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L’Espai Drets llança una campanya en defensa dels 
drets de les persones amb discapacitat intel·lectual

FUPAR acumula denúncies, juliol primer judici

Joan Tamayo

U n dels col·lectius més discri-
minats a la nostra societat és 
el de les persones amb dis-

capacitat intel·lectual. Històricament 
hem maltractat a aquestes persones, 
fins i tot anomenant-les de forma pe-
jorativa.

A la nostra ciutat hem vist, durant 
ja fa molts anys, el naixement d’insti-
tucions privades a l’ombra dels poders 
econòmics i financers i de la burgesia 
més tradicional, on s’ha acollit a aquest 
col·lectiu, no de forma genèrica, sí que 
és veritat, sinó amb un instint exclusi-
vament paternalista i “caritatiu”, en què 
s’obvia i es deixa de banda que, abans 
de tot, són persones amb els seus plens 
drets. 

Les entitats que buscaven la inte-
gració laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual van néixer a 
Catalunya a la dècada dels 70 en un 
moment en què la discapacitat era un 
tema tabú. Als anys 80, van néixer a 
casa nostra els Centres Especials de 
Treball i des d’aleshores es va lluitar 
perquè la LISMI (Llei d’Integració 
Social del Minusvàlid) els reconegués 
i regulés.

A Terrassa també es van impulsar, 
però no sempre acomplint-se l’objec-
tiu pel qual havien nascut. Ja fos per 
aquest concepte “reduccionista” que 
s’ha tingut de la persona amb disca-
pacitat intel·lectual, ja sigui perquè els 
CET’s , com altres àmbits de la socie-
tat, han patit la més crua de les reta-
llades en recursos i atenció per part de 
totes les administracions.

La vida d’aquestes persones està molt 
més enllà de quatre parets o murs que 
l’únic que fan, moltes vegades, es invisi-
bilitzar una realitat que ens incomoda 
i que preferim apartar de les nostres 
vides. 

És bo saber i estar ben informat, 
abandonant tot tipus d’ignorància so-
bre un tema tan delicat i sensible com 
aquest. 

La discapacitat intel·lectual implica 
un conjunt de limitacions en les ha-

bilitats que tota persona aprèn per a 
poder funcionar en la seva vida diària 
i que li poden permetre respondre da-
vant de diferents situacions i diferents 
llocs.

La discapacitat intel·lectual s’expressa 
en relació a l’entorn. Per tant, depèn, 
primer de la pròpia persona, però tam-
bé de les barreres i obstacles que es tro-
ben al seu voltant. Si aconseguim un 
entorn més fàcil i accessible, les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual tin-
dran menys dificultats i per tant la seva 
discapacitat semblarà molt menor.

A les persones amb discapacitat intel-
lectual els hi costa més que a la resta, 
aprendre, comprendre i comunicar-se.

La discapacitat intel·lectual general-
ment és permanent, és a dir, per a tota 
la vida, i té un impacte important en la 
vida de la persona i de la seva família.

Per tot això és molt important tenir 
en compte que:

-La discapacitat intel·lectual no és 
una malaltia mental.

-Les persones amb discapacitat intel-
lectual són ciutadans i ciutadanes com 
la resta.

-Cadascuna d’aquestes persones té 
capacitats, gustos, somnis i necessitats 
particulars, com qualsevol de nosal-
tres.

-Totes les persones amb discapacitat 
intel·lectual tenen la possibilitat de 
progressar si els hi donem el suport 
necessari.

A part d’aquests arguments de 
sentit comú, trobarem desenes i 
desenes de textos legals que empa-
ren els drets d’aquest col·lectiu. Des 
de la pròpia Declaració Universal 
dels Drets Humans, passant per a 
la Convenció de l’ONU sobre els 
Drets de les Persones amb Disca-
pacitat de 2006, ratificada per l’Es-
tat espanyol el 2007, fins a la Llei 
1/2013 de Drets de les Persones 
amb Discapacitat i de la seva inclu-
sió social.

Espai Drets de Terrassa, una pla-
taforma que agrupa a mes de 14 en-

titats de Terrassa per a la Defensa 
dels DDHH, impulsa i engega sota 
el títol de “Dignifiquem la diversi-
tat” una campanya ciutadana que 
es va presentar el dia 19 de juny al 
Casal Cívic de Ca n’Aurell.

