contínua.
1h 25min. Trobem una bifurcació. Si agaféssim el
camí que fa pujada, en deu minuts arribaríem al Coll
d’Eres; aquest camí el seguirem més endavant, de moment el deixem per arribar fins a un grup de coves de
la banda dreta del torrent, un xic enlairades, que val la
pena visitar. Travessem el torrent i ens enfilem per un
pendent fort, però de seguida trobem un camí molt fresat que no presenta cap dificultat.
1h 30min. Som davant la Simanya Petita. Seguim el
camí que voreja les roques i en pocs minuts arribem a la
Simanya Gran. Molt a prop, dalt d’una canal, però ben
visible, trobarem la Cova de l’Àngel. Fem una parada i
les visitem totes. Aquestes coves han estat en el passat
motiu de comentaris i especulacions fantasioses que
ens parlen de ciutats amagades i persones encantades.
L’espaiositat, claror i sequedat de l’entrada de la Simanya, així com la presència d’aigua a l’interior durant tot
l’any, van ser segurament les principals causes que
van motivar l’home primitiu a utilitzar-la. L’any 1930
es van fer unes prospeccions que van permetre la trobada de nombroses restes de ceràmica medieval, ibèrica i eneolítica.
2h. Refem el camí fins arribar al torrent i emprenem la pujada pel camí pedregós que abans havíem
deixat, fins arribar al pla del Coll d’Eres.
2h 10min. Arribem al Coll d’Eres on trobem un bonic pla d’alzines i un encreuament de camins. Diversos descobriments com ara el d’una sivella de bronze
datada entre els segles V-VII en una sepultura i restes
d’enterraments tardo-romans indiquen la persistència d’un cert nivell de població en aquest indret.
2h 15min. Quan sortim del Coll d’Eres agafem el
camí clar i costerut que ens durà fins el cim del Montcau, des d’on gaudirem d’unes meravelloses vistes.
Aquest cim era conegut fa segles com el Turó de la
Guardiola, ja al capdamunt havia un lloc de guaita.
2h 30min. Baixem pel roquetar, per un camí força
pla, fins arribar al Coll d’Estenalles.
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Contes des de l’Àfrica real

A l’hora d’escriure contes, o novel·la (tret de quan es tracta de gènere fantàstic o terror), la majoria
d’escriptors/es catalanes acostumen a basar la seva ficció en entorns pròxims, coneguts, fins i tot
basant la ficció en fets biogràfics, del seu dia a dia. De tant en tant, però, apareixen escriptors/es amb
una capacitat imaginativa fora de sèrie que et captiven tot ordint ficció fora del gènere, però sortint
dels marges d’allò més habitual i pròxim. Penso en Sànchez-Piñol o en Ruy d’Aleixo, per posar només
dos exemples contemporanis.
Jordi Sellarès

P

er això sorprèn tant trobar-nos amb un recull de
contes d’un/a escriptor/a
catalana amb un marc
comú tan allunyat de la
quotidianitat a la que estem avesats. Perquè els quatre contes que
conformen aquest magnífic volum
tenen per escenari l’Àfrica subsahariana, cada un d’ells ambientat en
un país diferent: Namíbia, la República Democràtica del Congo, el Senegal i Ruanda. Quatre contes que
ens narren, en forma d’aventura,
la crua i tràgica realitat i la quotidianitat d’aquells països durant les
dècades dels anys 80 i 90. Des de la
Guerra entre Angola i el règim sudafricà al genocidi de Ruanda, dels
fluxos migratoris als nens de la guerra. Si pensem en d’altres autors catalans que s’hagin atrevit amb ficció
basada a Àfrica podríem parlar, com
a molt, de Sànchez-Piñol (Pallassos
i monstres, Pandora al Congo) o de
Jordi Tomàs (El mar dels traïdors,
El pescador que volia anar al país
dels blancs, Un cor Aixanti), ambdós
grans coneixedors de la realitat africana (antropòlegs que han viscut
llargs períodes a Àfrica).
Dins d’aquests escenaris i marcs
contextuals, Stalker (pseudònim de
l’autor o autora) construeix unes històries que per plantejament, estructura i recursos narratius recorden
d’allò més als clàssics d’aventures
dels segles XVIII, XIX i principis del
XX. No en va la mateixa autora o
autor cita influències de Melville,
Verne, Wells o Stevenson. Què vol
dir això? Per exemple, la fluïdesa de
la seva narració fa que les històries

