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AV Can Palet  

Buscant ‘sortides’, urbanístiques i socials

Pep Valenzuela

Amb el temps, la part 
més reivindicativa del 
moviment veïnal es 
va anar reduint”, afir-

ma en Manuel Àvila, president 
de l’AV de Can Palet; “és normal, 
els problemes que hi havia: en-
llumenat, carrers sense asfaltar, 
canalitzacions... demanaven so-
lucions urgents i empenyien a la 
mobilització”. Constata els grans 
canvis de les darreres dècades, 
tant pel que fa als equipaments 
i infraestructures urbanes com a 
possibilitats de participació ciu-
tadana en els processos de deci-
sió política, i que en general han 
estat positius, “però hi ha una 
passivitat gran, costa molt mobi-
litzar”, lamenta.

“Vivim en una situació sem-
blant a la resta de barris de la ciu-
tat”, opina en Miguel Hidalgo, ex-
president de l’associació i actual 
secretari de la junta, “crec que 
cal canviar el xip i veure que ara 
les coses no són només en relació 
amb l’asfalt sinó que hi ha pro-
blemes socials, com veiem amb 
l’aigua, serveis, habitatge i pobre-
sa, entre altres; són més socials 
i menys urbanístics”, assegura, 
“tot i que arrosseguem encara 

dels urbanístics”.
Efectivament, a l’AV esperen 

notícies del DUSI (programa eu-
ropeu de Desenvolupament Urbà, 
Sostenible i Integrat), i eventual 
finançament d’intervencions al 
barri en una línia similar al cone-
gut Pla de Barris que va tenir lloc 
a Ca n’Anglada i La Maurina. Ara, 
“molt concretament”, afegeix en 
Manuel Àvila, han debatut amb 
l’Ajuntament i altres entitats del 
Districte 3 una partida de 83.000 
euros pel conjunt, que en aquest 
cas vol dir 8 barris. 

Tot i la diferència de població 
s’ha arribat a un acord de distri-
bució “més o menys equitatiu en 
el qual es va aconseguir quasi que 
tothom estigués d’acord. Can Pa-
let és bastant més gran i poblat, 
però tampoc podem pressionar 
massa, i comprenem que les ne-
cessitats d’un barri de 1.000 ha-
bitants també s’han d’atendre i 
poden ser tan importants com les 
nostres”. Arribarà per arreglar el 
parc per a infants de la plaça da-
vant el centre cívic i equipament 
de so per al teatre i altres activi-
tats que diverses entitats realit-
zen allà.

En tot cas, allò que els preocu-
pa de debò, subratlla en Manuel, 
és que al barri, “de geriàtrics no 

Primera festa major de barri, al mes de març, la celebra-
ció anual més important de la convivència veïnal ha anat 
trobant formes i continguts que responen a les noves 
realitats socials, al nou veinatge i les noves problemàti-
ques i circumstàncies en temps de canvis gentantins. 
En aquesta perspectiva treballa i intenta avançar també 
l’associació veïnal.

Pere Cruixent, Miguel Hidalgo i Manuel Àvila, de la Junta de l’AV Can Palet                                                                    PV

Parlant de problemes 
i reivindicacions a 
peu de carrer, també 

a Can Palet hi ha molta preo-
cupació per la deficient reco-
llida d’escombraries. “Veiem 
que no només al barri, sinó 
per tota la ciutat la recollida 
està molt malament”, alerta 
en Manuel, “és un veritable 
problema que necessita so-
lució urgent”. Aquest tema 
l’estan tractant en el marc de 
la campanya de la Federació 
(FAVT), explica en Miguel, 
“som solidaris amb la cam-
panya per una Terrassa més 
neta”. 

Han fet reunions al barri 
i s’adheriren a la taula, re-
centment. De fet, tenen en 
agenda per després de les va-
cances una participació més 
activa en la discussió i la mobilització. En reunió bilateral amb 
l’Ajuntament i Ecoequip ja van plantejar el desacord amb la 
política de recollida feta, al temps que apunten el “principal 
culpable: no els veïns sinó l’empresa”, afirma en Manuel, al 
temps que denuncia el maquillatge d’estadístiques per “que-
dar bé a la foto”. En reunions amb l’empresa, explica, “ens do-
nen dades cuinades, comparatives amb ciutats de la comarca 
buscant quedar sempre per sota la mitjana i quedar bé”.

En tot cas, sembla que la pressió ja estaria donant resultats. 
Al menys, segons informa el secretari de l’AV, l’Hidalgo, a la re-
solució del darrer ple municipal sobre el tema “s’estan cenyint 
a coses que plantejàvem des de les AV, com per exemple que el 
mateix personal d’Ecoequip fes d’inspector; i com premiar el 
portar a la deixalleria de materials. A veure si és veritat”.

Una altra qüestió que consideren molt greu és la no replan-
tació de l’arbrat urbà, un problema que dura temps i que es 

va agreujar amb 
la tristament fa-
mosa ventada. 
L’ajuntament, 
tot i així, sem-
bla absent o es-
perant.

En relació 
amb la convi-
vència al barri, 
en Manuel Àvila 
afirma que “n’hi 
ha hagut, com 
arreu, proble-
mes puntuals, 
però no hi ha 
cap conflicte 
g e n e r a l i t z a t 
o latent”. Una 
situació que 
d e s m e n t e i x 

rumors i este-
reotips en un 

dels barris amb major índex de població nouvinguda, l’AV té 
col·laboració amb entitats com ara l’associació Amal, integra-
da en la Federació d’Associacions Islamistes de Catalunya, que 
participen en les festes majors i amb la qual es fan actes con-
junts.

A diferència d’altres associacions veïnals, una qüestió que 
preocupa és la manca de participació del jovent. En aquest 
punt, el president de l’entitat, confessa sense matisos que la 
situació està “molt malament, no participen, si algú ens ho 
explica escoltarem amb gust”. Això, tot i que tenen un vocal 
responsable de l’àrea de joves i esports i que hi ha col·laboració 
amb l’esplai del barri i el de Guadalhorce, explica en Miguel, i 
que “fem conjuntament la Rambla Jove a la festa major, ani-
mació infantil i joves, xocolatada popular, cursa popular per 
a tothom, però sobretot amb molta gent jove, hem arribat a 
inscriure fins a 400 participants”.

n’hi cap, ni privats ni públics, ni 
centre de dia, res”. La població 
envelleix i “fa anys que ho recla-
mem, tenim una proposta regis-
trada”, matisa en Miguel, en re-
cordar que en el seu dia, fa anys, 
a l’Ajuntament els van dir que els 
correspondria un geriàtric i un 
casal de gent gran. De fet, fins i 
tot hi havia proposta de lloc, de-
clara en Pere Cruixent, tresorer 
de la junta, “al parc Vallparadís, 
que en estar acabat hi ha llocs, 
concretament a un espai a tocar 
del carrer Morella”.

Estan a la llista d’espera. Tenen 
molt en compte que enmig hi va 
esclatar la bombolla immobi-
liària, però mantenen la reivin-
dicació. Així com, de més ample 

abast, la de resoldre els “proble-
mes de mobilitat de Can Palet, 
que té molts carrers d’entrada 
però pocs de sortida”, relata en 
Manuel, “sempre ho hem de-
manat, des de temps immemo-
rials...”.

Recorda Miguel, actiu a l’AV 
des de fa més de 20 anys, una pro-
posta d’accés directe cap al Doré 
des de la conflucència de Wilson 
i Navas de Tolosa, amb una avin-
guda passant pel Segle XX, sense 
haver d’entrar a la carretera de 
Montcada. Avui, “en resposta a 
aquestes peticions només hem 
aconseguit la passarel·la que 
uneix el barri del Segle XX amb la 
biblioteca D3”.

Encara en l’àmbit d’urbanisme, 

en Manuel vol deixar constància 
d’un fet que, creu, mai ha estat 
prou reconegut a l’AV tot i la im-
portància de la seva intervenció: 
quan la construcció del parc de 
Vallparadís es va quedar para-
da en el pont del Gall, la gent de 
Can Palet decidí anar buscar les 
AV de Segle XX i Can Jofresa per 
demanar el perllongament fins 
el punt actual; “vam lluitar i vam 
aconseguir que el parc s’estirés”, 
afirma en Manuel Àvila. “Això, 
en el seu moment no ho vam 
publicitar, però és quelcom que 
sempre hem tingut en ment”. 
Clar que, matisa, “és cert que 
vam trobar l’alcalde i el regidor 
adequats, i sintonia de les enti-
tats veïnals”.

Les escombraries en l’agenda immediata
L’associació veïnal intenta donar res-

posta als nous problemes en els nous temps, 
en aquests anys que semblen marcar canvis 
fonamentals a la societat. En Miguel explica 
que això ho fan principalment participant i 
com a membres de la FAVT, “mirem de tre-
ballar en xarxa, donar-nos suport i servir de 
ressonància en els barris als problemes po-
lítics i socials, igual que a tot arreu”.

“Treballem amb associacions quan cal”, 
afegeix i matisa en Pere, “amb gent inte-
grada en grups, xerrem i actuem amb ells, 
per exemple amb gent de la PAH o altres”, 
però sempre a partir de la coordinació amb 
la FAVT.

En aquesta perspectiva es pot enten-
dre que des de fa més de 8 anys, recorda en 
Manuel, es va plantejar unir entitats a l’AV, 
com va ser el cas de Dones amb Iniciativa 
i el grup Gent Gran. Aquí, doncs, enlloc de 
comissions de treball, encara que no en to-
tes les àrees d’intervenció, a la junta hi ha 
representants de diferents associacions. 
En aquest moment obren espai també per 
l’esplai, un grup que ja havia estat partici-
pant abans. 

Tant Dones amb Iniciativa com el grup 
de Gent Gran, a part de la seva participació 
i coordinació a l’AV tenen vida pròpia i rea-
litzen de forma independent les seves acti-
vitats, com és en el cas prou conegut de la 
campanya de recollida d’aliments que amb 
el lema Omplim el Rebost, realitza el grup de 
dones. Pel demés, “ho fem tot entre tots”, 
explica en Manuel, “abordem en conjunt 
tots els problemes”. Actualment, la junta 
està composta per 9 membres, el nombre de 
persones sòcies de l’AV gira entorn de 200, 
en un barri de 12.000 habitants.

Treball en xarxa
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El nou Pla de Mobilitat de Terrassa i les seves incongruències

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

Molta gent potser no té clar per on cau el barri de Les Carbonelles, us diré que està adscrit 
al districte 4 (Ponent), situat sota la carretera C-243c (Carretera de Martorell). La part més 
propera a la carretera de Martorell és la que hi correspon a les Carbonelles, el nostre barri.

Fruit de les múltiples gestions fetes per part de la junta de l’associació veïnal, juntament 
amb el recolzament dels veïns de Les Martines, el passat mes de Juliol es va aconseguir que l’ajuntament 
posés fil a l’agulla per oferir solucions “de facto” al greu problema de circulació que pateix el barri.

El dia 27 de Juliol es publica una nota de premsa explicant les mesures que l’ajuntament prendrà en re-
ferència a aquest problema de trànsit, concretament limitacions en la circulació de vehicles, prohibint la 
tots aquells que no tinguin com a destinació el barri. Igualment la junta de Les Carbonelles va proposar a 
l’ajuntament de fer uns flyers (fulls volants) per repartir als veïns durant la festa del barri, així com a tothom 
que faci ús del carrer Mas de Canet.

Des de la junta de veïnal esperem que aquestes mesures que es començaran a posar en marxa al setem-
bre, fins acabar amb la seva plena implementació al novembre, donin resultats positius; tot i que, malaura-
dament, la majoria de veïns que viuen en aquest carrer no són gaire optimistes, ja que com apunten, potser 
la presencia policial durant els primer dies d’aplicació de multes farà efecte en alguns, però quan passin els 
dies i marxin allò tornarà a ser “la ley del más fuerte”.

Per altra banda, durant les següents setmanes recordarem als interlocutors de l’ajuntament que tenim 
pendent una reunió per parlar sobre quines opcions alternatives plantegen al pla de millora del barri que 
la nostra companya de junta, Sofía Camilo, va presentar a les reunions de Districte corresponents i que no 
es va assumir per suposar un alt cost econòmic, tot i que ens van dir que a la tornada de l’estiu es parlaria 
d’alternatives (recordem que les necessitats del barri són: trobar solucions al greu problema de trànsit, 
construcció d’una plaça-parc en condicions, obertura de carrers que descongestionin el carrer Mas de Ca-
net i un lloc-recinte mínim on poder tenir el material de l’associació).

També estem especialment preocupats pel tema de les escombraries, i tant la manca de bateries en al-
gunes zones del barri com l’incivisme dels què vénen amb els seus cotxes de fora del barri a “deixar el seu 
regal”. Aquest és un mal global a la ciutat, com es pot veure. Viure a un barri de l’extraradi tampoc ens salva 
dels incívics, al contrari, i no podem permetre que el barri sigui un lloc a on vinguin a fer negocis il•legals 
a la nit, protegits per la obscuritat; demanem més presencia policial a la zona i així ho direm en properes 
reunions amb els cossos policials.

Malauradament, en temes de mobilitat no podem aspirar a tenir carrers sense barreres,  tenim moltes 
barreres per a la gent amb qualsevol tipus de diversitat funcional o mobilitat reduïda, ja que la urbanització 
que es va fer en el seu dia va ser deficient, i en la majoria de carrers del barri ni tan sols tenim voreres. En 
una ciutat com Terrassa, capdavantera en molts temes socials, en d’altres té molta feina a fer. Diuen que 
una cadena és tan forta com la seva baula més dèbil. Doncs, malauradament, a la ciutat hi ha moltes baules 
per reforçar; esperem entre tots fer força per canviar aquestes debilitats, amb actitud positiva i seny per 
part de tothom.

Ramon Clariana, president FAVT

El vigent Pla de Mobili-
tat Urbana de Terras-
sa és de 2003 i tocava 
ja revisar-ho. Per això 

l’Ajuntament va engegar un 
procés participatiu en el primer 
semestre de 2014 mitjançant ses-
sions als districtes i a la Taula de 
Mobilitat, on es va presentar una 
Diagnosi de la Situació de la Mo-
bilitat a la Ciutat i es van recollir 
els principals problemes i aspec-
tes de millora segons l’opinió 
d’entitats i ciutadans.

La FAVT i les AV que la inte-
gren van estar presents en tot 
aquest procés participatiu, i 
també van organitzar un taller-
debat sobre el mes d’octubre de 
2014. Tot plegat va ser la base 
d’un Document de Propostes per 
al nou Pla de Mobilitat, entrat al 
Registre Municipal el 10 de nov-
embre de 2014.

Amb totes les aportacions 
rebudes, l’Ajuntament va ela-
borar un Avanç de Pla, que va 
presentar al març del 2015 i va 
perfeccionar en diverses noves 
sessions participatives que van 
acabar al novembre 2015. Tot 
el procés ha culminat el juny 
d’aquest any 2016, en què el Ple 
Municipal aprovà inicialment el 
nou pla, que està ara en període 
d’exposició pública i presentació 
d’al·legacions fins al 23 de set-
embre.

És un bon moment, per tant, 
amb la perspectiva del treball de 
la FAVT, de fer un primer esbós 
del que em sembla aquest nou 
pla:

-En primer lloc, sembla incon-
gruent que el nou pla, de con-
tingut molt extens (més de 600 

pàgines) s’hagi aprovat sense in-
corporar, perquè se no s’ha fet, la 
revisió de les línies dels autobu-
sos urbans que l’Ajuntament s’ha 
compromès a fer utilitzant un 
procés participatiu. És més, el 
pla tampoc incorpora cap dada 
de la incidència que segur té en 
la mobilitat de la nostra ciutat 
la posada en marxa, fa un any, 
de la prolongació dels FGC. Tot 
plegat, això es una deficiència 
del pla, perquè les perspectives 
de funcionament del transport 
públic són un tema clau per a la 
mobilitat sostenible de la nos-
tra ciutat, i haurien de ser-hi, 
tal i com la FAVT ja va demanar 
en el seu moment. A més, això 

Les Carbonelles, fent un barri millor

provoca que les 5 propostes que 
la FAVT va presentar per al nou 
pla, relacionades amb el servei 
d’autobusos, quedin sense in-
corporar.

-En segon lloc, també és in-
congruent que la proposta de la 
FAVT relacionada amb l’Hospital 
de Terrassa, de creació d’un accés 
per a vianants fins a l’Hospital 
partint del camí dels Monjos en 
Torre- sana, no tingui un tracta-
ment específic dins del nou pla. 
Els motius són obvis, l’Hospital 
està allunyat de la trama urbana, 
no existeix un accés correcte per 
a vianants ni ciclistes, el servei 
d’autobusos urbans no funciona 
de nit i, malgrat tot, el pàrquing 

de l’Hospital segueix sent de pa-
gament a les nits tot i que està 
vuit. No tractar aquests temes i 
no incloure el servei d’autobusos 
en el pla deixa l’Hospital de Te-
rrassa i tota la seva problemàtica 
sense solucions, quan hi ha mi-
lers de persones que estan molt 
molestes amb el seu pàrquing i 
amb les molt deficients condi-
cions d’accés a l’Hospital.

-Un altre tema, certament in-
congruent, és la previsió que fa 
el pla d’implantar la Zona Ur-
bana d’Atmosfera Protegida 
(ZUAP) en un perímetre molt 
extens, delimitat pel Passeig 22 
de Juliol al nord, l’Av. Barcelona 
a l’est, la Ctra. Montcada al sud 

i l’Av. Santa Maria Mazzarello 
i Àngel Sallent a l’oest, que pot 
comportar restriccions de tràn-
sit en carrers tan utilitzats com 
Galileu, Arquímedes, García Hu-
met, Sant Antoni, Topete, Colom 
i Ramón y Cajal com més signi-
ficatius. És evident que aquests 
carrers suporten una intensitat 
de tràfic excessiva. Però, en les 
actuals condicions, aquestes 
restriccions podrien significar 
el col·lapse de tràfic dels carrers 
que hem citat que delimiten el 
perímetre del ZUAP.