Amb aquesta campanya, oberta a 
tota la ciutat es presentarà un mani-
fest i les activitats que es volen anar 
organitzant de cara al proper curs 
per tal generar espais comuns d’in-
formació, conscienciació, creativitat 
i participació inclusiva.

Volem conèixer i identificar els 
DDHH que s’estan vulnerant a la 
ciutat respecte al col·lectiu de per-
sones amb discapacitat intel·lectual.

Volem transformar els serveis, es-
pais comuns i actituds de la ciutat 
perquè aquestes persones puguin 
accedir amb igualtat i de forma in-
clusiva a la ciutadania plena.

Volem col·laborar perquè les per-

sones amb discapacitat intel·lectual 
es puguin associar a la ciutat, de 
forma autogestionada, per a poder 
representar-se a elles mateixes, auto 
defensar-se i convertir-se en ciuta-
dans i ciutadanes de ple dret.

Ara que tornem a tenir vigent a 

Terrassa la Carta Europea de Salva-
guarda dels DDHH a la Ciutat no 
podem deixar que aquesta discrimi-
nació flagrant, continuï.

Joan Tamayo Sala, advocat, en repre-
sentació d’Espai Drets

Pep Valenzuela

Treballadors i treballadores de 
FUPAR han denunciat l’em-
presa per negar-se aquesta a re-

conèixer la categoria professional efec-
tiva de les mateixes i, en conseqüència, 
a complir amb les obligacions salarials 
i drets reconeguts en el conveni ofici-
al que regula l’activitat en el sector. El 
proper 6 de juliol, està marcat el judici 
de l’Ivan, a qui van oferir un acomiada-
ment improcedent amb indemnització 
per a que retirés la denúncia, que ell va 
rebutjar.

A finals de març d’enguany, el sindicat 
CNT feia públiques les denúncies de 
«persones amb discapacitat intel·lec-
tual ja «rehabilitades» i que s’estarien 
veient «retingudes -amb rares excepci-
ons- de forma discriminatòria per cau-
sa de la seva discapacitat en la categoria 
de peó (salari mínim interprofessional) 
durant anys, tot i realitzar treballs pro-
ductius i qualitatius de categories supe-
riors». Afegeix el comunicat de CNT 
que «al contrari del que normalment 
es creu, aquestes persones no reben cap 
ajuda que complementi el salari mínim 

fins a un ingrés digne».
A més d’aquestes denúncies, hi ha 

les de persones de suport, la majoria 
pertanyents a la secció sindical CNT 
FUPAR, que «tampoc s’estan veient 
reconegudes en salari d’acord amb el 
conveni». D’aquestes treballadores, al 
menys en dos casos, haurien acceptat 
un acomiadament pactat abans que 
haver de continuar patint una situació 
«d’assetjament i persecució» que se’ls 
feia «insuportable».

El dia 6 de juliol, el judici ha de re-
soldre la «demanda de classificació 
professional amb acumulació de re-
clamació de diferències salarials contra 
l’empresa» FUPAR, interposada pel 
treballador Ivan d’acord amb l’article 
137 de la Llei Reguladora de la Juris-
dicció Social.

El denunciant treballa a l’empresa 
des del març del 2004 amb funcions 
«corresponents a la categoria d’especia-
lista de 1a del grup professional 1 nivell 
8», segons consta en la denúncia. De 
manera que hauria de rebre un salari 
de 1.377,91 euros mensuals, inclosa 
la prorrata de pagues extres, segons 
el VII conveni col·lectiu de treball del 

sector de tallers per a persones amb 
discapacitat intel·lectual de Catalunya. 
Però, com que només li reconeixen 
oficialment una categoria «inferior al 
desenvolupament de les seves funci-
ons, que és la de peó, grup 1 nivell 11», 
només rep 655,20€ de salari base, més 
60€ de antiguitat. Aquesta situació 
s’allarga des de fa 12 anys.

A poc més d’una setmana de la ce-
lebració del judici, les treballadores 
comenten que l’empresa ha enviat un 
tècnic per a l’avaluació de tasques i ca-
tegories. No és un fet nou, però des de 
la secció sindical de CNT creuen que 
podria estar relacionat amb el conten-
ciós. El traballador, en aquests darrers 
dies del més de juny ha rebutjat invita-
cions informals de conversa per part de 
l’assistenta.