es llegeixin d’una revolada. El llenguatge està mancat d’elements artificiosos o floritures estilístiques;
no els necessita per enganxar-nos
amb una història absorbent i dura
com un cop de roc al cap. No li cal
tampoc bastir els relats d’algun tipus de dilema o rerefons moral, ni
d’elucubracions de cap mena. Té
molt clar el que vol explicar, i ho
fa a les mil meravelles. Encara diria
més: amb la narració descarnada,
exposant de forma tan despullada
la realitat de l’Àfrica negra, amb totes les seves tragèdies quotidianes,
però tan invisibles en el nostre dia
a dia, aconsegueix tot el contrari.
Ens deixa amb una sensació de buit
a l’ànima —i l’espectre que desprèn
ens persegueix fins molt després
d’haver acabat el llibre— i amb un
sentiment d’empatia envers els personatges que costa d’espolsar-se.
Perquè les històries no és que expliquin res de particularment especial,
però hi ha alguna cosa en el to, en la
narrativitat i en el ritme que fa que
no les puguis oblidar.
Són històries de vida i de mort,
de supervivència i de defalliment,
d’escollir entre el camí fàcil o el més
tortuós i incert, de l’atzar que et fa
estar en el lloc equivocat en el moment equivocat, de la força de la
natura i del poder de la superstició,
de la càrrega del passat, de crims i
de sacrifici altruista, de Motorsoul,
que és, en paraules del propi Stalker
«l’energia intangible i primigènia
que mou en última instància l’ésser
humà. Motorsoul ens iguala en condició, no pot ésser dominada per la
nostra voluntat i es manifesta en les
pitjors circumstàncies. Motorsoul
no ens abandona mai, és natura».
Dos soldats del Koevoet que
s’endinsen al desert del Kalahari
mentre persegueixen uns fugitius
de l’oposició; un pare de família
congolès amb un passat fosc i dimonis interns que s’ha d’enfrontar

al gangsterisme i a la corrupció;
l’atracament d’un autobús per part
d’un grup dissident de la frontera
entre Senegal, Gàmbia i GuineaBissau que deixa a un heterogeni
grup de viatgers tirat en una terra
de ningú farcida d’assaltadors i mines antipersona; un lladre que fuig
de la justícia d’Uganda per anar a
petar en ple genocidi de Ruanda. No
en diré res més, perquè cadascuna
d’aquestes petites grans històries
està plena de sorpreses i de moments literaris d’alt voltatge.
Menció apart és el tema de
l’autor/a d’aquests relats. Qui és
Stalker? D’on ha sorgit i, per què no
vol mostrar la seva identitat real?
Serà la/el nostre Elena Ferrante? Més
enllà del misteri, però, cal destacar
el més que formidable coneixement
de la realitat de diferents països africans que demostra Stalker. Potser
un/a periodista o corresponsal? Un/a
cooperant amb llarga experiència al
continent? Algú que hi ha viscut llargament o bé que l’ha estudiat en profunditat? No ho sé. Potser tampoc és
rellevant saber qui és exactament.
De l’única cosa que en podem estar
segurs és que Stalker sap perfectament de què parla quan ens presenta aquesta ficció basada en contexts
i realitats llunyanes però mancada de
paternalismes ni judicis de valor.
Si us interessa l’Àfrica, no ho dubteu. Si coneixeu algú a qui li interessi, no dubteu a recomanar-li. Àfrica
ha estat molt fèrtil en producció
literària darrerament. Pensem en La
confessió de la lleona (Mia Couto),
Tram 83 (Fiston Mwanza Mujila) o Els
pescadors (Chigozi Obioma). Motorsoul vindria a afegir una baula més
en aquesta successió de literatura de
gran qualitat sobre Àfrica. Però més
enllà de la temàtica, la d’Stalker és
una veu narrativa molt potent i eficaç, que sorprèn, enganxa i torba a
la vegada, i de la que esperareu, com
jo, tornar a llegir quelcom ben aviat.