Perquè això no passi, les vies 
més exteriors, per on hauria de 
diversificar-se el tràfic, com són 
la Ronda Ponent i l’avinguda 
del Vallès, haurien d’estar en 
millors condicions i no sembla 
que ho puguin estar en anys. 
La Ronda Ponent, amb les res-
triccions de sentit actuals, pen-
dent de començar les obres de 
consolidació dels talussos de la 
riera del Palau i amb la impossi-
bilitat d’ampliació, prescrita en 
el POUM i que resultaria de co-
brir la riera, la qual cosa és utò-
pica en l’actualitat. L’avinguda 
del Vallès i els seus problemes 
d’estrenyiments en els ponts i 
tràfic intens, no sembla que va-
gin a resoldre’s adaptant a un sol 
sentit de circulació els vials, en 
cada costat de la riera dels Are-
nes, i a més això requeriria estu-
diar bé les noves connexions que 
podrien precisar construir nous 
ponts, el que comporta temps i 
inversions.

Si s’implanta la ZUAP sense 
adequar aquestes vies els proble-
mes de mobilitat que es generin 
poden ser irresolubles a la nostra 
ciutat.
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Miquel Gordillo

El passat juliol, 
l’Ajuntament es va 
comprometre a posar 
com a data límit el 30 de 

juny de 2018 a l’ampliació del pati 
dels barracons de l’Ins Can Roca i 
alliberar l’espai de via pública que 
ara s’està ocupant. L’acord es va 
traduir en un document signat 
per l’alcalde i l’AVV Pla del Bonai-
re i que conté set punts. 

L’afer havia provocat desavi-
nences entre l’associació veïnal i 
el consistori, per tractar-se d’una 
ampliació de la qual no s’havia 
informat prèviament, i que su-
posava un greuge en ocupar tot 
el carrer Vilafranca del Penedès, 
el  qual es feia servir per a places 
d’aparcament. 

Malgrat l’acord, en conversa 
amb el president de l’AV, Lluís 
Núñez, des de l’entitat veïnal ja 
s’observa algun incompliment 
del mateix. El document també 
contemplava que s’informés de-
gudament als veïns de les obres 
de condicionament de l’espai, 
«havien fet uns flyers informa-
tius, però aquests no han arribat 
a tot arreu». A més, Núñez tam-
bé lamenta que el compromís 

incloïa que les obres d’adequació 
de la zona s’acabessin durant 
l’agost, i «a dia d’avui continua 
igual, quan queden pocs dies per 
què comenci el curs» i el trànsit 
de persones sigui continuat.

Pressió per què es construeixi 
l’institut

L’autèntica reivindicació però 
passa per què la Generalitat com-
pleixi amb la construcció del nou 
institut, previst de fer al carrer 
Fàtima, i que sigui una realitat en 
dos anys. Amb l’alcalde s’ha acor-
dat una reunió amb la Consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat 
per tal de que doni garanties de 
que l’institut es construirà. «Ens 
han dit que ja hi ha una partida 
de la Generalitat per fer les pri-
meres actuacions del nou institut 
al desembre d’enguany; en tot 
cas, fins que no ho veiem no ho 
podem creure, vist la forma de 
fer de l’administració», es queixa 
el president.

Si més no, encara que no del 
tot satisfactori per als interes-
sos veïnals, segons el president, 
el document signat suposa un 
avenç. I que es pugui fer ús del 
pati fora de l’horari lectiu i que hi 

hagi presència policial en horari 
d’entrada i sortida de l’escola el 
Patufet. L’ajuntament també s’ha 
compromès igualment a no fer 
cap obra més relacionada amb 
l’institut.

Procés participatiu amb els veïns

L’alliberament de l’espai per-
metrà que es dugui a terme un 
procés participatiu per tal de de-
cidir quin ús es farà del mateix 
quan es treguin els barracons 
actuals. La preferència és que es 
destini a una zona verda. Tal com 
ens explica Lluís Núñez, presi-
dent de l’AV Pla del Bonaire, «una 

40è aniversari de l’AVV Pla del Bonaire 
durant la tardor

Enguany se celebren els 40 anys de vida de l’associació 
de veïns del barri del Pla del Bonaire. L’entitat com-
memorarà aquest aniversari tal com es mereix, amb la 
celebració de diversos actes i activitats oberts a la ciuta-

dania egarenca, des de l’octubre fins al desembre.
Entre el actes previstos destaquen una exposició d’imatges del 

barri, així com la celebració d’un concert, el proper dissabte 8 
d’octubre, amb l’actuació de la banda Hotel Cochambre, la qual no 
va poder actuar en la Festa Major del barri el passat mes de maig,  
i que farà les delícies dels molts seguidors amb què hi compta.

També hi ha previst dur a terme xerrades amb veïns i amb alum-
nat dels centres educatius per expicar la història d’aquest barri 
del nord de la ciutat. La programació definitiva de l’aniversari es 
concretarà properament.

La zona de via pública ocupada als barracons de Can Roca 
es restablirà el 2018

Aquest text ha estat publicat originalment al bloc de ProuBarreres

Al llarg de la història, les persones amb diver-
sitat funcional  (discapacitat) han estat eti-
quetades amb una infinitat d’adjectius com 
ara invàlid, minusvàlid, discapacitat o dis-

minuït, conceptes pejoratius que solament remarquen 
aspectes negatius i permeten que la societat continuï 
tenint una visió esbiaixada i allunyada de la realitat. 
Això facilita la segregació i la vulneració constant dels 
drets més fonamentals com la formació, el treball o la 
inclusió en la societat.

Les persones amb diversitat funcional lluitem diària-
ment per què sens reconeguin els nostres drets i fo-
mentem  una societat inclusiva  on tothom sigui res-
pectat i valorat. Un aspecte bàsic per una convivència 
respectuosa és el bon tracte, com dirigir-se a les per-
sones, el llenguatge és el primer pas per mostrar real-
ment que som una societat inclusiva.

El mateix ajuntament de Terrassa mostra una clara 
intenció d’aquesta inclusió amb laregidoria de Capa-
citats Diverses i Accessibilitat, també creant l’oficina 
d’atenció ciutadana amb la responsabilitat de promou-
re els drets de les persones amb capacitats diverses i 
l’accessibilitat universal a la ciutat. Per altra banda, trobem òrgans participatius com la Taula de la dis-
capacitat o la Comissió d’Accessibilitat que neixen com a resultat del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat 
Universal. El Pacte es va signar l’any 2012 per implicar globalment la ciutadania en les transformacions 
de la ciutat.

Realment s’està transformat la ciutat?. Hi ha suficient responsabilitat per promoure els drets de totes 
les persones?. Estem assolint els reptes per tenir una accessibilitat universal? Treballem en el camí de 
la inclusió o estem en una cruïlla d’inconsciència?. Observant el rètol de “Centre d’Atenció a Disminuïts 
Terrassa”  del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, em sorgeixen 
molts dubtes. Veritablement els responsables en treballar per l’Accessibilitat Universal estan compro-
mesos en fer-ho realitat?.

L’Associació Prou Barreres demana la retirada immediata de la placa i que es substitueixi per un altre 
que no sigui ofensiva.

Jordi Dueso – Comunicació Associació ProuBarreres

L’autèntica inclusió social no és la que es verbalitza 
sinó la que es practica

L’ajuntament es compromet amb l’AV Pla del Bonaire a 
desallotjar el juny de 2018 el carrer que ha ocupat per 
ampliar el pati dels barracons, data en què la Generalitat 
ha d’enllestir el nou institut

de les reivindicacions veïnals és 
que aquesta zona ja no sigui edi-
ficable», segons resa en el POUM, 
«i es requalifiqui com a no edifi-
cable per tal de ser destinada a un 
ús col·lectiu», o bé algun equipa-

ment municipal, com per exem-
ple una biblioteca de districte. En 
tot cas, «dependrà de la decisió a 
que arribin els veïns amb aquest 
procés participatiu», assenyala 
Núñez.

Carrer Vilarfranca del Penedès on s’ha ampliat el pati dels barracons de l’Ins Can Roca                                             MG
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Joan Tamayo

M’ha agafat 
de vacan-
ces i lluny, 
la dura noti-

cia de que ens has deixat 
la Christa. La pesta negra 
de la nostra civilització ha 
vençut el teu cos. Una no-
ticia que afebleix l’anima 
d’algú que ja té una edat 
on ha hagut de suportar 
prou morts “injustes”. Tot 
i saber que la vida és mort 
, no acabes d’acceptar –ho 
mai, i menys quan li toca 
a una d’aquelles persones 
tan necessàries per un 
món capgirat, com el que 
tenim.

Gràcies a compartir fei-
na amb el teu company 
brigadista l’Eduard, vam 
poder compartir un mera-
vellós dinar a casa teva, on 
la paella i el descobriment 
mutu van ser els protago-
nistes. Ara perseguíem, 
lluitant contra el corc ru-
tinari del temps, poder 
repetir aquella inoblidable 
“paella”, amb la consigna 
acceptada per a tots dos, 
de que “és necessari or-
ganitzar moltes trobades 
d’amics, amigues i com-
panys amb la paella com 
excusa per anar preparant 
la “revolució” definitiva.

Una revolució com aquella 
que va iniciar l’indestructible 
Comandant Castro (que aca-
ba de complir 90 anys), i que 
entre moltes altres victòries 
va aconseguir la que ha es-
tat més important per a tu: 
que coneguessis a l’amor de 
la teva vida i el pare dels teus 
fills, l’Eduard. Justament a la 
màgica illa de Cuba, en ple-
na revolució, tu com a bri-
gadista solidària alemanya, 
recollint maduixes i ell com 
a brigadista solidari del mí-
tic PCC, recollint guaiabes. 
Aquella solidaritat tan au-
tèntica amb el poble cubà 
que tu, Christa, juntament 
amb l’Eduard i molta més 
gent, vau saber donar, és la 
que ens manca ara. Estem 
orfes, secs i necessitats de 
valors humans i humanistes 
per a poder canviar aquest 
món.

I és per això que des de 
que sabem la trista noticia, 
ens hem quedat més sols 
dins d’aquest laberint sen-
se l’Ariadna que ens teixia 
el seu fil conductor i alli-
berador, cada cop que ens 
regalaves amb un d’aquells 
somriures meravellosos pro-
pis de la mateixa deessa FRI-
GG, que en els països nòrdics 
i germànics se la identifica 
com la deessa de la bellesa, 
la fertilitat, la família, la ma-

Christa, el somriure per una revolta pendent

Iniciem el curs estrenant 
empresa i ampliant el 
tiratge del Malarrassa 
imprès. Creada per dues 

persones en qualitat de sò-
cies treballadores, amb data 
1 de setembre, Malarrassa 
SCCL (Societat Cooperativa 
Catalana Limitada) arrenca 
a tots els efectes l’activitat 
com a empresa productora 
de l’informatiu local indepen-
dent de Terrassa, registrant, 
normalitzant i dignificant 
les condicions de treball i 
l’exercici econòmic en gene-
ral que implica l’elaboració 
del mitjà, digital i en paper.

També amb aquest núme-
ro de setembre 2016, el 19, 
s’amplia la tirada del periòdic 
imprès, que passa dels 5.000 
exemplars habituals fins ara a 
7.000. La distribució guanya 
així en capil·laritat i dimensió, 
obligant a un nou esforç que 
realitzarem amb la distribuï-
dora ecològica local Eldelca-
rro, amb la qual s’ha fet prova 
en els darrers dos números. 
El que vol dir, tot plegat, la in-
corporació de més persones 
treballadores en el projecte, 
no directament en aquest 
cas, però treball al cap i la fi.

En breu, aquesta tirada serà 

certificada per l’auditoria de 
l’Oficina de Justificació de la 
Difusió (OJD), un exercici de 
professionalitat, rigor i res-
ponsabilitat indefugible per 
un projecte com Malarras-
sa. En aquesta perspectiva, 
aquest informatiu s’ha asso-
ciat recentment a l’Associació 
de Mitjans Informatius i de 
Comunicació (AMIC), creada 
a partir de l’Associació Cata-
lana de Premsa Gratuïta, i al 
Consell d’Informació de Cata-
lunya.

Registrada i en marxa la 
cooperativa, ja s’impulsen i 
enforteixen els vincles i com-
promisos existents amb la 
Xarxa d’Economia Solidària 
(XES) i amb la Federació de 
Cooperatives de Treball de 
Catalunya, a la qual ens fede-
rarem de seguida.

El novembre farà dos anys 
de la publicació i sortida al ca-
rrer del primer Malarrassa im-
près. Un somni de l’Associació 
Cultural Malarrassa compartit 
i realitzat amb molta gent i 
altres grups i col·lectius. Arri-
barem, per tant, a l’aniversari 
amb molta feina feta i amb 
molta més gent que al prin-
cipi.

En tot aquest camí hem 

Neix la cooperativa Malarrassa SCCL
anat copsant l’encert, possibi-
litat i necessitat d’engegar un 
projecte de comunicació so-
cial i popular local. S’està fent 
amb molt d’esforç, dedicació 
i suport de persones compro-
meses socialment. L’èxit de 
la campanya de finançament 
col·lectiu d’abans d’estiu va 
marcar una fita i va mostrar 
una foto molt maca de la rea-
litat actual, al temps que per-
met veure un potencial real 
molt més fort, ric i divers.

Això, tot plegat, és només 
l’inici, són les primeres passes 
d’un camí possible que cal fer 
i que farem. Estem, per tant, 
tot i la importància de la tas-
ca feta, realitzant només un 
percentatge encara molt baix 
d’allò que volem i podem: 
més informacions, sobre més 
temes i qüestions, de més 
qualitat, amb més profundi-
tat, anàlisi i investigació, més 
opinions i debat.

Estem en marxa, i serà pos-
sible avançar si es consoliden i 
s’amplien les col·laboracions, 
adhesions i complicitats ac-
tuals.

Posa’t en contacte amb Ma-
larrassa, via correu electrònic, 
web o personalment.

ternitat i l’amor, i que era la més 
estimada entre tots els deus.

Diuen que la Deessa FRIGG 
teixia els núvols. Ara, CHRISTA, 
cada cop que miri el cel, i vegi 
un núvol, sabré que m’estàs 
somrient… I que la REVOLUCIÓ 
FINAL està més a prop.

FINS A LA VICTÒRIA FINAL 
CHRISTA!! 

In memoriam

La Christa Clasen va morir el pas-
sat 16 d’agost. 

Els amics de Malarrassa la recor-
darem sempre i la portarem al 
nostre cor. 
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Ocupació de Can Botí, absolt l’acusat d’usurpació

Pep Valenzuela

Els propietaris, matri-
moni Miguel Àlvarez 
i Neus Nubiola, de-
nunciaren en Francesc 

per usurpació després del fallit 
intent de desallotjament que pel 
seu compte, sense autorització ni 
dictamen i amb violència, van re-
alitzar en el mes de gener de 2015, 
acció que les persones ocupants 
de Can Botí, en Argemí entre 
elles, van denunciar immediata-
ment.

Amb data 18 juliol, la sentència 
signada per la magistrada jut-
ge del Jutjat d’Instrucció n.4 de 
Terrassa, Laura Gómez Lavado, 
“recull molts dels arguments que 
nosaltres havíem denunciat quan 
vam entrar a ocupar la casa i du-
rant el desallotjament i la cam-
panya de denúncia”, afirmà en 
Francesc. 

Destacà entre aquests el fet que 
els propietaris “no han utilitzat 
mai la casa per anar a viure, com 
declaraven originalment davant 
el jutge per defensar el desallo-
tjament, sinó que han utilitzat les 
cases per especular i enriquir-se”. 
La sentència diu: “ni tampoco ha 
quedado suficientemente acre-
ditado que la querellante pre-
tendiera utilizar dicha vivienda 
como primera vivienda o de que 
pretendiera efectivamente osten-
tar una posesión de la misma en 
sentido material y efectiva”.

La magistrada, a més, cita el 
preu de les cases i les places de 

pàrquing associades, que era irri-
sori: “Que en fecha de 27-1-2015 se 
otorgó escritura pública por par-
te de MIGUEL ÁLVAREZ ROMA-
NO en representación de su mu-
jer NEUS NUBIOLA, y por otro 
lado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
GARCÍA Y SANTIAGO CARRERA 
GARCIA por el que se enajenaba 
las fincas con acceso por el nº 94 
y 100 por un precio de 175.100 eu-
ros.”

Tot plegat, i com queda demos-
trat, les cases que van comprar les 
van vendre de seguida. “Actual-
ment, les cases estan abandona-
des”, informa en Francesc, “tant 
la casa de la qual em van desallo-
tjar a mi com dos baixos més que 
hi havia, amb alguna tàpia i tot, 
ple de pols, i és una vergonya que 
tingui així les cases abandona-
des, amb nosaltres estaven molt 
més alegres i es veia vida”.