Ivan, d’altra banda, actiu en la defensa 
del drets de les persones amb discapa-
citat, participa en l’organització i llança-
ment de la campanya Dignifiquem la 
Diversitat.

A més d’aquest litigi, hi ha dos altres 
judicis pendent de data. Tots dos són 
també casos de reclamació per reconei-
xement de categoria.

 ▪ Joan Tamayo, Sònia Aguilera, Joan Vila (Espai Drets), Iván Cantano i Xavier Borràs, de la campanya Plena Inclusió.

 ▪ Manifest 
de Lectura 
fàcil
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 >La FAVT informa sobre la situació dels treballs per determinar la nova forma de 
gestió del servei d’abastament d’aigua

Continuen els treballs del nou model de gestió de l’aigua

L’AV Can Boada del Pi es queixa per la 
falta de neteja de la riera del Palau 

Ramon Clariana 
President de la Favt

S ens dubte, un dels temes més 
transcendents per a la nostra 
ciutat és tot allò relacionat amb 

la determinació de la nova forma de 
gestió del servei de subministrament 
d’aigua, que té la seva raó de ser amb 
la finalització, el 9 de desembre del 
passat 2016, del contracte de submi-
nistrament que tenia Mina d’Aigües 
de Terrassa des de feia 75 anys. 

En aquest contracte s’especifica que 
tots els béns de Mina, qualificats com 
a reversibles i necessaris pel servei, han 
de passar a ser propietat municipal 
sense cap cost afegit per l’Ajuntament, 
cosa lògica tenint en compte que du-
rant els 75 anys de subministrament 
d’aigua, Mina hauria de tenir comple-
tament amortitzades tant la inversió 
inicial com totes les despeses i inver-
sions posteriors que pogués haver re-
alitzat. 

Aquest fet, juntament amb que és 
l’Ajuntament qui ostenta el dret de 
captació d’aigua al riu Llobregat, a 
Abrera, i és el titular del servei -essent 
Mina només una concessionària- va 
conduir a 20 dels 27 regidors del Ple 
Municipal a posicionar-se a favor 
d’una gestió pública del servei de sub-
ministrament d’aigua de Terrassa. 

Per a poder efectuar el canvi de ges-
tió, l’Ajuntament ha de poder demos-
trar -numèricament i mitjançant un 
expedient- que la gestió pública pot 
ser tan eficient com la gestió privada 
que ha estat desenvolupant Mina. Per 
a l’elaboració d’aquest document, el 
govern municipal ha estat sol·licitant a 
Mina, durant els dos últims anys, tota 
la documentació que considera neces-
sària. Ara bé, segons declaracions pú-
bliques del propi Ajuntament, Mina 
no ha proporcionat en la seva totalitat 
aquesta documentació, de forma que 
s’impossibilitava l’elaboració de l’expe-
dient de canvi de gestió el 9 de desem-
bre de 2016, dia en què va finalitzar la 
concessió de Mina. 

Per tot això, el Ple municipal va apro-
var una pròrroga forçosa del servei de 
Mina durant 6 mesos, fins el 9 de juny 
d’aquest 2017, la qual cosa va provocar 

d’immediat la interposició de diversos 
recursos contenciosos administratius 
per part de Mina i empreses properes, 
tot contravenint la decisió municipal 
i sol·licitant mesures de suspensió 
cautelar que diferents jutjats han anat 
refusant. 

En els primers mesos de l’any, veient 
que la situació continuava igual i da-
vant la impossibilitat de poder tenir els 
informes necessaris pel 9 de juny, el Ple 
municipal del mes de març, es va apro-
var una nova pròrroga forçosa de sis 
mesos addicionals pel servei de Mina 
(fins el 9 de desembre de 2017) que 
l’Ajuntament considera necessària per 
a garantir la continuïtat de la prestació 
del servei, obligatori i essencial per a la 
ciutadania, mentre s’acaben d’enllestir 
els informes que determinin quin és el 

millor model per a gestionar l’aigua de 
Terrassa a partir del 9 de desembre de 
2017.

Creació i treball intens de la «Co-
missió d’estudi de l’expedient per la 
determinació de la forma de gestió 
del servei d’abastament d’aigua de 
Terrassa». 