Fitxa bibliogràfica
Motorsoul
STALKER					
Raig Verd, Barcelona, 2016			
272 pàgines
especulacionsapeudepagina.blogspot.com.es/

ADELA FARRÉ
Escrits (im)prescindibles
Una porta per ventilar i compartir el pensament...
Arts, solidaritat, dubtes, certeses...

A deshora
Passo per davant de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB) a dos
quarts i mig de deu del mati i el rellotge que llueix a la façana marca dos quarts
de dues, d’un dia segurament etern i inacabable. A mi m’agraden els rellotges de
carrer —aixecar la vista mentre camines i saber exactament en quina hora vius,
sense que et calgui moure el braç per mirar el teu rellotge, ni buscar el mòbil a
la butxaca o a la bossa. Els rellotges que són per tot arreu, sempre funcionals,
sempre a l’hora, són una de les coses que m’entusiasma de Londres —que
m’entusiasmava: fa massa temps que no visito la ciutat i potser la vida líquida també s’ha endut els rellotges britànics pel desguaç de la modernitat.
Camino carrer Sepúlveda enllà i penso en els rellotges que he vist desaparèixer —a la plaça de Catalunya, al passeig de Gràcia— i em pregunto per què no
funcionen els que encara romanen a lloc. Potser el rellotge de la UB només està
allà aturat per servir de metàfora, per parlar-nos de la paràlisi que afecta el cor
de la màquina.
La metàfora ens explica coses del país i de les seves institucions, on sovint
els bons gestors queden amagats darrera de personatges que només es poden
titllar d’inexplicables —o potser seria millor dir, d’explicació vergonyant. La pròpia
UB —sí, la del rellotge parat— serveix d’exemple, amb un equip rectoral format
majoritàriament per bones persones, de qualitats i capacitats molt diverses —des
dels brillants fins a mediocritats absolutes—, però que inclou també individus
absolutament tòxics, que tothom coneix, a qui la majoria evita, i que s’envolten per
sobreviure d’una cohort de fidels, pilotes abjectes, que comparteixen amb el seu
cap la seva disposició a fer qualsevol mena de treball brut que se’ls demani. Són
gent com d’una altra època, amb una indissimulada inclinació cap a l’autoritarisme
i l’arbitrarietat, amb els quals intenten amagar una pobresa d’esperit que revela
tant la mediocritat dels seus coneixements com la mesquinesa del seu caràcter.
Són gent davant de la qual ens sentim totalment impotents quan ens ataquen —
en general, tirant la pedra i amagant la mà— i se’ns fa difícil reaccionar, perquè
encara tenim uns escrúpols que ells fa temps que van perdre, si mai en van tenir.
El problema amb la gent dolenta que té poder és que ser mala persona no és
un delicte i resulta difícil de denunciar; només és un mal moral que contamina tot
l’entorn. A curt termini fa mal a les persones, a mig termini destrueix les organitzacions i, a la llarga, és perniciós per a tota la societat. Però hi ha molta mala gent
amb poder i molt poques persones que tinguin el temps, els recursos i l’enteresa
moral per lluitar-hi en contra i restablir l’equilibri.
Heu trobat quatre hores perdudes?
Torno a passar per davant del rellotge aturat de la façana de la UB a quarts
de deu del matí i, sorprenentment, ara marca dos quarts de sis, però segueix
igual de congelat. Em pregunto, és clar, on han anat a parar les quatre hores
perdudes. Si el primer dia vaig tenir la impressió que el temps s’havia quedat
clavat en l’evocació d’un migdia fred i gris de fa 40 anys, quan les coses les
resolia la autoridad competente —que no volia dir que ser competent et donés
autoritat, sinó que aconseguir el poder dissimulava la teva incompetència—, ara
em sembla que algú m’ha robat un temps que també em pertanyia sense donarme cap explicació.
Als directors de cinema negre els agradava intercalar primers plans de rellotges per marcar el pes del temps en l’acció —les llargues hores de vigilància,
l’amenaça encara invisible però coneguda que s’acosta…—; l’el·lipsi de les hores feia créixer la tensió, però la trama i els diàlegs omplien el buit de sentit. En
veure el rellotge de la façana històrica marcant quatre hores de més he tingut la
impressió que havia passat alguna cosa i algú en manllevava el sentit; he tingut
la impressió que els Cavallers de la Mort havien tingut la seva gran batalla amb
els bruixots de Hogwarts i que nosaltres, pobres muggles, ens ho havíem perdut,
perquè amb les seves varetes màgiques ens havien esborrat la memòria. Un
pensament fantàstic, és clar, suposo que induït perquè prop de rellotge mort hi ha
els despatxos d’uns quants Innominables.
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EL FUTBOL,
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Francesc Carceller