Un altre argument in-
teressant de la sentència 
és el que planteja que la 
via millor per solucionar 
el conflicte hauria estat 
la civil (“entendiendo 
esta juzgadora que da-
das las circunstancias 
del caso y en atención al princi-
pio de intervención mínima del 
derecho penal quizás el proce-
dimiento civil hubiera sido más 
adecuado atendiendo a la natu-
raleza de los hechos.”, argumenta 
la magistrada). Queda clar, consi-
dera en Argemí, que “els especu-
ladors han abusat una mica del 
dret penal per intentar penalit-
zar les persones que ocupaven la 

“Els propietaris no han utilitzat 
mai la casa per anar a viure, com 
declaraven davant el jutge, sinó 
que les han utilitzat per especular 
i enriquir-se”

No al TTIP, setmana d’accions del 8 al15 d’octubre, a tot l’Estat espanyol

Les organitzacions de la 
societat civil, sindicals, 
camperoles i polítiques, 
joves, homes i dones de 

tot el món convoquem una tar-
dor en resistència per exigir la 
suspensió dels mal anomenats 
acords de lliure comerç i inver-
sions, com l’acord entre la Unió 
Europea i Canadà, el CETA, o el ja 
conegut TTIP, que es negocia amb 
EUA. Estem convençudes que per 
promoure una societat iguali-
tària i respectuosa dels drets de 
les persones i el medi ambient és 
imprescindible replantejar el sis-
tema de comerç global que, a dia 
d’avui, únicament afavoreix la 
concentració del poder en mans 
d’unes poques multinacionals.
[1] La tardor en resistència global 
crida a la mobilització popular 
enfront dels tractats de lliure co-
merç i per la fi de la impunitat de 
les multinacionals.

A Europa i a Canadà, aquest 
any posem l’accent principal-
ment en el CETA, el cavall de 
Troia del TTIP, que s’ha negociat 
en secret durant més de cinc anys 
i pretén ser ratificat a finals de 

2016. Tant la Comissió Europea 
com alguns Estats membres es-
tan empenyent fort perquè el 
tractat es tanqui el més aviat pos-
sible. El govern en funcions de 
Mariano Rajoy ha ofert el seu su-
port incondicional a la signatura 
del CETA, malgrat no tenir cap 
estudi d’impacte que asseguri un 
benefici per a la nostra econo-
mia, societat o medi ambient.[2]

No obstant això, com més es co-
neix el CETA major és l’oposició 
pública i d’alguns sectors con-
crets econòmics i socials, com 
l’agrícola, petites empreses o as-
sociacions de jutges, que han de-
nunciat la il·legalitat d’incloure 
tribunals privats per als inver-
sors, com el ICS[3]. A més, ja són 
varis els Estats que per diferents 
motius han expressat la seva opi-
nió contra aquest tractat.[4]

Malgrat aquesta creixent opo-
sició, la Comissió Europea pre-
tén concloure aquest any la sig-
natura del CETA gràcies al suport 
d’altres Estats membres, entre 
ells l’Estat espanyol.

Donada l’extrema gravetat de 
les seves conseqüències, ningú 

pot mantenir-se al marge, ja que 
afectarà a totes les persones arra-
bassant-los la seva sobirania com 
a poble. Aquesta tardor anem a 
visibilizar les veus de milions de 
persones que exigim la suspen-
sió del CETA, així com d’altres 
tractats que amenacen l’equilibri 

ecosistèmic i climàtic del planeta 
i aprofundeixen en la bretxa de 
la desigualtat global, tals com el 
TTIP, el TISA o el TPP.[5]

Aquesta tardor ens mobilit-
zarem en els cinc continents. 
És una tardor de resistència 
amb propostes d’un altre model 

econòmic que posen la vida per 
davant de qualsevol altra decisió.

La setmana d’acció a l’Estat 
espanyol tindrà lloc del 8 al 15 
d’octubre en diferents llocs sobre 
els quals s’informarà a través de 
la web: http://www.noalttip.org 
així com del twitter: @noalttip

casa, per intentar infligir un càs-
tig més gran a les persones que hi 
vivíem”.

Recorda la persona absolta 
que, sobre la qüestió concreta de 
la usurpació, la magistrada diu 
que aquestes persones mai es 
van presentar allà amb títol de 
la casa i que les maneres que van 
utilitzar van ser, si més no, una 
mica irregulars: “el día que pre-
tendieron cambiar las cerraduras 

de facto no aportaron documen-
tación alguna que les acreditara 
como propietarios ni tampoco 
la exhibieron en ese momento 
a la policía local, que tampoco 
se acredita que recibiera el  de-
nunciado burofax evidenciando 
su voluntad de usar la vivienda 
como nuevos propietarios y su 
voluntad obstativa a que siguie-
ra el denunciado en la vivienda; 

tampoco se ha acreditado sufi-
cientemente que quisieran uti-
lizar la vivienda como propia o 
para terceros (pues de hecho se 
procedió a la venta de 4 pisos sólo 
4 días después de la adquisición) 
con lo que la denunciante no ha 
llegado a ejercitar de forma clara, 
externa, directa y social su pose-
sión al margen del procedimien-
to judicial iniciado por querella”. 

O sigui, afirma en Francesc: 
“quan es va ocupar aquella casa 
ells no eren els propietaris, sinó 
que era d’un banc, de manera que 
l’ocupació era totalment legítima, 
una casa abandonada sense ús i 
que la tenen els bancs que els han 
“salvat” i se n’han emportat i em-
butxacat la pasta de tots nosal-
tres, aquestes cases són nostres i 
nosaltres l’únic que vam fer va ser 
retornar-les al poble, a persones 
que no tenien sostre”.

Després de tot això, declara en 
Francesc Argemí, “podem estar 
contents”. Clar que, matisa, “no 
podem dir que s’ha fet justícia, 
perquè això hauria passat perquè 
l’ocupació no hagués estat delicte 
i no haguéssim tingut que anar a 

un altre judici polític a Terrassa”. 
La sentència, tot i els arguments 
positius, defensa la propietat i 
“per això va ordenar el desallo-
tjament cautelar ara fa un any i 
els hi va retornar la propietat als 
especuladors”. Ara, puntualitza 
encara, “també és cert que no ha 
volgut penalitzar més l’ocupació 
d’aquesta casa entenent que no 
hi havia elements per castigar 
aquesta ocupació”.

L’Argemí, conegut com a Fran-
ki, afirma que el judici ha estat, 
en realitat, no només contra ell 
sinó “en contra de totes les perso-
nes que reivindiquem l’habitatge 
digne, i alhora aquesta absolució 
no és només a mi, sinó a totes les 
persones que estan lluitant en la 
defensa del dret a un habitatge 
digne”. En Franki agraeix totes 
les mostres de suport, de les per-
sones que van anar al judici, les 
que ens van ajudar al trasllat, el 
suport ha estat de moltes perso-
nes de Terrassa, gent del Kasalet, 
de SAT, CUP, de la XSP, “sense 
elles no hauríem pogut anar en-
davant ni aconseguit aquesta ab-
solució”.

L’absolució del delicte d’usurpació del veí de Te-
rrassa Francesc Argemí, en el cas dels habitatges co-
neguts com a Can Botí, en el carrer Sant Llorenç 92-94, 
en un dels quals hi va viure l’acusat, recull en la sen-
tència alguns i interessants arguments que recolzen 
el dret i la funció social de l’habitatge en detriment de 
la seva utilització com a mitjà especulatiu, tot i que 
finalment el que continua prevalent és del dret a la 
propietat per sobre de tots els demés.

Francesc Argemí a les portes del jutjat el passat juliol                                                                                                PV
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Redacció

La gestió del servei 
d’aigua a la ciutat serà 
pública i directa. Cap 
aquí almenys apunta   

l’aprovació en el darrer plenari. 
Cal no oblidar la transcendència 
de l’acord del darrer ple del juliol, 
segurament el més important 
del que portem de legislatura.  
Així serà, com a mínim, a partir 
del juny del 2017, ja que l’actual 
concessionària mantindrà la 
gestió durant sis mesos més. La 
importància de la decisió va més 
enllà de l’àmbit local, ja que una 
ciutat de les característiques de 
Terrassa giri a una gestió públi-
ca és prou transcendent de cara 

a d’altres municipis.
A banda del front comú del 

PSC, Terrassa en Comú, ERC-
MES i CUP a favor de munici-
palitzar l’aigua, cal destacar la 
feina feta des de la ciutadania, 
encapçalada per la Taula de 
l’Aigua, la qual els darrers dos 
anys ha empès al debat públic i 
ha mantingut un posicionament 
ferm davant d’aquest afer tan 
cabdal per a la ciutat.

Després de molts mesos de de-

bats, crispacions i afers judicials, 
l’acord aprovat en el ple del juliol 
ha esdevingut un punt d’inflexió. 
20 de 27 regidors suposen una 
àmplia majoria.  La qual cosa no 
vol dir que tot estigui coll avall, 
i moltes veus recorden les difi-
cultats que hi haurà en el camí 
de la municipalització. I és enca-
ra obvi que el procés, tot plegat, 
s’està desenvolupant  tard i amb 
improvisació. I amb la sensació 
de que la postura actual del PSC 
té més a veure amb el xoc amb 
l’empresa concessionària actual 
que no pas per un convenciment 
natural. Això sí, l’alcalde Ballart 
feia temps que parlava de la 
seva preferència per una gestió 
pública del servei. Amparant-se 

entre d’altres en què 
l’empresa Mina no 
reconeix l’autoritat 
municipal del servei.

Una altra conside-
ració és que ara que-
da en entredit l’equip 

de govern de la coalició entre el 
PSC i CiU, ja que aquest últim no 
és partidari d’una gestió pública. 
El PP s’hi oposa  ja que diu no 
tenir tota la informació tècnica 
per posicionar-se al respecte. C’s 
manté que rebutja que el govern 
actual gestioni el servei, i posa 
com a exemples, el “fracàs” del 
Parc Audiovisual o la Societat 
Municipal d’Habitatge, en opi-
nió seva, al temps que es remet 
a l’alt cost que la gestió pública 
suposarà. 

  Compromís de l’Ajuntament per la gestió directa de l’aigua

Cal destacar la feina feta des de la 
Taula de l’Aigua, que ha empès el 
debat públic i un posicionament 
ferm en aquest afer tan cabdal

  Ple municipal  Aprovat el nou Reglament de Participació, 26 anys després
Miquel Gordillo

Definitivament s’ha 
acabat aprovant el 
nou Reglament de 
Participació Ciuta-

dana, que substitueix el de l’any 
1990 i la darrera modificació de 
fa vint anys. El reglament ha 
estat sotmès a debat els darrers 
dos anys, i n’han participat en-
titats veïnals i col·lectius, que 
han presentat diferents esme-
nes i al·legacions. Per exemple, 
en aquestes pàgines el president 
de la Favt, Ramon Clariana, ja va 
manifestar els seus dubtes vers 
l’aplicació d’aquest reglament, 
en referència a que en el nou 
redactat s’iguala la rellevància 
de la participació del ciutadà a 
títol individual, quan s’hauria de 
reforçar la implicació de les enti-
tats col·lectives. 

Malgrat les reticències que 
encara desperta, també entre 
alguns dels grups del consistori 
- sovint es confon participació 
amb sessions informatives, deia 
la representat de la CUP -, se ce-
lebra que per fi s’hagi arribat a 
obtenir un text definitiu. El PP 
va ser l’únic grup que va votar 
en contra de l’aprovació del re-
glament. Tanmateix, és a partir 
d’ara que s’haurà de valorar si 

aquest nou marc és capaç de fo-
mentar una major participació 
del conjunt de la ciutadania en 
els afers municipals per valorar 
l’abast d’aquesta reglamentació.

Sí que hi ha unanimitat en re-
conèixer la tasca de diàleg i la 
recerca del consens de la regi-
doria de Qualitat Democràtica, 
Meritxell Lluís, de cara a assolir 
el nou reglament. També en el 
darrer ple es va aprovar inicial-
ment el Reglament del Consell 
Municipal d’Economia Social, 
que se suposa pioner en el país, 
i del qual informem més àmplia-
ment a la pàgina 10 d’aquest pe-
riòdic.

«18 de juliol mai més», declaració 
contra el Cop d’Estat franquista

D’entre els diferents acords de 
Junta de Portaveus anunciats en 
el darrer plenari, destaca el su-
port unànime de tots els grups 
a la declaració de diverses enti-
tats memorialistes sobre el 80è 
aniversari del cop d’Estat del 
18 de juliol de 1936, que va cau-
sar violència i repressió durant 
la dictadura franquista al llarg 
de quaranta anys. El text inci-
deix en que Catalunya va patir 
una doble repressió, en la seva 
identitat nacional, i en l’intent 
d’anular-la culturalment. La 

memòria històrica no pot ser 
oblidada, per exemple encara 
resten milers de persones en 
foses comunes. Per això, el text 
aprovat denuncia que moltes 
publicacions continuen fomen-
tant l’oblit i la manca de repara-
ció a les víctimes del franquis-
me. La declaració anima a altres 
municipis a dur a terme actua-
cions en aquesta data, com ara 
col·locar pancartes o altres ele-
ments visuals on es llegeixi «18 
de juliol mai més». 

Tal com les cròniques de di-
versos rotatius més enllà de 
l’àmbit local han destacat, de 
cara el proper estiu s’ha esta-
blert, el dret a la pràctica natu-
rista a les piscines municipals 
de la ciutat. A iniciativa de la 
CUP, es destinarà una franja 
horària en què es podrà gaudir 
de les piscines públiques sense 
haver de fer servir banyador. El 
PP va votar en contra de la me-
sura, C’s i CiU es van abstenir.

De nou Ciutadans i el PP van 
votar en contra d’un dels acords, 
en aquest cas el de reclamar al 
govern de l’Estat el traspàs de 
les beques, segons resolucions 
del Tribunal Constitucional, i 
on s’insta a que es retornin els 
fons de beques a l’estudi per tal 
de ser gestionats des de les uni-
versitats catalanes.

S’ha de retirar l’amiant de les es-
coles

Un altre acord unànime és el de 
retirar l’amiant de les escoles. Per 
unanimitat, durant el 2017, s’han 
d’identificar les escoles que enca-
ra mantinguin aquest material 
en les seves instal·lacions, i dur a 
terme la seva retirada. El sindicat 
CCOO ja va denunciar que només 
al Vallès Occidental existeixen 
encara uns 38 centres educatius 
amb plaques de fibrociment, un 
component perillós que pot afec-
tar el sistema respiratori i que 
està catalogat per l’OMS com a 
cancerigen.

A petició d’ERC-MES, s’acordà 
revisar els protocols de la Fes-
ta Major, i que en l’organització 
de la mateixa puguin participar 
i decidir les entitats i els actors 
culturals i socials implicats. La 
intenció és la de fer una festa més 
participativa i inclusiva, i en la 
qual prevalguin els valors laïcs de 
la Festa Major.

Altres acords aprovats varen 
ser el suport a les víctimes dels 
accidents i errors mèdics, així 
com la millora del servei de ro-
dalies Renfe a Catalunya. En el 
darrer plenari de juliol es va apro-
var concedir la Medalla d’Honor 
a Joana Biarnès i Florensa, dona 
pionera del fotoperiodisme.

Audiències públiques 
sobre el pressupost 

municipal 2017

Dins dels Plans d’Acció 
Municipal, i de cara a 
concretar el pressupost 
municipal de l’any 2017, 
l’Ajuntament està duent a 
terme aquest període esti-
val unes sessions informa-
tives, anomenades audièn-
cies públiques. L’objectiu 
de les mateixes, tal com 
indica el consistori, és el 
de rendir comptes amb la 
ciutadania, contribuir a 
una major transparència 
i fomentar la participació. 
Aquestes audiències són 
una novetat d’enguany, un 
projecte pilot que es pretén 
establir de manera estable 
en l’elaboració dels plans 
d’accions futurs.

Les sessions són cinc i 
es varen iniciar al mes de 
juliol. El proper 13 de set-
embre tindrà lloc la quarta, 
referida a l’Àrea de Des-
envolupament Econòmic, 
a les 19h al Centre Cívic 
Avel·lí Estrenjer. El dia 15 
d’aquest mes, la sessió co-
rresponent a l’Àrea de Cul-
tura, Innovació i Projecció 
de la Ciutat es realitzarà al 
Centre Cívic Maria Aurèlia 
Capmany.

Per la seva banda, el Consell 
Editorial de l’Aigua manté la lí-
nia de treball, que consisteix en 
llançar el dispositiu de partici-
pació i permetre així la delibera-
ció i el debat en un marc neutre, 
garantint la pluralitat i el res-
pecte per totes les visions i sen-
sibilitats. Ara toca que el Consell 
Editorial concreti el programa 
d’activitats per al debat sobre el 
servei públic de l’aigua. Aquest 
programa, i el propi dispositiu 
web per al debat, es donarà a 
conèixer a la ciutadania a partir 
d’aleshores, aprofitant els canals 
de difusió ja existents per a altres 
processos participatius, com és el 

del Pla d’Acció Municipal (PAM). 
A través d’aquests canals es farà 
una crida a la ciutadania perquè 
assisteixi i participi en les activi-
tats presencials programades a 
partir del setembre, o en el debat 
a través de la web. 

A la passada reunió, es va con-
cloure que allò que permet la llei 
és articular la consulta ciutadana 
en el marc d’un procés de partici-
pació ciutadana, tal i com indica 
la Llei 10/2014, de 26 de setem-
bre. Amb la decisió que ha pres 
el Consell Editorial, es compleix 
allò establert a l’article 17 del nou 
Reglament de Participació Ciu-
tadana aprovat aquest juliol al 

Ple Municipal, que estableix que 
podran ser exceptuats de passar 
per consultes populars els casos 
d’interès públic i/o que hagin 
passat per un procés participatiu.  

El Consell Editorial de l’Aigua 
és l’organisme que dirigeix el 
procés participatiu. Està format 
per un membre de cada grup po-
lític representat al Ple Municipal, 
i per la ciutadania -representada 
per les entitats promotores del 
debat-, així com per la represen-
tació tècnica de les Àrees o Ser-
veis de l’Ajuntament de Terrassa 
que es pugui estimar oportú con-
vocar en les sessions en què sigui 
pertinent.