Aquesta Comissió es crea per l’acord 
del Ple municipal del 27 d’Abril de 
2017 i està formada pel regidor de l’ai-
gua, Alfredo Vega (que la presideix), 
un representant de la resta de sis grups 
polítics que formen el Ple Municipal, 
set responsables dels Serveis Munici-
pals relacionats amb el tema i dos re-
presentats dels usuaris: el president de 
la Unió de Consumidors de Catalunya 
i el president de la Federació d’Associ-
acions de Veïns de Terrassa (FAVT).

Les seves funcions són molt concre-
tes:

Per una banda, debatre i redactar la 
Memòria Justificativa i els diversos 
documents que han de formar part de 
l’expedient per a la determinació de la 
forma de gestió del servei de subminis-
trament de l’aigua de Terrassa. 

Per altra banda, prendre en conside-
ració la memòria  i tots els documents 
per a portar-los al ple municipal per a la 
seva aprovació inicial. 

Cal destacar que segons l’ordena-
ment jurídic, els documents han de ser 
aprovats pel Ple, en un termini màxim 
de tres mesos des de la constitució de 
la comissió. És a dir: l’aprovació ha de 
fer-se al Ple del mes de juliol, abans del 
dia 27. 

Els documents aprovats pel Ple seran 
sotmesos a exposició pública posterior 
i les possibles al·legacions hauran de ser 
preses en consideració i resoltes abans 
de la seva aprovació definitiva.

L’ajustat calendari fa que la Comissió 

realitzi reunions de treball cada setma-
na en les quals estic participant com a 
representant dels usuaris de la ciutat en 
qualitat de president de la FAVT. Tots 
els documents essencials que s’estudien 
en la Comissió, en nom de la necessà-
ria transparència, són enviats a tota la 
Junta de la FAVT (formada per dues 
representants de les 18 associacions de 
veïns, el 50% de tota la ciutat) així com 
totes les propostes que realitzo per es-
crit a la comissió. 

Així mateix també puc donar fe que 
els debats de la comissió són oberts a 
tots els membres, que intenta arribar 
als consensos i que per la pròpia com-
posició de la comissió, pot tenir la se-
guretat que el nou model de gestió de 
l’aigua tindrà el suport de la majoria de 
la Comissió on 7 dels seus membres 
són responsables de serveis tècnics 
municipals.  

Quant a les propostes que he fet fins 
ara, com a representant dels usuaris i 
de la FAVT, totes seran preses en con-
sideració o bé ara o en fases posteriors 
del nou procés de gestió. Aquestes pro-
postes són:

1ª  Prendre en consideració el sistema 
de taxes i no de tarifes (com es fa actu-
alment) per a la remuneració de l’aigua 
de la nostra ciutat. 

2º.-  Implantar un sistema de con-
trol i participació de la ciutadania en 
la nova forma de gestió de l’aigua, si-
gui quin sigui el nou model gestió de 
subministrament a Terrassa -que,  vull 
emfatitzar, no està encara decidit-.

3º.-  Estudiar la possibilitat que l’ai-
gua no sigui tan costosa per als petits 
comerços, com a mesura per a recol-
zar-los i tenint en consideració que 
ja paguen molt més que qui fa un ús 
residencial.

4º.-  Potenciar el sistema de control 
de qualitat de la planta d’Abrera, amb 
més recursos humans. 

Finalment, una última considera-
ció: la Taula de l’Aigua de Terrassa 
no està directament representada a la 
Comissió per motius de procediment 
reglamentari. Això no vol dir, però, que 
aquesta entitat no segueixi efectuant la 
seva labor en favor de la gestió pública 
de l’aigua mitjançant reunions periòdi-
ques amb polítics i tècnics municipals, 
en actes públics de diverses característi-
ques en els quals la ciutadania pot par-
ticipar o en les seves reunions de treball 
cada dimarts.

Redacció

Indignació i preocupació. Aquests 
són els sentiments que l’Associa-
ció de Veïns de Can Boada del Pi 

manifesta en veure que la previsió de 
neteja de la riera del Palau, no contem-
pla una intervenció de tala d’arbres de 
la llera al seu pas per Can Boada, que 
en alguns punts «és un autèntic bosc». 