LA TAPADORA
Iván Carrasco Montesinos

El futbol és popular perquè l’estupidesa és popular.
Jorge Luis Borges.

En la mateixa França amb el pretext del terrorisme yidahista s’ha aconseguit implantar un estat
d’excepció que retalla dràsticament els drets individuals (els únics veritables) i en canvi se’ls han colat
milers de neonazis disposats a matar-se per que sí, per demostrar als altres qui són els més bèsties i
fanàtics. I amb el consentiment social, ja que els partits de futbol van continuar transmetent com si no
passés res. Sembla com si l’únic important fos garantir que es juguin els partits com si això fos més
important que garantir els drets i llibertats.

HORITZONTALS: 1. Que és de naturalesa intricada, complicada. 2. Relatiu a
l’anabolisme. La primera. 3. Menjar per la
tarda. Matrícula espanyola. 4. Afamades,
amb ganes de menjar. Vocal. 5. Arran,
gairebé tocant. Consonant que té forma
d’embenatge. De molta edat. 6. La última.
Ara la primera. La mateixa. Dona que ha
comés una falta i ha estat condemnada.
7. Ministeri de Salut. Matrícula catalana.
Eina d’acer trempat semblant a un cisell. 8.
S’escaparà sota la forma de partícules subtils. Primera vocal. 9. Qualitat d’amable. 10.
Relatiu o pertanyent a San Francesc d’Assís
i a l’ordre que fundà. Ministeri de Sanitat.

lla de l’ànec. A l’inrevés, plural de consonant. 3. Construcció que voreja un balcó o
una escala com a protecció. Massa d’aigua
salada. 4. Arbre del gènere Dyospiros, de
la família de les ebenàcies, molt apreciat
en fusteria, també anomenat banús. En el
llenguatge infantil, àvia. 5. En sentit contrari, forn per a calcinar emprat pels alquimistes. Número d’identificació fiscal. 6. Al
inrevés, conegut pintor català. Bala de calibre molt petit. 7. En sentit contrari, localitat de la província d’Ourense. Pertanyent a
l’orina. 8. Tribunal Constitucional. Cognom
d’un gran cantautor català. 9. Un romà.
La primera. En castellà, vaig interpretar
un escrit. A l’inrevés, matrícula espanyola.
VERTICALS:
1. Estendard adoptat per 10. Càlculs o suposicions que es fan per a
l’emperador Constantí després de la seva endevinar alguna cosa. Assistent Tècnic
conversió al cristianisme. Campió. 2. Feme- Sanitari.