El front comú del PSC, TeC, ERC-MES i la CUP i la majoria 
clara que representen en el ple municipal faran capgirar 
la gestió privada dels darrers 75 anys cap a una gestió 
pública i directa de l’aigua.

Segona reunió del Consell Editorial de l’Aigua del passat 26 de juliol                                                Ajuntament de Terrassa
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Valors i Acció, l’exsíndica obre un gabinet d’assessoria jurídica
L’exsíndica de Terrassa, Isabel Marquès, continuarà 

treballant en el camp de l’assessoria jurídica, infor-
mació i formació sobre drets i garanties jurídiques. 
Professionalment, des d’un nou gabinet ‘d’assessoria 
de capçalera’, manté el seu activisme en defensa dels 
drets socials.

Isabel Marquès i Lola Borràs, impulsores de l’assessoria Valors i Acció                           
PV

Pep Valenzuela

L’assessorament jurídic és 
un dels eixos del treball 
que la Isabel Marquès, 
exsíndica de greuges 

de Terrassa, ha fet en els darrers 
anys, de fet bona part de la seva 
vida. Comenta l’experiència, 
primer, al Servei d’Orientació 
Jurídica, dels Jutjats; després a 
l’Associació Alba i, més tard com 
a Síndica: “En general la gent 
necessita informacions o indica-
cions molt bàsiques, perquè la so-
cietat és molt complexa, i lògica-
ment el més normal és no saber, 
però és dret bàsic que pugui ser 
informada i assessorada”.

Aquesta síntesi de l’experiència 
viscuda l’ha animat ara a crear un 
servei “d’assessors de capçalera”, 
per donar suport i acompanya-
ment a la gent gran i persones 
amb necessitats específiques” 
que es diu Valors i Acció (ViA). 
“Sobretot en el cas de gent gran, 
però no només, es donen molts 
casos de parelles que mor alguna 
de les dues i l’altra no té ni idea de 
com fer inclús l’economia domès-
tica. Passa sovint també amb gent 
amb necessitats específiques i les 
famílies”.

La Isabel relata casos, els més 
recents viscuts durant el seu exer-
cici de Síndica, d’abusos per part 
de grans empreses, amb alta fre-
qüència d’Iberdrola, que aprofi-
tant la ignorància i la bona fe de la 
gent, ha fet canvis de contractes 
i cobraments que els han costat 
cars econòmicament, i que han 
acabat afectant, fins i tot, la salut.

Per l’empenta final del projecte 
va ser conseqüència de la retroba-
da amb la Lola Borràs, que havia 
sigut becària a la Sindicatura i és 
especialista en mediació. Encara, 
hi ha un tercer eix, d’assessoria 
judicial; “podem fer una interven-
ció molt completa”, subratlla amb 
entusiasme la Isabel.

La proximitat entre l’activitat 
com a Síndica i l’actual assessoria 
privada ja en marxa és evident. Hi 
ha qui ha comentat o més aviat 
criticat. La Isabel afirma que és 
una situació una mica incòmo-
da, “em sap greu que per haver 
estat Síndica ara, si em va bé, es 
puguin relacionar les dues qües-
tions; però clar, en definitiva era 
la meva feina i jo ara no m’estaré 
quieta, al contrari, en cap sentit”. 

No és una ONG, però hi ha una 

perspectiva de progrés social, tan 
pel que fa a complir amb compro-
misos bàsics de responsabilitat 
social corporativa com a política 
de preus i, més enllà, de relació 
especial amb entitats, informa 
la Lola. A més, treballen sobretot 
amb una perspectiva  de preven-
ció, preparar les persones per 
evitar situacions problemàtiques 
al final, i “sempre per aconseguir 
que les persones siguin respon-
sables de les pròpies decisions”.

El projecte, d’altra banda, mira 
més lluny. Pensen en l’ampliació 
del camp d’intervenció, incor-
porant professionals d’àrees de 
l’assistència social, psicologia. 
De fet, explica l’exsíndica, moltes 
persones de l’assistència social 
“ens han animat, ens diuen que 
falta assessorament, i no només 
jurídic”.

Per començar, hom parla de 
qüestions com testaments vitals, 
situacions d’autotutela, “hem 
atès ja a gent d’escoles i AMPAs, 
i han signat convenis amb dife-
rents entitats socials. Al temps, 
preparen sessions formatives, 
xerrades sobre els temes. La Lola 
diu que han fet contacte amb di-
verses entitats i ja han acordat 
feina en aquest àmbit.

Sobre la situació actual de la 
Sindicatura, Isabel Marquès de-
clara que ha fet seguiment de la 
situació, del canvi de reglament 
que “ha incorporat algunes de 
les propostes que feia temps que 
havia plantejat; llavors no em van 
fer mai cas. Després m’han de-
manat que continués, però crec 
que ara ja està”.

Valorant positivament els can-
vis, defensa que caldria encara 
que el reglament reconegués 
explícitament com a base els 
principis de la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets de la Ciu-
tat, “això falta, tot i que Terras-
sa, l’any 2000 va signar la Carta, 
caldria una declaració explícita 
i concreta en el Reglament, to-
tes les ordenances i reglaments 
s’han de basar en aquesta carta”. 

Personalment, la Isabel con-
tinua en l’Espai de Defensa 
dels Drets, i aprecia molt que 
l’Ajuntament vulgui que aquest 
sigui comissió de seguiment de 
la Carta Europea, “això està molt 
bé, no hi ha cap ciutat que la tin-
gui”. Així mateix, col·laboradora 
de l’Institut de Drets Humans 
per molt temps ha acceptat ara 
ser vocal del mateix.

Hi ha tres instruments legals que per-
meten regular anticipadament com 
hauran de ser les coses tant pel que fa 
a patrimoni com personal si es pro-

duís alguna tipus d’incapacitat, ja sigui causada 
per malaltia (alzheimer, p. ex.) o per accident. 

1. Escriptura pública d’Autotutela:
És un document públic pel qual una persona 

disposa la seva tutela nomenant tutor i el funcio-
nament i el contingut de la tutela. 

El document estableix el reconeixent a la per-
sona de la facultat d’organitzar la seva tutela o 
la institució de guarda que correspongui en cas 
d’incapacitat, tant pel que fa a la designació de 
l’integrant de l’òrgan tutelar com en tot el relatiu 
al seu funcionament, sempre que les disposicions 
no siguin incompatibles amb les normes legals 
aplicables així com amb el contingut de la sentèn-
cia d’incapacitació.

2. Poder preventiu que preveu la incapacitat so-
brevinguda:

Aquests poders permeten que una persona pu-
gui preveure, en cas de malaltia o deficiència per-
sistent de caràcter físic o psíquic que la impedeixi 
governar-se per si mateixa, que una altra persona 
tingui cura dels seus interessos, sense necessitat 
de procediment d’incapacitació i el consegüent 
nomenament d’un tutor.

3. Document de Voluntats Anticipades (DVA): 
Testament Vital per prevenir si la nostra vida pot 
o no ser perllongada artificialment:

Una persona major d’edat amb plena capacitat 
d’obrar pot expressar en aquest document les ins-
truccions per a la realització d’actes i tractaments 

mèdics arribada l’hora què no pugui decidir per 
ella mateixa. Pot també designar la persona que, 
en el seu lloc, ha de rebre la informació sobre la 
seva salut i decidir sobre els actes i tractaments.

Així ho preveu la Llei 21/2000 de 30 de desembre 
i l’article 212-3 del Codi Civil de Catalunya.

En el DVA es pot fer constar les previsions re-
ferents a donació d’òrgans o del cos i a les formes 
d’enterrament o incineració.

Els professionals que atenguin l’otorgant d’un 
DVA hauran de respectar les instruccions que allí 
s’expressen, dins dels límits establerts per la legis-
lació de l’àmbit sanitari.

El DVA és sempre revocable.
Per confeccionar el document és aconsellable 

comptar amb la presència d’un metge que pugui 
ajudar en la redaccció i a decidir, perquè el docu-
ment no pot establir comportaments que infrin-
geixin l’ordenament jurídic o les bones pràctiques 
clíniques.

Ha d’atorgar-se davant notari o amb la inter-
venció de tres testimonis, dos dels quals no han 
de tenir relació de parentiu fins a segon grau ni 
vinculació patrimonial.

El Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya disposa d’un Registre de DVA. És acon-
sellable registrar el document per donar-li major 
difusió i efectivitat, encara que no li dóna més va-
lor legal. Si el document s’ha realitzat davant No-
tari, serà aquest qui s’encarregui de registrar-ho. 
És aconsellable lliurar-ho també al centre sanitari 
on serà atès perquè s’inclogui al historial clínic.

Isabel Marquès Amat (Advocada, núm. Col. 750 
d’ICATER. “Valors i Acció”

Prevenir una eventual incapacitació pròpia 
per malaltia o accident
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Correos, una sentència més contra abusos

Juan A García, a les portes de  Correus Terrassa                               PV

Pep Valenzuela

La vida de Juan Antonio 
Garcia, treballador de 
Correus arbitràriament 
acomiadat a finals de 

l’any 2014, continua pendent de 
la resolució judicial del cas en una 
sessió marcada primerament pel 
mes de març de l’any 2016.

El treballador guanyà un judi-
ci, el 30 de juny de 2014, contra 
una sanció que l’empresa li ha-
via imposat i que va ser un dels 
arguments de Correus per jus-
tificar l’acomiadament. En Juan 
va posar denúncia contra una 
segona sanció i també contra 
l’acomiadament.

Les dates dels dos judicis 
van ser marcades, respectiva-
ment, pels mesos de febrer i 
març d’aquest any. Una setma-
na abans del primer, l’empresa 
sol·licità que es notifiqués a en 
Toni Jurado, cap de l’oficina 
(Can Parellada) on treballava en 
Juan que acudís com a testimo-
ni. En no quedar temps mate-
rial, el judici es va canviar al mes 
de juny, o sigui després del de 
l’acomiadament. La lletrada i el el 
mateix Juan, en aquestes circum-
stàncies, consideraren millor 
demanar un ajornament també 
del judici per l’acomiadament, 
entenent que era important 
l’argument de l’acumulació de 
sancions. La sorpresa, inespera-
da i terrible des del punt de vista 
personal pel Juan, ha estat que 
ara la data d’aquest darrer judici 
és març del proper 2017. Un fet 
aquest que, per més casual que 
pogués ser, no deixar d’empènyer 

a sospitar que tot plegat funcioni 
per castigar els més febles. 

En tot cas, el segon judici con-
tra sancions, celebrat el passat 
16 de juny, en Juan l’ha guanyat 
també.

El magistrat-jutge del Jutjat So-
cial n.11 de Barcelona, Pedro Tu-
set del Pino, decidí “revocar total-
ment l’amonestació” de Correus, 
en considerar que “tot plegat, 
comporta una sèrie contradicció 
o, si més no, una conducta del 
tot punt incoherent, en la mane-
ra d’obrar de la demandada, en 
tot cas, certament no ajustada a 
dret”; tot afegint que, a més, “no 
hi pot haver cap mena de recurs”.

El passat mes de juliol, la recentment 
constituïda associació sense ànim de 
lucre Sèniors X Terrassa, de persones 
aturades a l’entorn dels 50 anys, va ce-

lebrar una assemblea informativa i de proposta 
que, al temps, aprovés un primer pla de treball 
per al proper curs.

“Hi ha gent mot desesperada econòmicament, 
que no tenen ni per prendre un cafè”, argumen-
tava una de les dones assistents, tot plantejant 
que “cal fer quelcom, i molt concret i pràctic”. De 
totes formes, volen que l’entitat tingui un fun-
cionament regular, que estigui legalitzada i que 
sigui una eina real per aconseguir informació, 
assessoria i fer projectes que puguin recollir su-
port d’administracions públiques i institucions 

o entitats econòmiques i socials.
El camí ja l’han començat. En primer lloc, 

compten amb suport del sindicat UGT de Te-
rrassa, on tenen de moment una petita oficina. 
Al mateix temps, han programat entrevistes 
amb CECOT, amb l’Ajuntament i han elaborat 
els dos primers projectes.

L’Enric informà també d’una reunió amb la 
directora del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) a la ciutat, de presentació en aquest cas. 
Així com d’una altra marcada amb la Càmera de 
Comerç de Terrassa, on ja van enviar els currí-
culums vitae de les persones de Sèniors.

Com a forma de funcionament, Sèniors X 
Terrassa es dota d’un sistema assembleari que 
permeti i animi a la participació de tothom.

Guanyades les dos demandes 
contra les sancions imposades 
per Correus, els arguments es-
grimits per l’acomiadament 
queden totalment negats. 
L’acomiadament, per tant, seria 
del tot punt una arbitrarietat to-
tal i sense cap fonament. Però en 
Juan continua sense feina ni sala-
ri, com a mínim fins la celebració 
del judici el proper març.

Per la banda sindical, el sindi-
cat CGT del qual és afiliat el tre-
ballador, ha fet unes samarretes 
i està fent assemblees informati-
ves pels centres del Vallès, la pri-
mera es va fer al terrassenc cen-
tre de Can Parellada.

SèniorsXTerrassa, assemblea i pla de treball

L’economia bé, el treball fatal...

Aquests darrers dies d’agost hom ha tingut confirmació 
de que la dita “economia”, o sigui els grans indicadors 
(PIB i altres), funciona bastant bé, sense afectació algu-
na aparent per la manca de govern legítim. Segons al-

gun dels grans quotidians d’abast estatal “l’economia manté la seva 
velocitat de creuer”.

Aquest bon ritme es manté tot i la reducció del consum de les 
llars i de la manca de consum públic. Els motius principals serien 
les exportacions i les inversions. Els estímuls de tot plegat, però, 
són aliens a la dinàmica interna de l’economia del país o basats en 
la superexplotació del treball i, en els dos primers casos, poc fiables 
al mig i llarg termini: interessos bancaris molt baixos, petroli molt 
barat i sous al mateix nivell.

També en el conjunt de la zona euro l’activitat econòmica marxa 
bé. El Brexit, amb tot el que s’ha dit, al menys de moment, “no s’ha 
fet notar en l’activitat econòmica del sector privat”. De fet, al propi 
Regne Unit sembla que tampoc deu d’anar tan malament, al menys 
si es té en compte que els hotels espanyols han registrat un incre-
ment d’arribades de ciutadanes britàniques del 15%, amb data de 
finals d’agost.

Aquí, pero, l’escenari pot canviar ràpidament. De fet, apun-
ten que la taxa espanyola interanual de creixement ja se’n resent 
d’esgotament. La fi de la campanya turística, d’altra banda, ajudarà 
sens dubte a baixar els ànims. Al temps que la força del sector ex-
terior es pot veure malmesa davant la incerta situació que viuen 
França, Itàlia i el Regne Unit, així com també el conjunt de països 
d’Amèrica Llatina.

A tot això, cal afegir les compres multimilionàries mensuals 
de bons que fa el Banc Central Europeu i que, de moment, sem-
bla que es mantindran, però que depenen de decisions polítiques 
d’organismes en els quals la ciutadania europea té poc a dir i menys 
a fer.

Mentrestant, els bancs espanyols mantenen 63.000 milions 
d’euros en propietats embargades i, en conjunt, l’exposició al risc 
immobiliari dels principals bancs superaria els 110.000 milions 
d’euros. Això després de més de vuit anys intentant desfer-se dels 
dits “actius tòxics”. Afirmava l’exgovernador del Banc d’Espanya 
Miguel À. Fernández Ordóñez que “el problema és que les mesures 
adoptades fins ara no s’han plantejat modificar la protecció pública 
del bancs, que és”, assegura, “la causa de la seva fragilitat”. Aquest 
senyor que, òbviament, coneix prou i molt bé el sector defensa que 
l’Estat “atorga als bancs uns privilegis excepcionals” que fan que 
“els contribuients paguin les crisis bancàries”. Acaba afirmant que, 
a més, ara “estan augmentant les ajudes a la banca: finançant gra-
tis a llarg termini, retardant els requeriments de capital, permitint 
una concentració sectorial que augmenta els beneficis...”.

Mentrestant, a principis d’agost es feia públic que, a l’Estat es-
panyol, el 25% de les persones aturades fa quatre anys o més que 
no treballen. Parlem, per tant, d’1.127.879 persones de les més de 4,5 
milions registrades. Generalment, aquest grup coincideix amb les 
persones de més edat. Cal afegir que del total només un 23,4% cobra 
algun tipus d’ajut, o sigui que tres de cada quatre no reben res.

Però, diuen, l’economia va bé.
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Redacció

Més de 170 empreses, 
iniciatives i projec-
tes de l’economia 
social i solidària 

participaran en la 5a edició de 
la Fira d’Economia Social de Ca-
talunya (FESC), que tindrà lloc 
els propers 21, 22 i 23 d’octubre a 
l’antiga fàbrica Fabra i Coats del 
barri barceloní de Sant Andreu. 

La Xarxa d’Economia Solidària, 
organitzadora de la FESC, vol 
aprofitar la celebració del cinquè 
aniversari per oferir un salt quan-
titatiu i qualitatiu a la fira. Com 
a novetat d’enguany, s’ampliarà 
la superfície destinada a l’àrea 
d’exposició d’empreses coopera-
tives i associacions i es destinarà 
també més espai a aquelles dedi-

cades a la venda directa de pro-
ductes agroecològics. L’ampliació 
del recinte també ha de permetre 
potenciar les activitats i zones 
d’intercooperació entre exposi-
tores, per tal d’afavorir la creació 
de xarxes sectorials i territorials i 
el desenvolupament de projectes 
compartits.