L’AV denuncia que l’Ajuntament no 
ha complert el que havia dit. Referei-
xen que en converses amb Carme La-
bòria i Eva Herrero durant el mandat 
anterior, i amb l’actual tinent d’alcalde 
Marc Armengol, sempre se’ls havia ga-
rantit una intervenció per netejar la rie-
ra, de forma que «ho donaven per fet». 
Però ara es troben en que la licitació de 
les obres per afermar els talussos, no 
està prevista la neteja de llit de la riera, 
segons s’havia acordat.

«Ens sembla molt perillós realitzar 

un projecte d’obra per consolidar els 
marges i no s’hagi pensat en el perill 
latent dels arbres», manifesten des 
de l’AV, i continuen amb les crítiques 
i amb la preocupació de les conse-
qüències, sobretot si tenen lloc pluges 
intenses: «ens costa assimilar que un 
projecte amb un import milionari per 
reparar els marges i assegurar els talus-
sos, no destini una partida que garan-
teixi seguretat als vianants i al tràfic que 
transita pels barris de La Maurina, La 
Cogullada i Can Boada, per la no nete-
ja i adequació del jaç de la riera».

De de l’AV exigeixen al govern mu-
nicipal que els expliqui per què no es 
contemplen les obres de neteja de la 
riera al seu pas per Can Boada, així 
com quines mesures i quan hi ha pre-
vist efectuar aquesta necessària neteja. 
La qual demanen que s’executi en fi-
nalitzar les obres d’estabilització dels 
talussos.

Una empresa pública amb més control ciutadà
La Taula de l’Aigua ha lliurat al consistori les més de 8.300 signatures recollides en favor de la municipalització del 

servei. A la vegada, l’entitat demana al  consistori que el nou model de gestió que s’està elaborant, i que es ratificarà en el 
ple del mes de juliol, incorpori eines que apliquin el dret públic, la transparència i el control ciutadà. Es demana així que 
s’eviti un model clàssic d’empresa pública que pugui ser procliu a “portes giratòries i amiguismes”, a més de que estigui 
lliure de cap mercantilització i negoci. Des de la Taula de l’Aigua se celebra, tal com s’ha apuntat, que es contempli que 
els rebuts es cobrin com a taxa, i no siguin tarifes com fins ara.

 ▪ Juan Martínez (dreta) i Sònia Giménez (esquerra), de la Taula de l’Aigua, lliuren les signatures a Carles Caballero (ERC-
MES), Rosa Maria Ribera (PSC), Xavi Matilla (TeC) i Maria Sirvent (CUP), al vestíbul de l’ajuntament.

 ▪ Estat deplorable de la riera del 
Palau al seu pas per Can Boada.
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Referèndum d’autodeterminació 1 d’octubre,  
comença el compte enrere

E l relat del procés sobiranista a la ciutat té un 
exemple mediàtic, a través del Pep Rovira. Aquest 
funcionari, activista i membre de l’ANC (des del 

seus inicis el 2012) ja participà el 9-N en una taula de 
votacions, i s’endugué com a record una de les urnes. Des 
d’ençà, l’ha convertit en una mena d’objecte històric amb 
què reivindica el seu dret i el col·lectiu a expressar-se. 

De resultes d’exhibir-la en diversos actes sobiranistes i 
en mobilitzacions de defensa de càrrecs electes imputats, 
l’urna d’en Pep conté signatures diverses: Carme Forca-
dell, Artur Mas, Raül Romeva, Lluís Llach, Anna Gabriel 
o Joan Tardà, entre d’altres. A més d’estar adornada amb 
l’estatua de la llibertat, una gran estelada a mode de sobre, 
i la frase I want to be free (Vull ser lliure).

Com a funcionari, treballador al departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, Rovira ho té clar: «Tornaré a 
participar (l’1 d’octubre), per ajudar a donar legitimitat 
al referèndum. Jo m’arrisco a que em puguin inhabilitar, 

però la llibertat no té preu. Altres persones han pagat un 
preu superior».

«Em sento responsable davant la societat. Com a funci-
onaris, rebem ordres dels nostres superiors, però ens de-
vem als ciutadans, que estan per sobre de les institucions”, 
afirma amb determinació. «Si el 80% de la gent vol realit-
zar un referèndum, jo em poso al seu servei, això ho penso 
repetir fins a la sacietat, de forma que el missatge arribi a 
tots els funcionaris de Catalunya».