Però el pitjor d’aquests menyspreables exemples és que aquestes conductes s’han estès fins als
nois en edat escolar que, en els patis d’escoles i col·legis, imiten aquestes actituds de xuleria i cretinisme,
de fanfarroneria gratuïta i de falta de respecte a àrbitres i rivals. La noblesa ha desaparegut del que, al
principi, va ser un joc lúdic i que ara s’ha convertit en una deshumanitzada competició en la qual tot val,
fins i tot atacar l’ordre establert amb total impunitat.
I per què aquest mirar a una altra banda i prioritzar el futbol sobre qualsevol assumpte? A qui li
interessa que els ciutadans no pensin sinó en si la pilota a entrat o no? Per què gairebé cada dia hi ha un
partit? És evident que els Estats es valen del futbol en particular —i de l’esport en general—per obnubilar encara més a la massa, per distreure-la mentre els poderosos continuen mentint i robant.

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. LABERINTIC. 2. ANABOLIC. A. 3. BERENAR. AB. 4. AGANADES. A. 5. RAN. T. VELL.
6. U. A. A. REA. 7. MS. B. BURI. 8. EMANARA. A. 9. AMABILITAT. 10. SERAFIC. MS.

Mosseguen, escupen a la cara del contrari, es donen puntades de peu a traïció i amb traïdoria,
insulten l’àrbitre mentre el públic enfervorit es transforma en un ens col·lectiu sense control que ja no
guarda cap decòrum ni cap respecte. Són els herois del nostre temps, i utilitzant-los com a excusa es
lliuren batalles campals en què volen cadires i taules; i els cops no només són cops de puny, s’utilitzen
barres de ferro, bats de beisbol, navalles i fins i tot armes de foc que van deixant una reguera de sang al
llarg de tot el planeta (la tan esmentada kale borroka es queda petitona al costat de la violència d’aquests
descervellats [perdó: aficionats] que durant dies han transformat els carrers de la civilitzada França en un
camp de batalla). I tot això, amb el beneplàcit d’aquesta societat —fins i tot amb el senyor Putin traient
pit—, com si tota aquesta violència no fos terrorisme, sinó amor a l’esport.

Problema d’escacs

Francesc Carceller

Les blanques juguen i fan mat en dues
jugades.
A banda de l’avantatge material del
bàndol blanc que ja és suficient per decidir favorablement la partida, la posició del rei negre és molt compromesa
al no tenir llibertat de moviments i el
seu cavall està allunyat per defensar-lo.
Això fa que el blanc tingui una jugada
clau que provocarà el mat en dues jugades.

D’altra banda, els dirigents d’aquests grans esdeveniments, que ens faran cada vegada «millors»,
estan involucrats en mil tripijocs de dubtosa legalitat: es deixen subornar, blanquegen diners, arreglen
partit i sortejos... i tots, tots, tenen la seva guàrdia pretoriana, autèntiques bandes armades compostes
per individus de la pitjor mena, nius de feixistes i xenòfobs especialitzats en traficar amb drogues, donar
pallisses per encàrrec i rebentar manifestacions pacífiques contractats per la mateixa administració.
A Rio de Janeiro, a part d’obtenir grans beneficis en nom del sacrosant futbol, el govern va aprofitar
el Mundial de 2014 per arrasar part de les faveles, on viu la gent pobre. i afavorir així l’especulació immobiliària. I als que van protestar amb tota raó contra aquest abús i aquest malbaratament, el gloriós exèrcit
brasiler, que gairebé sempre dispara contra el seu propi poble, va fer-los callar a força de porres i bales.
Amb l’excusa d’afavorir la celebració de l’esdeveniment «esportiu» en que els participants es mosseguen,
es donen puntades de peu i s’escupen , van tenir el gallet fàcil per aconseguir que tot fos «formós» per
a benefici dels privilegiats.

Solució:
1. Rd6!! I mat a la següent
amb 2. Cc6… ;
a 1. Rb5, Rxc6 o qualsevol
moviment del cavall pel
bàndol negre, és mat.

Tan baix hem caigut com a civilització?