Les entitats inscrites són ma-
joritàriament cooperatives tot i 
que també hi podem trobar as-
sociacions, fundacions, grups 
de consum, empreses d’inserció, 
etc. Aquests més de 170 projectes 
i iniciatives d’economia solidària 
es distribueixen en una cinquan-
tena de municipis de tot Catalun-
ya, un exemple de l’ampli abast 
territorial que ocupa el sector. La 
FESC també comptarà amb expo-

La V Fira d’Economia Solidària se celebrarà del 21 al 23 d’octubre

Redacció

El Ple de juliol de 
l’Ajuntament de Te-
rrassa aprovà, amb el 
vot favorable de tots els 

grups polítics, el reglament d’un 
Consell Municipal d’Economia 
Social i Solidària. El reglament 
del nou organisme ha d’establir 
un marc de col·laboració i parti-
cipació d’agents, entitats, empre-
ses, projectes i ciutadania perquè 
es pugui donar veu, proposar, 
compartir i treballar les accions, 
els programes i les estratègies 
que han de servir per impulsar 
l’economia social a la ciutat.

Des de l’equip de govern local 
destaquen el fet que l’organisme 
és el primer d’aquestes caracte-
rístiques a Catalunya. En tot cas, 
amb més poder executiu i dotació 
pressupostària, a altres ciutats, 
com és el cas ja emblemàtic de 
Barcelona, i també Sabadell, els 
governs que ara fa poc més d’un 
any es van constituir ja van crear 
de bon inici les respectives regi-
dories específiques per treballar 
en aquest àmbit.

Escepticisme
Mentre el tinent d’alcalde de 

Desenvolupament Econòmic, 
Indústria i Ocupació, Miquel 
Sàmper, manifestava que “amb 
aquesta aprovació es consta-
ta la voluntat de l’Ajuntament 
d’apostar per altres fórmules 
o models de desenvolupament 
econòmic, que prioritzen el bé 

comú de la societat i posen al 
centre de l’activitat econòmica 
les necessitats de les persones”, 
membres d’algunes entitats coo-
peratives, tot felicitant-se per 
la decisió, expressaven però no 
poca desconfiança. Consideren 
que aquest ajuntament, fins ara, 
no ha fet res massa consistent 
en relació amb l’economia social 

i solidària; i temen 
que només sigui 
una declaració 
més de bones in-
tencions però cap 
compromís real i 
concret.

Sense anar més 
lluny, en cap sentit 

s’ha prioritzat i ni tan sols consi-
derat la contractació d’empreses 
cooperatives o de l’economia so-
cial per a la gestió i realització de 
serveis municipals. 

D’altra banda, des del 
Col·lectiu d’Aturats +50, fa molt 
temps que plantegen al govern 
local, com a perspectiva general, 

sitors de la resta de l’Estat Espan-
yol, concretament de Madrid i de 
Navarra.

Cinc anys de FESC, cinc anys 
d’alternatives

Ja han passat 5 anys des de la 
posada en marxa de la primera 
Fira d’Economia Solidària, cele-
brada al 2012 i amb un total de 
5.000 visitants i 114 expositores. 
Des d’aleshores, la FESC s’ha con-
vertit en una cita obligada i de re-
ferència al voltant de l’economia 
social i solidària a Catalunya. En 
la darrera edició, al 2015, més de 
19.000 persones van acostar-se a 
l’antiga fàbrica Fabra i Coats de 
Barcelona per conèixer algunes 
de les experiències de les quasi 
200 cooperatives i organitza-
cions expositores. 

Els eixos a què es dedicarà la 
Fira d’enguany inclouen, entre 
d’altres, els projectes i estra-
tègies d’extensió territorial, la 
tasca de l’economia solidària 
en sectors estratègics com són 
l’energia, l’aigua, les tecnolo-
gies, l’agroecologia i el món ru-
ral. Altres àmbits que també 
s’emmarquen en la creació del 
mercat social, inclouen activi-
tats com les finances, les mone-
des socials, la intercooperació i 
la multitud de pràctiques en la 
producció i el consum. A més, hi 
haurà temps per a la reflexió so-

bre l’educació i la cultura i el seu 
paper en la transformació social.

Hi trobarem eines de me-
sura de la petjada ecològica a 
disposició de les persones que 
visitin la Fira, a més d’un Ins-
talparty, espai on es compartei-
xen tecnologies no privatives, 
i un Restarparty i Erestarter, 
en col·laboració amb la UPC, 
per restaurar aparells electrò-
nics, a més de Reutilitzar.cat, 
entre moltes altres activitats. 
L’entrada serà gratuïta.

L’ecosol tornarà a ser la mo-
neda alternativa, encara que 

Terrassa tindrà Consell d’Economia Social i Solidària

considerar de forma clara, de-
cidida i prioritària les solucions 
cooperatives per enfrontar l’atur 
a la ciutat, i concretament han 
plantejat suport per a una coope-
rativa de serveis, creada pel ma-
teix col·lectiu.

Amb totes les prevencions, 
el suport del conjunt dels 
grups polítics amb presència a 
l’Ajuntament dóna ara, com a 
mínim, una perspectiva de major 
força al compromís institucional. 
Així, doncs, d’acord amb el text 
aprovat, el Consell ha de “fomen-
tar, impulsar i enfortir les expe-
riències econòmiques basades 
en l’autoorganització de la ciu-

tadania que no persegueixin el 
lucre, sinó satisfer les necessitats 
bàsiques, i que s’organitzin des 
del suport mutu, el compromís 
amb la comunitat, la igualtat i la 
democràcia”. És a dir, el conjunt 
d’empreses i entitats que com-
pleixin els requisits de “propietat 
col·lectiva, gestió democràtica 
i responsabilitat social dins de 
l’àmbit de l’economia social i so-
lidària, amb la finalitat de pro-
moure un model econòmic just, 
democràtic i sostenible”.

Les tècniques de l’àrea, 
que avui treballen al Servei 
d’Emprenedoria i l’Oficina 
d’Atenció a l’Empresa, informen 
que a la ciutat hi ha més d’un cen-
tenar d’entitats que seran les des-
tinatàries de part de les accions 
que es promoguin i que prendran 
protagonisme en aquest òrgan de 
participació.

Finalment, el Govern recorda 
que amb la constitució d’aquest 
òrgan es dóna compliment al 
compromís número 14 establert 
al Pla de Mandat “Terrassa 2015-
2019” i es fa un pas endavant en 
una línia ja encetada en el mandat 
anterior. L’any 2014, l’Ajuntament 
de Terrassa es va adherir al pro-
grama Municipi Cooperatiu im-
pulsat per la Federació de Coope-
ratives de Treball de Catalunya i 
al novembre de 2015 va integrar-
se a la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària, on 
participa del Grup impulsor i de la 
comissió promotora. 

Representants de cooperatives locals a les jornades organitzades pel servei municipal el novembre de 2015            PV

MÓN COOPERATIU

aquest cop també es podran fer 
servir altres monedes socials ca-
talanes, vàlides per a qualsevol 
transacció que s’hi dugui a ter-
me. A l’edició de 2015, van circu-
lar un total de 70.000 ecosols.

La XES (Xarxa d’Economia 
Solidària) és l’entitat organitza-
dora i impulsora de la fira que 
promou transformar la societat 
a través de l’economia. La xarxa 
és també la impulsora del Balanç 
Social que permet diagnosticar 
internament la coherència i els 
valors democràtics i participa-
tius de l’economia social.

El Consell pretén fomentar, impulsar i 
enfortir les experiències econòmiques 
basades en l’autoorganització de la 
ciutadania que no persegueixin el lucre, 
sinó satisfer les necessitats bàsiques.
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“Molts contractes es poden fer 
amb economia social i solidària”

XES Més criteris socials i ambientals en les contractacions públiques
El grup local de la XES Terrassa ha definit vuit mesures 

concretes per instar a l’Ajuntament ha incloure-les en els 
plecs tècnics a l’hora de contractar serveis externs. Les 
adminstracions haurien de ser exemple en promoure una 
major presència d’empreses cooperatives que prestin 
serveis municipals.

 
Miquel Gordillo

Amb l’economia social 
o solidària es pot re-
distribuir millor la 
riquesa, invertir en 

recursos i energies més netes, i 
potenciar iniciatives de proxi-
mitat i ecològiques. D’això estan 
convençuts a la XES Terrassa. I 
volen que s’apliquin els criteris 
ètics i ambientals de l’economia 
social en els contractes fets per 
l’ajuntament. També asseguren 
que es crearia una ocupació més 
sostenible i més igualitària. En 
definitiva, es tracta d’avançar cap 
a una nova cultura de compra i de 
consum responsable per part de 
ciutadania, empreses, organitza-
cions socials i administracions.

Una comissió de la XES local 
porta mesos treballant en el tema. 
L’equip format per Itziar Müller, 
Marta Bou, Domènec Martínez i 

Javi Domínguez, ha elaborat re-
centment un seguit de mesures 
per instar a l’Ajuntament de Te-
rrassa a incorporar criteris més 
socials i ètics en les clàusules tèc-
niques, i impulsar així una altra 
forma de comprar i contractar 
per part del municipi.

Més encara, des del col·lectiu 
afirmen que aplicar clàusules so-
cials en la contractació municipal 
és una mesura per retornar a la 
ciutadania els impostos pagats a 
les administracions en forma de 

La directiva europea no 
està transposada encara 
a l’Estat Espanyol, i perme-
tria molt marge per facili-
tar l’accés de l’economia 
social en la contractació 
pública

creació d’ocupació cooperativa, 
de foment de les organitzacions 
populars i de respecte a la justícia 
social i ambiental.

Cal voluntat política
Per això, consideren necessària 

una voluntat política per part de 
les administracions per tal que 
facin les seves compres i adquisi-
ció de serveis a empreses o orga-
nitzacions que promoguin valors 
cooperativistes, enlloc de l’afany 
de lucre i l’interès pel negoci que 
regeixen les grans empreses.

De fet, l’ajuntament de Te-
rrassa disposa des de l’any 2011 
d’una Guia per a l’aplicació de les 
clàusules socials en la contracta-
ció municipal i un acord plenari 
l’any 2014 per impulsar-les. No 
obstant, en aquest període i fins a 
l’actualitat, l’aplicació de clàusu-
les socials ha estat mínima.

Per exemple, l’octubre del pas-
sat 2015, es va adjudicar el con-
tracte de menjadors escolars a 
l’empresa Serhs, primer grup 
turístic de Catalunya, el qual mal-
grat obtenir les pitjors puntua-
cions en els apartats de qualitat 
alimentària i educativa del servei, 
va acabar guanyant el concurs per 
la gran rebaixa en l’oferta econò-
mica i oferir, a més, 500 beques 
menjador. Aquest fet provocà crí-
tiques de l’oposició d’esquerres i 
fins i tot l’escepticisme de l’equip 
de govern, que no va saber però 
posar remei a la situació: van pre-
valdre els criteris estrictament 
tècnics i econòmics per sobre 
d’altres qüestions. El concurs fou 
impugnat per oferta temerària 
per part d’altres competidors, 
alguns d’ells pertanyents a em-
preses del tercer sector i alguna 
empresa local radicada al territo-
ri. El resultat fou ratificat després 
pel Tribunal de Contractes de la 
Generalitat, de manera que Sehrs 
assumeix el servei de menjadors 

aquest mes de setembre amb 
l’inici del curs.

«La ciutadania i els moviments 
socials hem de pressionar perquè 
aquests acords siguin una rea-
litat i els grups polítics posin els 
mecanismes suficients per dur-
los a terme», manifesta la Marta. 
En l’Escola d’Estiu duta a terme el 
passat juliol per la XES a El Prat 
de Llobregat, la feina elaborada 
per la XES Terrassa, va ser ex-
posada i reivindicada amb molt 
bona acceptació. Es tracta de veu-
re la importància de les compres 

públiques i les clàusules socials 
en la creació i enfortiment dels 
mercats socials locals. 

Tenen clar però que no n’hi ha 
prou amb la voluntat d’aplicar 
clàusules socials, i que cal un 
seguiment que asseguri la seva 
aplicació. «Hem d’incloure en els 
plecs de les contractacions clàu-
sules socials i ambientals per evi-
tar que empreses transnacionals 
i mancades d’ètica, o que operen 
en paradisos fiscals, s’acabin em-
portant els contractes públics». 

Cal però avançar-se. Per això, 

El marge dels ajunta-
ments per comprar i 
contractar amb em-
preses de l’economia 

solidària és ampli i toca diver-
sos apartats, com ara les finan-
ces, la neteja, els serveis educa-
tius, les telecomunicacions, el 
transport, etc. Així ho indiquen 
des de la XES Terrassa, que està 
treballant per assenyalar tots els  
àmbits concrets on hi ha possi-
bilitat d’actuació.

Per exemple, diversos mu-
nicipis s’han fet socis de Fiare 
Banca Ètica, com ara Saba-
dell, Figaró, Cambrils, El Prat 
de Llobregat i altres d’arreu 
de l’estat. Els ajuntaments de 
Vitòria i Santa Perpètuda de 
Mogoda gestionen la partida 
de cooperació amb Fiare. Aquí 
s’inclou també l’opció de fer el 

pagaments dels tributs munici-
pals a través d’entitats de banca 
ètica. També existeix la possibi-
litat de que l’ajuntament demani 
crèdits per tal de finançar ini-
ciatives vinculades a l’economia 
social, en aquest cas amb una 
entitat de crèdit com Coop57.

Amb les contractacions per 
lots es pot fer la contractació de 
subministrament elèctric i altres 
fonts d’energia amb cooperati-
ves. I molt important: com ens 
diu el Domènec Martínez, a tra-
vés dels contractes públics s’han 
d’exigir el compliment de conve-
nis col·lectius i dels drets labo-
rals dels treballadores, així com 
la certificació ambiental en les 
compres de roba, vestuari, pro-
ductes informàtics, de neteja, 
o dels aliments dels menjadors 
escolars.

Itziar, Marta i Domènec són membres del  grup de treball de la XES que ha treballat les clàusules socials             
MG                                    

           

pensen que és necessari dispo-
sar d’un llistat dels contractes 
que finalitzen el 2017, i estudiar 
millor a quines àrees es poden 
fer contractes amb empreses 
de l’economia solidària. «Això 
es pot treballar des del Consell 
d’Economia Solidària que s’acaba 
de posar en marxa». I és neces-
sari que «als pressupostos per al 
2017 les clàusules socials quedin 
visualitzades. I que es reflectei-
xin en partides concretes», afir-
ma rotund el Domènec.

8 mesures per incloure clàusules socials i ambientals 
en la contractació municipal

1. Definir una bona guia o web de referència que ajudi a la inclusió de les clàusules socials 
en cada plec de clàusules administratives. Un bon exemple és la web de contractació públi-
ca responsable de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón) http://www.
reasnet.com/clausulassociales/ 
2. Redactar i publicar plecs administratius que incloguin clàusules socials i ambientals. I 
així establir clàusules específiques en els contractes públics.
3. Dividir els grans contractes en lots, que afavoreixin que pymes puguin participar en els 
concursos públics. Aquestes no poden assumir riscos elevats o l’espera de mesos sense co-
brar, i això dificulta el seu accés a contractes que demanen un desemborsament inicial molt 
elevat. Per això, les administracions han de dividir en lots els grans contractes amb la finali-
tat que les petites i mitjanes empreses puguin participar en els contractes públics.
En aquesta línia, els contractes reservats a organitzacions sense afany de lucre i d’interès 
social, s’han de fer extensius a les empreses amb estructures cooperatives, conforme a la 
directiva de contractes públics 2014/24 de la Unió Europea. Tanmateix, encara no ha estat 
incorporada a la legislació estatal tot i vèncer el termini marcat.
4. Reservar contractes a empreses cooperatives, sense afany de lucre i d’interès social.  
La nova directiva europea ofereix aquesta possibilitat. Abans només es podien reservar con-
tractes a empreses d’inserció i centres especials de treball.
5. Formar a les treballadores i treballadors de l’administració pública per què coneguin les 
possibilitats que ofereix la legislació en matèria de clàusules en la contractació pública, i 
puguin aplicar-la i tramitar els diferents procediments amb seguretat jurídica.
6. Determinar a quines polítiques socials i ambientals es pot contribuir amb la contractació 
per saber en quins àmbits es pot fer més incidència i en quins hi ha més camí per recórrer.
7. Crear un grup de treball municipal que proposi clàusules a incloure en cada contrac-
te per què des de l’administració i els moviments socials –com ara el Consell d’Economia 
Social i Solidaria– es vetlli per la seva inclusió i compliment, s’analitzin els contractes amb 
detall, i es redactin clàusules tenint en compte l’existència d’iniciatives que les poguessin 
complir.
8. Fer un seguiment i control de les clàusules per assegurar que aquelles que no estan regu-
lades per lleis específiques tinguin un seguiment i eines de control. Es recomana assegurar-
se del compliment de les clàusules durant el procés de licitació i donar seguiment, avaluant i 
exigint a les empreses contractistes que compleixin amb totes les clàusules dels contractes, 
especialment les que disposin de llarga durada. L’òrgan administratiu podrà fer el segui-
ment d’aspectes com ara afavorir contractacions laborals a persones amb risc d’exclusió 
social, eliminar les desigualtats per motius de sexe, incorporar productes de proximitat i 
altres.
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Castellers de Terrassa Implicats amb els barris

Pep Valenzuela

El nivell tècnic de 
l’entitat marca un llin-
dar vital. “considerem 
que el nivell mínim 

d’una colla que es vulgui mante-
nir i anar fent actuacions de cert 
prestigi, ha de tenir consolidats 
els castells bàsics de 8: el 3d8 i el 
4d8”, explica en Xavi. A la festa 
major de Terrassa els plantaren a 
plaça tots dos, “però encara no els 
hem assolit, estem batallant, cal-
dria fer-los amb normalitat”.