MALARRASSA ENTRE FOGONS

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

DAMUNT UN CEL DE FIL

Vols-au-vent farcits de crema de porros,
seitan i anacards amb salsa de remolatxa
Ingredients
PER A 4 PERSONES

Per als vol-au-vents
•
8 vols-au-vent grans
•
12 porros tallats a la juliana
•
2 peces de seitan tallades a dauets
•
300 g d’anacards torrats i mòlts
•
beguda de civada
•
sal, pebre i un pessic de nou moscada
Per a la salsa de remolatxa
•
250 g de remolatxa cuita
•
50 g d’anacards torrats i mòlts
•
beguda de civada
•
sal i pebre

cesccarcellerf@yahoo.es ; 669 24 76 32

Elaboració
Preparació dels vols-au-vent i el seu farciment
Talleu els porros en tires molt fines, a la juliana, i els coeu amb
una mica d’oli, sal, pebre i un pessic de nou moscada, fins que
quedin molt tous. Afegiu llavors el seitan tallat a dauets i ho deixeu coure a foc lent un 5 minuts. Remeneu fins que quedi una
massa homogènia i afegiu els anacards torrats i mòlts (mòlts, no
triturats, que quedin com una farina). Afegiu lentament la beguda de civada mentre aneu remenant la massa fins a aconseguir
una textura pastosa.
Farciu els vols-au-vent amb la massa i fiqueu-los al forn fins que
la part exterior quedi una mica torrada.
Preparació de la salsa de remolatxa
Talleu la remolatxa a trossos petits, poseu-los en una batedora
de vas (túrmix) juntament amb els anacards, la beguda de civada, la sal i el pebre, i tritureu fins que la salsa quedi del tot
homogènia. Si escau, escalfeu-la en un cassó.
Si la salsa us ha quedat massa líquida, afegiu una mica més
d’anacards; i en canvi, si us ha quedat massa espessa, afegiu una
mica més de beguda de civada.
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PERFILS
MARK PULIDO, ARTISTA I TERAPEUTA
Mark Pulido és un artista polifacètic i un creador de noves teràpies nascut a Terrassa l’any 1982. El 29 de març
de 2002 va patir un greu accident de trànsit després del
qual ja res va tornar a ser igual a la seva vida...

—Podria dir-se que has nascut dues vegades? Ja t’ho han preguntat algun cop,
oi? Ens podries explicar la teva experiència?
—Sí, es pot dir que he nascut dues vegades. Dos dies abans del meu vintè aniversari,
després de l’accident, em vaig despertar a
l’hospital i vaig saber que tenia una hemorràgia a l’estómac, que no es podia intervenir,
que podia dessagnar-me fins a morir. També
que era possible que perdés la mobilitat d’un
braç... En fi, que no quedava clar si viuria o no,
ni si patiria seqüeles greus o si me’n sortiria
més o menys ben parat.
Jo era conscient de tot això a mitges i em
debatia entre dues sensacions contradictòries. D’una banda, patia, recordava
què havia passat i em preguntava si la meva
companya estava viva; i no em podia moure,
el meu cos no m’obeïa, no sabia si m’havia
quedat paraplègic. De l’altra, gairebé alhora,
recordava la sensació d’una pau enorme, una
sensació d’amor que em fusionava amb una
font d’energia universal... les mateixes sensacions que explica tota la gent que ha tingut
una experiència post mortem. Si has vist el
túnel, si has gaudit d’aquesta sensació, quan
tornes entens que estar viu implica més sofriment que estar mort. Llavors es pensa: «Si
el que he sentit abans de tornar és la mort,
la veritat és que no s’hi està gens malament».
A mesura que m’anava recuperant, em venien
al cap unes preguntes: «Quin sentit té la vida?
Què he fet amb la meva vida fins ara? Cap on
he d’orientar la meva nova vida?». Quan ets
conscient que la fortuna t’ha atorgat una segona oportunitat, hi ha veritablement un abans
i un després. Els interessos canvien i la profunditat amb què vius la teva vida és diferent.

“Crec que els instruments
musicals també son objectes
màgics”
—Aquesta descoberta de l’espiritualitat
et va portar en primer lloc a la pintura i la
fotografia... Però això ja ho feies abans
perquè estaves estudiant Belles Arts, oi?
—Tot just estava començant Belles Arts. Els
cinc anys de carrera em van servir per concretar un diàleg amb mi mateix. Vaig pintar paisatges del cosmos, i paisatges interns, però que
alhora eren aproximacions a la força que ho
regeix tot. Vaig començar a treballar sobre la
mort, em vaig fer enterrar viu, vaig fer treballs
de recerca sobre el naixement, el temps, la
mort.
—A Amics de les Arts, en una exposició
de Terrassa Acció Creativa, vas presentar un quadre blau que va impressionar
molta gent, era un paisatge còsmic, i,

més endavant, per a una exposició del
Laboratori Creatiu vas realitzar una
instal·lació funerària, amb una tomba i
un vídeo d’un teu enterrament...
—Aquest va ser el meu últim treball sobre la
mort, quatre anys després de l’accident, a la
mateixa hora i al mateix dia i mes, em vaig fer
enterrar durant quatre hores, les mateixes que
va durar el coma. Va ser alhora un ritual xamànic i un body art experimental. La instal·lació
n’era un testimoni.
—I com vas arribar a l’art sonor i a les
teràpies a través del so?
—Com a regal del meu vintè aniversari, la
meva germana m’havia comprat un didjeridú,
un instrument que els aborígens australians
utilitzen per comunicar-se amb els esperits...
Vaig començar a tocar-lo com a forma de rehabilitació després d’haver-me trencat les costelles i tenir un pulmó foradat... i en un mes
la regeneració va ser espectacular. Em vaig
adonar que no era un fet casual, l’instrument
tenia a veure-hi.
Llavors em vaig començar a interessar pels
instruments de noves sonoritats, amb vibracions i harmònics. Amb aquesta dèria, al cap
d’un temps, vaig anar a Suïssa per conèixer
els creadors del hang, un instrument de percussió melòdica. Quan vaig començar a tocarlo, els professors de Belles Arts em van dir que
la meva música sonava com els meus paisatges còsmics.
Més endavant, durant un viatge a l’Índia i després de set dies de meditació en absolut silenci, vaig escoltar per primera vegada unes biles
i vaig descobrir-hi el so del cosmos. Crec que
els instruments musicals no són només instruments, sinó que també són objectes màgics,
sempre.
—Què són les biles? I com és que vas
trobar-les a l’Índia si són d’origen rus?
—L’inventor, Alexander Zhikarev, havia començat estudiant com es construeixen
les campanes tradicionals, després en va
complicar la forma per millorar-ne les seves
qualitats sonores i, finalment, i al contrari, va
simplificar-la fins arribar a unes proporcions
àuriques, que permeten que algunes biles tinguin un so que pot durar cinc minuts mentre
que el d’una campana tradicional dura uns segons. Cada una, en si mateixa, és un instrument independent que emet cinc notes alhora
i produeix cinc tipus diferents de vibracions
que s’entrellacen entre si. Imagineu-vos les
possibilitats sonores del conjunt!
Quan vaig descobrir l’instrument —perquè
Zhikarev havia regalat un joc a una comunitat
espiritual de l’Índia—, vaig contactar amb el
creador i el vaig convèncer de venir a Terrassa
perquè m’ajudés a construir un joc sencer.
Ara mateix hi han tres grans jocs al món: un,
en aquella comunitat espiritual, a l’Índia; un
l’altre, el que té ell, Zhikarev; i el tercer, el meu,
que s’ha convertit en el més gran de tots, tinc