Aquesta temporada, avalua el 
cap de colla, “va començar bas-
tant bé, amb molt poques cons-
truccions de 6”. El plantejament 
bàsic era apujar un pis, “on els 
fèiem de 6 anar pel 7, i on els 
fèiem de 7 anar cap a 8”. A l’inici 
d’aquest cicle, confessa en Nou-
vilas, “hi va haver certa dificultat, 

vam canviar les formes de treba-
llar, a l’assaig sobretot”. 

Però, de mica en mica, ja es 
veuen els resultats d’aquesta fei-
na, “les coses que hem anat treba-
llant ja surten quasi automàtica-
ment; vam començar el setembre 
amb uns troncs que venien de 
l’any anterior, igual que els pri-
mers cordons de pinyes, una sèrie 
d’automatismes d’assaig que ja 
estaven assolits dels dos anys an-
teriors, així que el treball d’aquest 
any ha estat més senzill”.

Així, ràpidament van desca-
rregar el 5d7, el 4d7 amb el pilar, 
i també el 2d7. Aquest darrer, 
explica, “ens costava bastant, no-
més en vam fer 2 la temporada 
passada, i aquest any ja en por-
tem 6, o sigui que hem trobat el 
puntet aquell”.

Són dades que ho diuen tot. 
Aquest domini dels castells de 7, 

el fet d’assajar molta gent, provar 
moltes estructures, “és el que ens 
ha permès portar a la FM el 3 i el 
4 de 8 i el 9d7, estrenant els 3 el 
mateix dia, que això no estàvem 
massa habituats; i s’ha fet des de 
la normalitat”.

Com a part d’aquesta mateixa 
estratègia, Castellers de Terrassa 
vénen treballant un vano ampli 
de construccions, des dels cas-
tells bàsics, els compostos, com 
són el 4 amb el pilar, el 5, el 7, el 9 
i també el 3 per sota. “És aquesta 
la gamma que assagem, l’hem fet 
pràcticament tota enguany, ens 
faltaria només el 3d7 aixecat per 
sota per acabar de fer-la”. 

Però la fita ara és aixecar un 
pis més del 2, amb el folre, i con-
solidar el 3 i 4 de 8, aquest és el 
treball per aquesta temporada, 
assegura el cap de colla, al temps 
que considera que “per encarar 
el 3d9 necessiten créixer més, i a 
part entremig hi ha altres castells 
de 8, com el 5 i el 7, si més no que 
la colla tingui un rodatge amb 
més gamma de castells de 8”.

En Xavi Nouvilas, veí de 
Barcelona i membre de Caste-
llers des del 2003, explica que 
l’element clau pel creixement de 
la colla és que la gent s’hi senti cò-
moda, “és la forma senzilla i na-
tural d’entrar a la colla, via algun 
conegut”, per això plantegen que 
“les dinàmiques de l’activitat cas-

Els Castelleders de Terrassa (CdT) estan en el tercer 
any d’un cicle molt potent de la seva trajectòria recent. 
Després de 2 temporades com a cap de colla, en Xavi Nou-
vilas explica que aquesta tercera és la definitiva d’un pro-
jecte decidit per la colla amb tres objectius fonamentals: 
primer, fer augmentar la massa social de la colla; segon, 
creixement tècnic i, tercer, sanejament econòmic. Amb un 
equip quasi constant d’unes 90 persones, a més de la ca-
nalla, i que ronda els 180 en moments importants, miren 
amb satisfacció i alegria el futur.

El 3d8 dels blauturquesa a la FM de Terrassa 2016                 R. Casanova BCF

Intentem fer el màxim de proves possibles”, emfasitza en 
Xavi. Aquest va ser un dels canvis, incrementar el nombre 
del proves, anar el màxim de ràpid, planificant al màxim 
l’assaig, la gent, les posicions, fer canvis, mirar d’assajar 

tothom, preparar persones i recanvi per si algú no pot venir; i així, 
“anem fent els castells pròpiament de la colla, no dels individus sinó 
de la colla tota, perquè cada dia els assaja, encara que falli gent, que 
passa sempre, garantint opcions de recanvi, la colla s’ho va sentint 
seu, les proves han estat bones... a partir d’aquí és la pròpia colla la 
que té ganes de fer el castell a plaça”. 

Aquí, considera, “s’inicia la roda positiva”, on és la pròpia colla 
qui veu com estan els castells, s’il·lusiona i marca quan estaria bé 
fer-los. Cal, per això, ensenyar a gent nova i fer molta feina amb 
l’ensenyament de la tècnica castellera. Al local fan servir diver-
sos elements per aprendre i entrenar, i llavors “molta inversió de 
temps, veure qualitats de la gent, les posicions, dificultats que es 
torbaran i recursos per resoldre-les; i anar provant.

L’assaig de canalla, lògicament, és una mica diferent, “la seva 
posició és de màxima dificultat, pujar fins d’alt és molt complicat”. 
Aquí, per tant, hi calen més hores, instruments, exercicis. “Són co-
ses senzilles”, comenta, “com la corda per pujar i agafar força als 
braços, espatlleres, exercicis en rotllanes... Des que hem començat, 
simplement això, aquest petit escalfament a l’inici i els exercicis 
han fet un canvi en pocs mesos molt gran, tothom va fer un pas en-
davant”. La canalla, tot plegat, és present i el futur, “aquí comença 
una roda”.

Aquesta temporada, els de la cami-
sa blauturquesa tanquen el cicle 
d’activitats pel 35è aniversari del 
naixement de la colla, el 1980. És, per 

tant, un dels grups de cultura popular més vete-
rans a la ciutat, sorgit d’una escissió de Minyons, 
encapçalada per l’històric Emili Miró, figura clau 
del món casteller en el país.

Entre altres temes controvertits, explica en 
Nouvilles des de la distància, hi havia el de la par-
ticipació al concurs de colles castelleres que es fa a 
Tarragona, que defensaven el CdT i rebutjaven els 
Minyons, fins avui encara. El primer any al con-
curs de Tarragona, el Castellers van descarregar 
el 4d7. Aquesta dècada va ser de consolidació dels 
castells de 7, i descarreguen el primer 4d8 l’any 
1988. En la temporada 1991-2, destaca el cap de co-
lla, els CdT van ser la primera colla a descarregar 
en una mateixa actuació la “clàssica de 8” (2d7, 
3d8, 4d8), “ja es feien castells superiors”, explica, 
“però aquesta tripleta en una mateixa actuació no 
s’havia fet”.

La millor temporada va ser la del 1995, on es 
descarrega el 2d8 amb folre i es carrega el 3d9 
amb folre. L’any següent es descarrega de nou el 
2d8 algunes vegades però no es prova el 3d9. Amb 
el canvi de mil·lenni, però, per problemes varis, 
l’alçada dels castells baixa a 7, fins que al 2004 es 
recuperen el 2d7 i el 4d8, construccions que no 
consolidaran, però, fins les temporades del 2010 
i 2011.

El punt d’inflexió va produir-se amb el nou pla 
comentat al inici. “No hi havia malestar”, recor-
da, “però ens semblava que estava costant massa 
aquest nivell”. Això té una vessant personal i tam-
bé com a grup, “cal estar per sobre d’un límit, sinó 
tot costa més, també que et contractin per festes, 
que altres colles et convidin o per actuacions im-
portants”. El balanç encara no és positiu del tot, 
avalua autocrític en Xavi, “voldríem fer castells de 
8 en al menys vuit o deu actuacions de les entre 24 
i 27 que fem en una temporada. Però anem prou 
bé”.

Aquest balanç cal emmarcar-lo en un context 
general molt bo de la cultura popular i, específica-
ment, del món casteller. “Crec que ens ha ajudat 
molt que declaressin els castells patrimoni cultu-
ral immaterial de la humanitat. Això ha fet que 
més gent reconegués aquesta activitat, la gent 

s’enorgulleix, i 
segur que ara és 
més fàcil donar 
el pas si et sents 
atret al temps 
que més fàcil 
sentir-se atret”.

Entre al-
tres fets que 
han animat 
l’ambient, con-
sidera, hi ha la 
creació de la 
colla castellera 

universitària dels Bergants, impulsada per gent 
de Terrassa, “que ens ha portat gent a la colla, i a 
Minyons també, segur”. I, sobretot, el concurs de 
Tarragona, cada dos anys. “Aquell dia és bastant 
senzill convidar gent, familiars i amics a parti-
cipar”, declara, “i és un dia perfecte per donar a 
conèixer la colla”. Enguany, faran molta per por-
tar un bon grup el 3 octubre al concurs.

D’altra banda, CdT ha aprofitat, des del pri-
mer any que van participar, la Fira Modernista 
com una oportunitat per recuperar vestuari i tra-
dicions castelleres, “fer-lo com pensàvem que es 
podia fer en aquella època”. Aquest últim any, per 
exemple, van reproduint una actuació que es va 
fer a començaments del segle XX, de la colla Vella 
de Valls que va venir amb tren fins a Martorell i 
des d’allà amb tartana fins a Terrassa. Els blautur-
quesa van fer el mateix recorregut en les mateixes 
condicions i després, ja a Terrassa, l’actuació a la 
plaça del Progrés. 

Pel que fa a la relació amb Minyons, en Xavi 
afirma que “a Terrassa és absolutament necessari 
que hi hagi dues, perquè hi ha molta gent i podria 
haver més, hi ha molt bon rotllo i ens ajudem”. El 
que sí considera un “problema, és que el nivell no 
sigui més similar, perquè llavors encara seria mi-
llor. Però bé, la mancança en aquest cas és nostre”, 
reconeix, “però treballem per assolir aquest nivell 
mínim”. CdT participa també a la Coordinadora 
de Grup de Cultura, amb el Carles Bistué, “volem 
fer millor la coordinació i ajudar aquest equip que 
està al capdavant, es pot fer una bona feina amb el 
Codinas i gent d’altes entitats que coneixen molt 
bé el pany i crec que anirà molt endavant”.

Alerta, la tècnica!

“És necessari que hi hagi dues colles a la ciutat”
tellera, de la pròpia entitat tant 
al local durant els assaigs com en 
les actuacions sigui sempre po-
sitiva”. Això té un component de 
relacions personals, però també 
relacionat amb el treball tècnic 
que es comentava, “no caure o 
caure el menys possible ajuda 
molt”, alerta.

Element important i central 
d’aquest projecte casteller són 
les activitats informaties i pràcti-
ques que la colla ofereix a barris 
de la ciutat, com fan habitual-
ment al Roc Blanc, a Ca n’Aurell i 
altres: fan cicles durant setmanes 
de tallers a les escoles, i el dissa-
bte final, taller i actuació, amb 

participació de famílies de les 
mateixes escoles. “A la gent els 
va agradar molt que anéssim a 
fer els tallers i una actuació com-
pleta allà, i a nosaltres també ens 
agrada implicar-nos amb el barri 
el màxim que podem”.

Amb el barri de Ca n’Aurell, 
on tenen el local, al carrer Pas-
teur, des de fa molts anys, hi ha 
una relació especial. Participen i 
col·laboren sempre que hi ha ac-
tivitats i celebracions, sobretot la 
Festa Major.

Al veí barri de La Cogullada 
aquest any també han participat 
a la Festa Major al mes de juliol 
realitzzant tallers i actuació.

Xavi Nuviolas
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Secció de Muntanya Okupes Terrassa

Situació: Terme Municipal de Mura, sector de Mata-rodona
Accés: Carretera Terrassa - Navarcles, km. 11 100, Alzina del Sal·lari
Població propera: Mura i Rellinars
Punt de sortida: Alzina del Sal·lari
Horari total: quatre hores... depenent de les parades
Alçada màxima: 904 metres
Època recomanada: tot l’any, però millor per la tardor
Material necessari: esmorzar abundant, força aigua, calçat adequat i roba d’abric segons  

  l’època
Atenció: cal iniciar ben d’hora el trajecte i no oblideu respectar el patrimoni natural i cultural

Comencem la sortida a l’Alzina del Sal·lari, al km 11 100 de la carrete-
ra de Terrassa a Navarcles. Agafarem l’antic camí dels Graons de Mura. 
En entrar-hi deixarem a la dreta un corriol que després de travessar un 
torrent puja el Morral del Llop, fita característica d’aquesta part del Parc 
Natural. El camí que hem de seguir s’enfila fort i té un tram empedrat 
amb una petita balma a l’esquerra.

5min. Sortirem de la cruïlla d’una pista forestal. Prendrem el camí 
de la dreta i enfilarem els Graons de Mura cap a la Font dels Traginers, 
d’aigües fresquívoles. Tot seguit agafarem el camí de la dreta que amb 
una forta pujada ens durà cap a la pista que uneix el Coll d’Estenalles amb 
la Coma d’en Vila.

15min. Seguim la pista cap a l’esquerra direcció a la Coma d’en Vila. 
Als pocs minuts trobarem una bifurcació a l’alçada del Xalet en la qual el 
GR5 gira cap a l’esquerra, nosaltres seguirem per la pista de la dreta que 
no abandonarem fins arribar a la Coma d’en Vila.

10min. De la porta del mas de la Coma d’en Vila surt un camí prou 
fressat que ens durà entre alzines cap al Coll de Boix. Al passar per l’Alzina 
Bonica, un arbre monumental, farem una breu parada.

7min. Tot seguint el camí pedregós sense desviar-nos arribarem al 
Coll de Boix. Entre el Coll de Tanca i la Coma d’en Vila, a l’encreuament 
del camí dels Graons de Mura amb el de Mata-rodona, podrem gaudir 
d’unes impressionants vistes. Agafarem el camí que ens queda més a la 

CAMINS I MUNTANYES 
Mata-rodona:

Alzina del Sal·lari - Coma d’en Vila - Mata-rodona - Mal Pas de 
Puigdoure - Coll de Boix - Tornada

dreta, per deixar-lo immediatament per un altre que, amb 
suau descens, va cap a l’esquerra.

20min. Arribarem a un encreuament en què, per 
l’esquerra ens arriba un camí des del Coll de Tanca i, pocs 
metres més endavant, surt un altre caminet cap a les agu-
lles de Mata-rodona. Davant nostre podrem observar la 
meravellosa vista del Turó de la Fosca on havia estat la ca-
racterística Alzina del Norbert presidint el seu cim.

5min. En aquest encreuament de camins agafarem el 
del mig que baixa amb forta pendent cap a la pista del Racó 
Gran. Farem una breu parada a la Font del Racó Gran i con-
tinuarem per la pista.

30min. Avançarem per la pista, sense abandonar-la en 
cap moment, tot vorejant el Turó del Pujol i travessarem el 
torrent del Mal Pas de Puigdoure i el de la Font de l’Hort 
fins a arribar al Mas de Mata-rodona, un dels més impor-
tants del Parc Natural. Un fet interessant d’aquest Mas es 
que van estar guarits alguns maquis durant la postguerra.

10min. Tornem per la mateixa pista per la que hem 
arribat fins a trobar el trencall que ens menarà cap al 
Coll de la Creu dels Alls tot seguint el torrent de la Font 
de l’Hort. En aquest encreuament de camins agafarem 
el de la nostra dreta, que en pocs minuts ens durà cap 
al Turó del Mal Pas de Puigdoure, en el qual hi ha unes 
coves on s’han trobat restes paleolítiques. Farem una 
breu parada.

20min. Partirem del Collet del Mal Pas i prendrem el 
camí que ens durà cap a l’Era dels Enrics. Quan passem 
pel costat del bosc dels Pins Cargolats, si tenim temps i 
ganes, dedicarem uns moments a veure aquest especta-
cle de la natura. Un cop a l’Era dels Enrics, seguirem pel 
camí que ens durà de tornada al Coll de Boix.

15min. Un cop aquí reiniciarem el camí d’anada tot 
passant pels Graons de Mura, fins a arribar de nou a 
l’Alzina del Sal·lari.

Pep Cortès

Per a molts, meditar és una 
cosa que... «deu estar bé, 
però no fa per mi. Jo no tinc 
temps, o no tinc temps per 

perdre. Hi ha gent que ho necessi-
ten, però a mi no em fa cap falta...». 
Doncs bé, no seré jo qui els dugui la 
contrària. Meditar és, en primer lloc, 
un acte de llibertat. Una pràctica 
que bé podria iniciar-se a les escoles, 
però hi ha tantes coses importants 
de què a les escoles ni es parla, que 
no deu venir d’una més.

De la meditació en tenim un munt 
d’imatges que ens venen d’Orient, 
d’homes —sí, generalment homes— 
barbuts i solitaris, estranys o pecu-
liars, que seuen quiets, amb els ulls 
mig clucs, durant anys i panys, aliens 
a tot el que els envolta, al món, cer-
cant el nirvana. Imatges semblants, 
en certa manera, als dels beats i bea-
tes, o creients de diferents religions 
i procedències, pregant a un déu 
justicier, amb l’objectiu d’assolir la 
pau eterna... I, si no fan mal a ningú, 
tampoc en aquest cas em sento au-
toritzat per criticar-ho.

El nirvana, però, què és? Doncs... 
no ho sé, jo no hi he estat mai. Es par-
la, però, de l’emancipació de l’ànima, 
quan parlar de l’ànima, avui, ja és 
prou complicat; de l’alliberament 
dels mals d’aquest món, des d’un 
punt de vista oriental, que també ens 
cau prou lluny. Segurament, enlloc 
de nirvana, resultaria més senzill par-
lar de control de la ment. Controlar 
la ment, obviant derivacions esotèri-
ques, ja ens sona més a l’abast, i uns 
més que altres, de fet, podríem estar 
d’acord que el control de la ment, de 
la pròpia ment, és una tasca en què 
tots estem involucrats, amb més o 
menys encert.