Mark Pulido amb el seu joc de biles
unes 70 biles fetes amb una aleació de diversos metalls, les proporcions de la qual són
una fórmula secreta del fabricant, juntament
amb el mètode d’afinació.
—Com afecten el cervell les ones del so
emeses per les biles?
—Les biles són campanes planes, però són
més que campanes, tenen altres propietats.
El fet que el so de les biles sigui tan perllongat
i produeixi un ventall d’harmònics entrellaçats
crea un efecte de freqüències de batecs binaurals que equilibra els hemisferis i activa les
parts del cervell on es poden produir desbloquejos d’emocions i alliberacions del subconscient i de l’inconscient. Per això, a més
de per interpretar música, es poden usar amb
fins terapèutics.
—Com fas arribar aquest efecte terapèutic a la gent?
—Aquest projecte va començar amb un somni repetitiu: havia de construir un artefacte que
fos alhora un instrument sonor i una eina terapèutica. Una vegada aconseguit un primer
pas, el joc de biles, em vaig adonar que això
podria arribar a molta més gent si l’utilitzava en
concerts. De seguida, vaig acompanyar-lo de
video-projeccions i video-mapping, per a les
persones a qui costa tancar els ulls i concentrar-se... Vaig començar a fer-los en esglésies
per les acústiques i els sostres alts, però també en altres llocs com la sala d’actes d’Amics
de les Arts —el meu primer concert, el 2011—
i en les coves de Collbató.
Paral·lelament a aquests concerts també
faig teràpies individuals per a persones que
desitgin una experiència més intensa. Tot
problema espiritual, psíquic o psicosomàtic
comença en algun punt energètic: a l’úter
matern, al moment de néixer, en l’àmbit del
subconscient col·lectiu... Treballo amb les vibracions fins arribar en aquest punt, i així es
pot reprogramar la memòria emocional, però
hi ha altres elements interactuant: una llum
especial que estimula la creació de fosfens al
còrtex cerebral, una piràmide de tres metres
d’aresta perquè la persona a qui s’aplica la
teràpia reposi en la seva àrea central, una llitera situada dins la piràmide que és en realitat
un monocordi de 64 cordes afinades en un
mateix to...

–El teu projecte l’anomenes Khyma i
dius que tot just es troba en una fase primerenca; pel que sembla, encara caldrà
aportar-li molts més elements lluminosos, sonors, espacials...
—Vaig posar-li aquest nom perquè vol dir ona
de vibració en grec. Khyma està perseguint
la culminació d’aquells somnis que vaig tenir
i que potser podré complir del tot abans que
arribi al final de la meva vida. Haig de trobar
una altra manera de col·locar les biles al voltant
del cos per millorar-ne el funcionament. També estic desenvolupant nous sons amb unes
freqüències que són com uns vòrtex a través
d’un nou instrument descobert aquest any pel
mateix inventor de les biles, i fent recerques,
relacionades amb el so del cant de les balenes i els dofins, amb el waterphone, un instrument que es fa servir per a bandes sonores de
pelis de ciència-ficció, i també combino altres
efectes sonors de la naturalesa. Em queda
molta feina per fer.
—Ets el pioner i l’únic conreador
d’aquest art màgic? Com has anat aprenent les seves propietats? Per intuïció,
per tempteig?
Al principi vaig començar molt intuïtiu, després, gràcies a una terapeuta nord-americana,
vaig descobrir una tècnica relacionada amb
l’ona cerebral theta que permet connectar
amb zones bloquejades de la memòria. Amb
aquesta tècnica, començo les teràpies individuals sense so, fins a trobar on està l’arrel del
desequilibri i després passo a treballar amb les
biles i els elements lluminosos i espacials de
manera molt més efectiva.
Som pocs els que treballem per aquestes
vies. A Sant Petersburg, per exemple, hi ha un
home que treballa amb biles, però en aquest
cas per conduir la gent a la mort, els ajuda a
morir alliberats d’angoixes, en pau.
Jo estic desenvolupant quelcom que ningú ha
desenvolupat encara, sí que bec una mica de
la teràpia de so, de la teràpia vibracional, però
crec que estic obrint un camí nou tant a nivell
terapèutic com artístic.
Eli RodGüell
Jordi F. Fernández
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