Però analitzem això, des d’un 
punt de vista més proper. Som el 
que mengem, física i mentalment. I 
estem formats de cos i ment. El cos 

físic és matèria i configura un jo vo-
luble i temporal. La ment, si ens hi 
fixem bé, veurem que està subjecta 
a quatre processos que sempre es 
repeteixen:
• Consciència. La part receptora 

que rep les dades i els estímuls 
externs. 

• Percepció. Que reconeix els es-
tímuls rebuts i els identifica. 

• Sensació. Que emet el senyal 
que alguna cosa està passant. 

• Reacció. Que sorgeix imme-
diatament com a resposta a la 
sensació percebuda, de grat o 
desgrat, de plaer o desplaer, o 
fins i tot, massa sovint, de ràbia 
o de repulsa.

Es succeeixen sempre els ma-
teixos passos quan qualsevol dels 
sentits rep una dada. Fixem-nos, 
però, que els tres primers processos 
són primer de tot passius, involunta-
ris, no els podem controlar. Rebem 
un estímul, l’identifiquem, notem la 
sensació que ens provoca i... reaccio-
nem. Tan sols, per tant, el quart pro-
cés, la reacció, depèn de nosaltres, i 
aquest és el procés que ens defineix, 
que ens fa ser qui som i com som. I 
constitueix el procés que hauríem de 
poder controlar. Controlar la ment 
és controlar les nostres reaccions. 
Alguns diran que no poden ni volen 
controlar les seves reaccions. «Jo sóc 
així!». Hi tenen dret, es clar, però una 
cosa és no voler i l’altre no poder. I 
poder només depèn d’aprendre a 
educar la ment. Aquest és, per tant, 
el gran objectiu de la meditació, per, 
en definitiva, alliberar-nos del sofri-
ment innecessari, ser més estables i 
feliços, i poder transmetre aquesta 
tranquil·litat als qui ens envolten. 

Aquesta és l’única eina que conec 
amb què podríem ajudar a canviar 
el món sense imposar cap llei ni cri-
teri per damunt dels altres, des de 
la serenor, la tolerància, el diàleg, 
l’equitat...; aquesta, o la caiguda 
d’un meteorit de certes proporcions 
sobre la Terra que acabés amb la vida 
com ara la coneixem, però en aques-
ta possibilitat, jo, sincerament, no 

voldria ni pensar-hi.
L’objectiu nucli de la meditació és, 

doncs, asserenar la ment. Donem 
repòs al cos durant més o menys 
hores al dia, quan dormim, però 
la nostra ment no para mai quie-
ta, fins i tot quan dormim somiem, 
i la ment segueix immersa en un 
batibull d’inquietuds, de neguits, 
d’incerteses.

Seure o caminar, uns minuts al dia, 
tants com cadascú desitgi i disposi, 
sense pertorbar les nostres priori-
tats o responsabilitats quotidianes, 
concentrats en la nostra respiració 
o comptant les inhalacions i les ex-
halacions —no és fàcil i requereix 
pràctica i perseverança—, permet 
a la ment d’asserenar-se, alliberar-la 
de l’incessant brogit de turbulències 
a què està sotmesa, per assolir, de 
mica en mica, el control de les nos-
tres reaccions. 

Fixem-nos, per exemple, que no ens 
és possible respondre aïrats a algú i 
respirar alhora profundament, perquè 
en enfurismar-nos la nostra respiració 
s’accelera, i que si procurem respirar 
pausadament quan discutim amb algú 
altre, les nostres paraules fluiran sere-
na i controladament. No vull dir amb 
això que no haguem d’enutjar-nos o 
lluitar amb totes les nostres forces 
davant del que ens fereix o les injus-
tícies, només pretenc suggerir que, 
controlant la nostra ment, no haurem 
de penedir-nos, ni haurem de sofrir, 
posteriorment,  per haver reaccionat 
de forma descontrolada.

Meditar és una manera simple i lò-
gica d’obtenir autèntica pau mental, 
d’asserenar la nostra ment i controlar 
les nostres reaccions, per tal de portar 
una vida útil i feliç i poder transmetre 
aquesta serenor als qui ens acompan-
yen en el nostre accidentat trànsit per 
la vida. Meditar és, segurament, la més 
important de les assignatures que a 
Occident tenim pendent d’entendre 
i avaluar com es mereix i com ens 
mereixem, per afrontar el present i el 
futur amb un mínim de garanties de 
sensatesa i equanimitat.

Seny, rauxa i poesia.

Josep Maria Jarque (1935-2016), 
impulsor de l’Escola Inclusiva

El passat 10 d’agost va morir Josep Maria Jarque i Jut-
glar (Barcelona, 1935 - Terrassa, 2016), pedagog i pare de 
l’Escola Inclusiva a Catalunya. La seva dedicació, esforç i 

treball han estat clau per construir un sistema escolar inclusiu i 
reconeixedor de les diferències.

Jarque ha dedicat més de mig segle a lluitar pel dret a l’educació 
dels infants amb discapacitat, primer en centres especialitzats, en 
l’època que la major part no sortien de casa o fins i tot eren ingres-
sats en sanatoris, i més endavant defensant que els alumnes amb 
discapacitat no han d’estar separats de la resta.

Jarque va ser una persona radicalment compromesa amb la cau-
sa de l’educació dels més febles. De formació autodidacta, sempre 
va explicar que a aquesta causa hi va arribar per casualitat, ja que 
com a mestre no es trobava gens a gust amb l’encorsetament del 
sistema educatiu franquista. L’any 1962 s’incorpora al projecte de 
FATIMA (Famílies Agrupades per Tutelar la Infància Menys Apta), 
per tal  de posar en marxa un projecte de formació ocupacional per 
a joves amb discapacitat intel·lectual a Terrassa.

L’any 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi, i el 2001 rebé la Me-
dalla d’Honor de la Ciutat de Terrassa. També va ser nomenat Te-
rrassenc de l’Any el 2014.

Informació ampliada a www.diarieducacio.cat

MEDITAR?  PER QUÈ?
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LITERATURA
La guerra d’Andrias Scheuchzeri

Fitxa bibliogràfica
La Guerra de las salamandras

Jordi Sellarès

Imaginem-nos el món de la li-
teratura de ciència-ficció com 
una constel·lació d’escriptors 
que, parcial o totalment, han 

conreat aquest gènere. Hi trobarem 
els grans astres com Asimov (amb la 
trilogia de la Fundació, Jo, robot...), H. 
G. Wells (La guerra dels mons, L’home 
invisible, L’illa del Doctor Moreau, La 
màquina del temps), Bulgákov (El 
Mestre i Margarita), Huxley (Un món 
feliç), Orwell (1984), Frank Herbert 
(la saga Dune), Philip K. Dick (El hom-
bre en el castillo, Ubik, Sueñan los 
androides con ovejas mecánicas? i un 
llarg etcètera), Burgess (La naranja 
mecánica), Ray Bradbury (Cròniques 
marcianes, Fahrenheit 451), o Kurt 
Vonnegut (Matadero Cinco, Bressol 
de gat). Entre tots aquests titans, so-
vint denominats, amb raó, escriptors 
visionaris, hi figura per propi dret 
l’escriptor txec Karel Čapek.

Karel Čapek (1890-1938), potser 
el nom menys conegut dels mencio-
nats en el paràgraf anterior, té un 
pes enorme dins el gènere i dins del 
pensament occidental modern, ja 
que fou el creador del terme robot 
en l’obra de teatre R. U. R (Rossum’s 
Universal Robots), de 1920.  El seu 
significat en txec modern és «treball 
esclau», terme molt apropiat per 
a les connotacions posteriors que 
tingué el concepte robot, en mans 
d’alguns dels escriptors mencionats 
més amunt, com a enginy creat per 
l’home i dotat de certa autonomia 
perquè pugui desenvolupar, de for-
ma cega i obedient, les tasques orde-
nades pels humans.

El 1936, just dos anys abans de la 
seva mort, es publicà La Guerra de las 
salamandras, segurament una de les 
obres més sorprenents, visionàries i 
esbojarrades del gènere de la cièn-
cia-ficció, avançada al seu temps i 

moderníssima, no només en el seu 
missatge sinó també en la seva for-
ma. I puc dir ja, avançant-me a la 
valoració final, que és un dels llibres 
més divertits i que més m’han fet 
gaudir en els últims temps. Es publi-
cà, precisament, entre Un món feliç 
i 1984, formant així la que es podria 
anomenar com la Santíssima Trinitat 
de la novel·la distòpica de ciència-fic-
ció. També la seva forma li dóna una 
caràcter de novel·la avançada al seu 
temps: la presència d’una multitud 
de personatges amb punts de vista 
diferents i l’ús constant de suposats 
retalls de premsa i d’articles acadè-
mics li dóna un toc seriós i d’una ve-
racitat inaudita.

En una barreja sublim 
d’imaginació, acció, crítica social, 
humor satíric, catastrofisme apo-
calíptic i missatge visionari, se’ns 
narra com l’avarícia de l’ésser humà 
l’arrossega al llindar de l’anihilació. 
Tot comença quan, en unes remotes 
illes de l’arxipèlag indonesi (llavors 
encara de possessió neerlandesa), 
un vell mariner traficant de perles 
descobreix l’existència d’uns éssers 
subaquàtics, vulnerables, curiosos 
i càndids però tant increïblement 
intel·ligents que, després d’un 
breu entrenament, són capaços 
d’extreure les perles de forma més 
eficient que els propis nadius de les 
illes. Aquesta puixança inaudita del 
flux de les perles fa que el vell capità 
busqui un soci capitalista per ampliar 
encara més el negoci. Però quina no 
serà la sorpresa dels inversors quan 
descobreixin que aquestes salaman-
dres marines (l’Andrias Scheuchzeri, 
entre elles), no només son capa-
ces d’utilitzar eines com qualsevol 
humà, sinó també, després d’un pro-
cés de imitació i aprenentatge, de 
parlar com els humans.

Ràpidament, els Estats i les grans 
corporacions multinacionals es fre-
garan les mans al descobrir aquesta 

nova font de mà d’obra, que amb 
una capacitat de reproducció enor-
me esdevé gairebé inesgotable, que 
necessita poc menjar i menys salari 
i que, gràcies a la seva galopant ca-
pacitat evolutiva i intel·lectual, po-
den dur a terme les més complexes 
i pesades tasques a aquells racons 
del món encara vetats a l’home: les 
costes i el fons del mar.

Aquesta cursa cap a la seva repro-
ducció i explotació en massa serà 
igualada per la capacitat d’aquestes 
salamandres gegants de desenvolu-
par una intel·ligència cada cop més 
gran, passant de poder utilitzar eines 
simples i dir unes paraules a dur a 
terme enormes obres d’enginyeria 
subaquàtica, parlar amb fluïdesa 
qualsevol idioma del món i fins i tot 
excel·lir en el camp de les ciències 
teòriques o ser la l’avantguarda dels 
exèrcits de les nacions «civilitzades».

Com a tota bona novel·la distò-
pica, la ficció «científica» que se’ns 
presenta serveix per fer una pro-
funda crítica als mals de la humani-
tat, la seva avarícia sense límits i la 
cursa tecnològica que, al cap i a la 
fi, pot portar a l’home cap a la seva 
autodestrucció. El millor d’aquesta 
novel·la és, a més, l’abast global de la 
crítica; com, amb l’excusa del «tema 
de les salamandres» es fa una crítica 
al desenvolupament capitalista des-
enfrenat, al colonialisme, al feixisme 
i nazisme i a la cursa armamentística 
entre diferents nacions. I tot això, 
amb un toc d’humor àcid, carregat 
de mala llet però que et dibuixa un 
somriure constant a la cara.

Una autèntica obra mestra, de 
les que transcendeixen el seu propi 
gènere, i que influencià a gran quan-
titat d’autors posteriors, com el ma-
teix Kurt Vonnegut, reconegut admi-
rador de Čapek.

Karel Capek     
Traducció de Anna Falbrová 
Editorial Gigamesh, Barcelona, 2009 
234 pàgines  

especulacionsapeudepagina.blogspot.com.es/

 
Pensar, escriure 

i llegir contes

E
l dia 27 de setembre començo un nou taller d’escriptura de contes a 
la seu d’Amics de les Arts, a Terrassa. El primer que vull aclarir és que 
no són contes infantils sinó contes per a adults. És un taller pràctic 
per a amants de l’escriptura creativa en general i del conte literari 

en particular. Llegirem, escriurem, compartirem i comentarem. Farem exercicis 
per perdre la por i deixar que l’escriptura flueixi, per estimular la creativitat amb 
consignes inesperades. Aprendrem a ser més conscients de les tècniques narra-
tives llegint i escrivint. Proposaré exercicis durant la sessió i per casa. És un taller 
programat en tres trimestres de setembre a juny. Viatjarem des dels pares del 
conte literari modern del segle XIX (Poe, Quiroga, Txékhov, Gógol, Pardo Bazán, 
Victor Català) als autors del segle XXI (Munro, Atxaga, Olid i d’altres), passant per 
uns quants dels mestres del segle XX (Mansfield, Cortázar, Rodoreda, Joyce, 
Borges, Calders). Viurem l’univers apassionant i específic del conte: condensació 
expressiva, unitat, doble sentit i efecte final. Acabarem cada trimestre amb una 
lectura dramatitzada de contes.

Sóc professora d’escriptura des de fa més de 13 anys i estic convençuda 
que a escriure se n’aprèn escrivint i llegint. També crec que a llegir i a escriure se 
n’aprèn sol, però els tallers d’escriptura poden ajudar força. Al taller es faciliten 
recursos tècnics i bibliogràfics, s’anima a explorar i compartir, s’aprèn a analitzar, 
s’estimula la creativitat. El taller és un espai on tots aprenem de tots. Tinc fe en la 
metodologia dels tallers perquè quan vaig començar a escriure em van obrir una 
finestra d’aire fresc sobre la lectura i l’escriptura. El missatge és: si vols escriure, 
pots escriure; si vols crear, pots crear. Els tallers d’escriptura no garanteixen que 
seràs una gran escriptora, però t’obren la porta a experimentar l’escriptura des 
d’una posició més flexible, interactiva i creativa. 

Comparo els meus tallers d’escriptura amb els dojos d’arts marcials. Els cin-
turons de tots els colors entrenen junts i aprenen els uns dels altres. S’aprèn tant 
dels encerts i les ensopegades dels companys com del treball personal. Cadascú 
avança al seu ritme i en la seva direcció particular. Faig tallers d’escriptura ge-
nerals, sobre la construcció de la història i les tècniques narratives, i diversos 
d’específics entre els quals destaco, perquè els sento molt meus, escriptura au-
tobiogràfica, escriptura i natura, guió audiovisual i creació literària i el de conte.

M’encanten els contes. Llegir-los, escriure’ls, pensa’ls, rellegir-los i reescriure’ls. 
El conte per a adults és el territori literari on em sento més a gust. M’agrada es-
criure curt, intens i amb efecte, que tot giri al voltant d’un eix o d’una imatge, trobar 
les esquerdes per on respira la història oculta. Sóc autora de contes.

En una de les presentacions que vaig fer del meu llibre La nit als arma-
ris, el presentador va comentar, com a un elogi, que esperava que ben aviat 
m’estrenaria com a novel·lista. A casa nostra sembla que per entrar al club dels 
escriptors has de publicar una novel·la, amb un poemari només ets poeta i amb 
un recull de contes ningú. El segon llibre de creació literària que publicaré serà 
un altre recull de contes. No crec que sigui més difícil escriure una novel·la que 
escriure contes ni a l’inrevés, senzillament és diferent. Jo tinc tendència a la con-
densació, a tallar curt i a buscar l’ efecte unitari i la història oculta, per això em 
moc amb comoditat en el territori del conte i em perdo per estepes de la novel·la 
(en tinc una en obres des de fa més de deu anys).

Quan vaig començar a freqüentar tallers d’escriptura, com a alumna, vaig 
redescobrir autors de contes com Cortázar. Trenta anys després encara recordo la 
sessió que vam dedicar a Casa tomada i m’emociono. Em vaig acostumar a llegir 
contes i escriure’n, quedava finalista o guanyava algun concurs i em publicaven. 
Reescrivia i n’escrivia de nous. Quan ja en tenia una pila em vaig adonar que bona 
part de la meva producció tenia un sentit unitari, vaig fer una selecció i els vaig 
reescriure i relligar per al recull La nit als armaris. I vaig continuar escrivint contes, 
molts de caire fantàstic, que han configurat aquest segon recull que, si tot va bé, 
es publicarà a finals d’any. 

Després de Cortázar, Hemingway, Poe i Quiroga  vaig tornar a agafar els 
contes de Calders i de la Rodoreda i vaig afegir-hi els de Montcada, també llegia 
a Monzó. No recordo qui em va recomanar la Fernández Cubas però em vaig 
comprar els contes complets i em van tocar la fibra literària. L’última sacsejada 
fonda ha estat la Munro. 

Un conte és com una fotografia, una instantània on no sobra ni falta cap peça 
i que fa una llum particular.

RAQUEL PICCOLO
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Ingredients PER A 4 PERSONES 

Per al paté de pastanaga:
• 7 pastanagues tallades i picades
• 200 g d’anacards posats en remull amb aigua i 

tamari dues hores abans
• 1 cullerada de postres de cúrcuma en pols
• 1 cullerada de postres de curri
• 20 g de fulles de menta
• el suc de mitja llimona
• oli de gira-sol
• sal  

Per al paté de tofu fumat:
• 2 porros
• 50 g de llavors de carbassa
• 50 g de nous
• 1 peça de tofu fumat
• 1 cullerada sopera de shiro miso
• oli de gira-sol
• beguda d’arròs
• tamari
• sal

Per a l’humus:
• 500 g de cigrons cuits (que no siguin de pot)
• 2 grans d’all
• 125 ml d’aigua
• oli d’oliva
• oli de gira-sol
• pebre negre
• pebre vermell dolç
• nou moscada
• suc de llimona
• sal

Elaboració
Preparació del paté de pastanaga

Poseu els anacards en remull amb aigua i salsa de soja tamari 
tres hores abans de fer-los servir.

Talleu les pastanagues i poseu-les en una batedora de vas (túr-
mix) juntament amb els anacards escorreguts, unes fulles de 
menta, el suc de llimona, el curri, la cúrcuma i la sal. Afegiu-hi 
oli de gira-sol fins a l’alçada de les tres quartes dels ingredients 
anteriors. Tritureu força estona fins aconseguir una pasta molt 
homogènia.

Si el paté us ha quedat massa líquid, afegiu-hi una mica més 
d’anacards; en canvi, si us ha quedat massa espès, afegiu-hi una 
mica més d’oli de gira-sol. 

Preparació del paté de tofu fumat

Talleu la remolatxa a trossos petits, poseu-los en una batedora 
de vas (túrmix) juntament amb els anacards, la beguda de ci-
vada, 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.

Preparació de l’humus

Poseu els cigrons en una batedora de vas (túrmix), afegiu-hi tots 
els altres ingredients i cobriu el conjunt amb una barreja d’olis 
d’oliva i gira-sol a parts iguals. Tritureu-ho i alhora aneu-hi afe-
gint aigua, poc a poc, fins aconseguir una textura melosa. Ser-
viu-ho adornat amb una mica de pebre vermell dolç pel damunt.

Presentació

Poseu els patés i l’humus en bols sobre una plata i acompanyats 
d’un bon grapat de crudités, bastonets de pa i natxos.

DAMUNT UN CEL DE FILMALARRASSA ENTRE FOGONS

Paté de pastanaga, 
paté de tofu fumat i 
humus amb crudités, 

bastonets de pa  
i natxos

Iván Carrasco Montesinos

Corria l’any 1973 quan vaig arribar a Europa, a Catalunya en concret. El Generalísimo agonitzava 
en un tràngol etern que no li desitjo a ningú i la llengua catalana lluitava per la seva supervivència.

Vaig venir buscant l’ideal, l’europeu, clar, però no el vaig trobar: el que anomenem realitat es 
delecta trepitjant-lo a gust; jo fugia com un dement a la recerca d’allò que havia de ser aquí, i no hi era, 
no et fot!, tampoc hi era.

No obstant això en aquells temps, malgrat les mil fronteres i monedes, Europa encara era Europa, 
encara existien valors, uns ideals humanistes i més llibertat que ara. Els obrers, per fi, eren respectats i 
la por encara no havia triomfat. Ningú et mirava malament per ser estranger, ens deien així en aquests 
temps. Jo vaig viatjar de dalt a baix per la Comunitat Europea: Paris, Munic, Amsterdam... amb el meu 
passaport equatorià, al qual tot just miraven i em deixaven passar displicents ja que llavors tota una colla 
de vagabunds deambulàvem buscant el paradís hippy. Érem en cert sentit, personatges exòtics i fins i tot 
simpàtics, supervivents d’un món encara mig salvatge. Però quan els estrangers van començar a arribar a 
munts, fugint de horripilants dictadures planificades per l’imperi financer, es va començar a ser primmirats 
amb els controls, i els visats, i al cap de poc el meu passaport ja no em servia per a res, excepte per 
retornar o per quedar-me a Espanya, on era un il·legal però al que ningú importunava. 

Il·legals i perseguits únicament ho eren els enemics del que agonitzava. I per fi va morir, i l’anarquisme 
va tornar a regnar per uns mesos a les Rambles barcelonines i els seus voltants. Després es va instaurar 
la democràcia en la qual tant s’havia somiat, però aquesta, a poc a poc i a traïció, va retornar els privilegis 
als poderosos, als empresaris aguerrits que fan servir al seu gust a polítics i jutges: «El quilo de polític està 
barat» cridava Javier de la Rosa quan entrava en un famós restaurant barceloní.

 I així vam anar fent fins que també vam ser europeus i van entrar en aquest baluard dels drets humans, 
però poc després va caure el mur de Berlín, i el contrapès ideològic que feia la ideologia comunista tam-
bé va caure. A partir d’aquell moment el capitalisme salvatge va veure el camí lliure i es va abalançar com 
una fera implacable sobre els drets adquirits en segles de lluites populars. «Què la societat s’ha d’esforçar 
per ser més humana? Ximpleries. Explotació, més explotació!», i la dictadura financera pròpia de l’Imperi 
es va tornar global, fins i tot es va instaurar a la Xina, que encara es fa dir comunista, en la qual els obrers 
cobren un dòlar per dia, un exemple a seguir per a la competència. Un mileurista ara és un privilegiat.

La il·lustració es va anar a fer punyetes. Tots els valors que havien convertir Europa en l’avantguarda del 
món van desaparèixer en un tres i no res i la inhumana explotació de l’home per l’home es va estendre de 
nou pel vell continent, (no sé perquè li diuen així si la Xina mateixa té el doble de anys d’història escrita). 

«Els valors ètics i morals són un destorb, i la cultura, una niciesa», van afirmar els gendarmes de l’ordre 
capitalista i se’ls van carregar. «Necessitem més tanques infamants en la qual els negrates es quedin en-
ganxats com mosques en una tira de paper engomat penjada del sostre», van dir els ministres pertinents. 

Amb cada persona que mor a la Mediterrània fugint de la barbàrie, mor també l’ideal sembrat per uns 
il·lustres pensadors als quals avui es menysprea. Aquesta barbàrie està impulsada per la mateixa Europa 
que, avui, orgullosa, exhibeix els seus nous valors: ambició descontrolada, egoisme cínic i menyspreu 
pels més febles, com mana l’Imperi on un dolar sempre ha valgut més que una persona.

LA DEGRADACIÓ 
D’EUROPA

     #agendaMLRS

 

CONSULTA LES 
ACTIVITATS DE 

TERRASSA
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ANTONI VERDAGUER, CINEASTA I CINÈFIL TERRASSENC

CULTURA

PERFILS

Antoni Verdaguer

seus locals...
—La relació amb els empresaris de cinema a 
Terrassa tenia daltabaixos. Per aquest motiu, 
l’any 1977, vam haver de deixar el cinema Re-
gina i el 1978 vam fer les projeccions a la sala 
del Coro Vell, però no va acabar de funcionar 
la relació amb l’entitat, així que el 1979 es va 
reprendre l’activitat al Socialet, al Social, i va 
durar fins el 1985, quan ens van vetar la pro-
jecció de Je vous salue, Marie, de Jean-Luc 
Godard, i es va produir un trencament definitiu.
—El Cine-Club també va produir curt-
metratges, oi?
—Vam coproduir amb el Josep Maria Forn 
tres curtmetratges, dos meus i un de l’Ildefons 
Duran. Els meus, «Un matí qualsevol» (1980) 
i «Parleu després de sentir el senyal» (1982), 
van guanyar tots dos el Festival Internacional 
de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao 
i van rebre també tots dos el Premi Sant Jordi 
de Cinematografia i el Premio Especial Calidad 
del Ministerio de Cultura.
—Parlem de la teva trajectòria. Entre 
1974 i 1976 vas estudiar direcció cine-
matogràfica a París. Com va anar això? 
—L’any 1973, la Dotació d’Art Castellblanch 
em va concedir una beca. Aquesta empresa 
productora de cava va decidir, segurament per 
estalviar-se impostos, donar nou beques per 
a la creació. Doncs bé, un dia que estava en 
una galeria d’art de Barcelona projectant els 
meus curts de súper-vuit dedicats a l’obra del 
Lluís Jové, un senyor se’m va identificar com a 
membre de la Dotació i em va suggerir que em 
presentés a la convocatòria. En vaig aconse-
guir una i això em va permetre cursar estudis 
de direcció a París, al Conservatoire Libre du 
Cinéma Français. Com que el Cine-Club fun-
cionava amb un equip molt complert i eficient 
no va ser gens difícil compaginar-ho.
—Com s’ha desenvolupat la teva trajec-
tòria com a director de cinema?
—Després dels estudis, vaig treballar d’ajudant 
de direcció en una cinquantena de films abans 
de dirigir les meves pròpies pel·lícules. He di-
rigit 14 llargmetratges, però he de reconèixer 
que no he aconseguit fer una obra coherent, 
no sempre he pogut fer el tipus de pel·lícules 
que m’hauria agradat fer. La teranyina i Hava-
nera 1820 van costar centenars de milions de 
pessetes. La indústria cinematogràfica és molt 
cara i el context cinematogràfic espanyol i ca-

—Hi ha alguna circumstància que expli-
qui per què la teva afició al cinema et va 
convertir de simple espectador en cinè-
fil i, encara més enllà, en creador cine-
matogràfic? 
—A mi m’agradava molt el cinema, de ben 
petit era un espectador assidu. Recordo un 
dia que la meva àvia em va portar al Cinema 
Rambla. Era l’època de les sessions dobles, 
pel preu d’una entrada podies veure dues 
pel·lícules, una era la bona i l’altra era... per 
«fer bulto». Aquella vegada la bona era un 
western i la dolenta era Peppermint Frappé, 
de Carlos Saura, protagonitzada per José Luis 
López Vázquez i Geraldine Chaplin, que em va 
desconcertar i atreure alhora. Em vaig adonar 
que rere una pel·lícula hi havia una persona 
responsable que era el director i que no era el 
mateix una pel·lícula dirigida per Carlos Saura 
que una altra feta pel Mariano Ozores, i que un 
bon director fa que un actor com el López Váz-
quez, habitual d’un tipus de films negligibles, 
interpreti un personatge memorable.
D’altra banda, quan tenia setze o disset anys, 
a principi del anys 70, freqüentava la secció 
de fotografia de la Societat Coral Joventut Te-
rrassenca, el Coro Vell. Hi vaig coincidir amb 
gent a la qual dec molt, el Gabriel Querol, una 
persona essencial per al cinema a Terrassa, 
i els germans Casamada. Un dia van decidir 
organitzar un curset de cinematografia i m’hi 
vaig apuntar. Va ser un fet decisiu... 
—Quin paper vas tenir en la transforma-
ció del Cine-Fòrum de Joventuts Musi-
cals en el Cine-Club d’Amics de les Arts?
—Aleshores també estava vinculat al Cine-
Fòrum que impulsaven el Gabriel Querol, 
l’Antoni Llonch, el Marcel Lloveras i el Josep 
Carreras. Era una activitat que anava canviant 
d’espai, i a més de fer-se a la sala d’actes 

d’Amics de les Arts, a vegades es projectava 
a altres entitats... i fins i tot en algunes sales 
comercials. Un dia el Querol es va posar malalt 
i em va demanar que presentés Busca tu refu-
gio, de Nicholas Ray. Va ser el primer pas per 
fer-me d’alguna manera hereu de tota aquella 
gent.
En cert moment, amb el Lluís Labòria, vam 
impulsar la creació del Cine-Club, amb una 
estructura més adequada als nous temps: 
portàvem crítics o directors per fer les pre-
sentacions, programàvem cicles —o ho in-
tentàvem, que no era fàcil— i a cada sessió 
donàvem un dossier amb crítiques o entrevis-
tes amb el director. Entre 1973 i 1976, tots els 
dijous es projectava un film al cinema Regina, 
al Centre Social Catòlic, el Social, amb una 

mitjana d’assistència d’unes 650 persones. 
També, entre 1976 i 1978, el Cine-Club es va 
responsabilitzar de la programació del Cinema 
Catalunya, convertit en una Sala d’Art i Assaig. 
I cal destacar les 17 Hores de Cinema, un fes-
tival que va celebrar 14 edicions, de 1975 a 
1988 i que va arribar a gaudir d’una assistèn-
cia propera a les dues mil persones.
—Crec que alguna vegada s’ha dit que 
les 17 Hores van morir d’èxit... I, per cert, 
com va ser que vas patir una agressió 
a l’última edició? He sentit diverses ver-
sions.
—Va morir perquè als empresaris els sembla-
va que els fèiem la competència amb un gran 
èxit i als seus propis locals i ens van anar apu-
jant el lloguer dels cinemes i, a més, posaven 
molts entrebancs a l’hora de trobar una data. 
Pel que fa a l’agressió, vaig sortir a les 6 de la 
matinada al carrer a veure com estava el tema 
de l’esmorzar —havíem agafat el costum de 
donar entrepans, coca, cerveses, moscatell... 
— i vaig veure un noi que estava pixant a la fur-
goneta dels queviures. Li vaig cridar l’atenció i 
de sobte aquell paio em va donar una puntada 
de peu a l’ull esquerre amb una bota de punte-
ra metàl·lica. Podria haver-lo perdut, a la Mútua 
ho van veure malament i em van derivar cap a 
l’Hospital de Vall d’Hebron; al final vaig estar de 
sort i tot va quedar en un ensurt.
—Es diu que estàveu molt controlats per 
les autoritats. Us feien la vida difícil?
—En general, arreu, les activitats dels Cine-
Fòrum i els Cine-Club eren malvistes per les 
autoritats de l’època. A totes les nostres ses-
sions, per exemple, teníem una parella de la 
policia secreta, delegats governatius en deien, 
asseguda a l’última fila. Sovint s’adormien, 
perquè el tipus de cinema que es projectava 

els avorria, però sí, ens feien la vida 
difícil. Els debats que sorgien des-
prés de les projeccions no es limi-
taven a l’anàlisi dels films, sinó que 
anaven molt més lluny en la crítica 
política i social...
Ja a l’època del Cine-Club, entre el 
73 i el 78, el Lluís Labòria i jo vam 
haver d’anar més de deu vegades 
a comissària a declarar sobre diver-
sos afers. Recordo especialment 
quan, durant les segones 17 Hores 

de Cinema, em va cridar el comissari Aníbal 
Martínez per demanar-me explicacions de per 
què en els transcurs de la projecció de Fort 
Apache, de John Ford el públic, esperonat 
per la presència de la Marxa de la Llibertat a 
Terrassa, es va posar a cridar «Poble català, 
posa’t a caminar».
De tota manera, a vegades els podies torejar. 
Per exemple, en una ocasió vam anunciar un 
títol fora de tota sospita, però a l’hora de la 
veritat vam passar Viridiana, de Luis Buñuel, 
que estava prohibidíssima. Doncs els secretes 
ni es van adonar del canvi. 
—Però les dificultats no provenien no-
més de les autoritats, tampoc eren gaire 
fluides les relacions amb els empresaris 
i amb altres entitats que us deixaven els 

Antoni Verdaguer va néixer el 1954 a Terrassa, a 
una casa de la Plaça Vella. Director de cinema, en-
tre els seus llargmetratges destaquen dues obres 
de ficció històrica, La teranyina (1990) i Havanera 
1820 (1993), i els documentals Raval, Raval... (2006) i 
Jordi Dauder, la revolució pendent (2012).
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talà mai no ha ajudat gaire el cinema d’autor i 
ara, amb la crisi, tot i la digitalització, la situació 
encara és més greu. 
—A la teva trajectòria m’hi ha semblat 
veure tres etapes: una primera dedicada 
al cinema de ficció, una segona on vas 
fer moltes sèries televisives i aquesta 
darrera on t’has centrat en el documen-
tal.
—Les dues primeres que esmentes van anar 
molt barrejades, però sí és cert que a partir de 
2005 m’he dedicat molt al documental. Estic 
orgullós d’obres com Jordi Dauder, la revolu-
ció pendent, que ha estat molt elogiada, però 
és que fer documentals surt bé de preu i quan 
he intentat tornar a fer obra de ficció ho he ha-
gut de desestimar...
—És el cas de Trencant cadenes, oi?
—Sí, el 2013 vaig intentar portar endavant 
aquest projecte de ficció sobre el procés in-
dependentista, però no vaig aconseguir els 
dos milions d’euros que hauria costat. No 
hi ha productors que aportin diners i alguns 
que se’n feien dir eren simples administradors 
d’ajuts públics.
—Per acabar, pot explicar quin projecte 
esteu desenvolupant amb el Miquel Ma-
llafré al voltant de la figura de l’artista 
terrassenc Lluís Jové?
—Fa poc em vaig trobar a Carme Jové a la 
Nova Jazz Cava i em va explicar que la seva 
filla, l’Anna Alàs, estava movent una recupera-
ció de materials del seu oncle. Si m’he pogut 
dedicar al cinema professional durant 40 anys, 
potser és gràcies a les pel·lícules que vaig fer 
dels «esdeveniments» del Lluís Jové. Això em 
va motivar a fer alguna cosa per recuperar la 
seva figura. Vaig parlar amb el Miquel i al cap 
de poc vam presentar un projecte d’exposició 
a Terrassa Arts Visuals. S’inaugurarà el 8 de 
setembre, a la Sala Muncunill, amb els seus 
quadres, les meves pel·lícules digitalitzades, 
uns clips monogràfics, algunes fotografies, un 
concert i una acció que evocarà els seus esde-
veniments; tots aquests materials es recolliran 
en un llibre i dos DVD. Tot plegat serà un reco-
neixement imprescindible de l’obra d’un artista 
que va experimentar amb nous materials i for-
mats en la Terrassa de principi dels 70.

La indústria cinematogràfica és molt 
cara i el context cinematogràfic es-
panyol i català mai no ha ajudat gai-
re el cinema d’autor. Ara, amb la crisi, 
la situació encara és més greu. 