Rovira també explica que ja fa temps l’ANC ha comen-
çat la campanya pel sí, i que ara intensifica les seves acci-
ons. «Que tothom tingui clar que farem el referèndum». 
Per a Rovira, la peça clau per avançar en els temes soci-
als és fer-ho amb la independència. I explica breument 
els avantatges que, des del seu punt de vista, s’assoliran 
amb una nova república catalana: «sense retallades en 
sanitat ni educació, promovent les energies renovables, 
amb pensions garantides (en un any ja no seran viables 
a Espanya»)...”.  En tot cas, d’una forma serena, intenta 
expressar la seva il·lusió quan des del moviment en fan 
difusió d’aquestes anhels als carrers: «copsem entre la gent 
una percepció de tot el procés molt més positiva, ja no hi 
ha aquest rebuig que abans es veia en segons quins am-
bients». Manifesta que es percep, «en canvi, un desacord 
en com s’està maltractant a Catalunya, i que hi haurà un 
futur per endavant», resol en Pep de manera optimista.

Pel que fa a la proximitat del referèndum que s’ha fixat, 
el Pep opina que «el xoc de trens s’està produint, però el 
propi Estat té por, no s’atreviran a tocar a Carme Forcadell 
o a Irene Rigau, ja que són diputades i són dues peces clau. 
Si les inhabilitessin, serà el moment en què la ciutadania 
sortirà massivament al carrer».

Una urna del 9-N que representa el dret a decidir

Pep Rovira (ANC): «que tothom tingui clar  
que farem el referèndum»

Pep Valenzuela

El Govern de la Generalitat 
va marcar el dia i va decidir 
la pregunta del tant anunciat 

referèndum sobre el futur del país, 
de Catalunya. Clar, senzill i directe, 
sí o no, vol ser un estat independent 
en forma de república? 

Encara, però, hi ha qui diu que 
no serà, que no es produirà. Dintre 
d’aquest grup, les raons són diverses. 
Alguns, directament, perquè creuen 
que les «forces de l’ordre» de l’Es-
tat espanyol ho impediran, i encara 
entre aquests es podria diferenciar 
entre qui resa perquè això succeei-
xi i qui només pensa que no pot ser 
d’altra forma.

Entre qui pensa i/o vol que no si-
gui, també hi ha qui defensa que, tot 
plegat, fa anys que vivim una farsa, 
que tot seria només que una menti-
da per despistar el personal i acabar 
fent un bon negoci. Més d’un encara 
intenta analitzar l’ADN de classe 
social, intentant deduir-ne del re-
sultat aquella intencionalitat que 
suposadament les paraules i accions 
públiques estarien amagant.

Això, però, no és un qüestiona-
ment o dubte davant del nou pas. 
En totes aquestes diverses formes, 
més o menys, els dits qüestiona-
ments, i altres fórmules encara més 
embolicades, es renoven, reiteren, 
reinventen i replantegen des de fa 
uns quants anys, malgrat no tro-
bar-hi confirmació. 

Amb totes les ambigüitats i inde-
finicions, conflictes, contradiccions 

i diferències, les feines en favor de 
fer efectiva l’autodeterminació del 
poble català van endavant. La gent 
que hi dóna suport, una i altra vega-
da, es manté ferma, com demostren 
reiteradament les mobilitzacions, 
les votacions i els sondejos. 

Queden tres mesos per la jorna-
da d’autodeterminació. Són faves 
comptades. Com més oposició n’hi 
hagi, tot indica, més forta i decidida 
pot ser aquesta autodeterminació, i 
encara créixer més el nombre de qui 
considera arribada l’hora d’acabar 
d’una vegada amb allò que des de 
diferents àmbits es defineix com a 
règim de la Transició o de la Cons-
titució del 1978.

Primer, perquè és legítim i de dret 
decidir com a poble. Segon, perquè, 
ara que, com qui diu, ho tenim a 
tocar, i ni en el millor dels casos no 
hi ha temps per esperar eventuals 
equilibris de forces a nivell d’Estat 
que poguessin acabar fent possible 
una república federal.

Efectivament, tot es fa estrany, i 
difícil d’imaginar el futur. Normal. 
No passa cada dia això. Aquesta, 
precisament, és una de les forces 
més grans del poder establert: la 
serva normalització, la seva natura-
lització, «és allò de sempre», «sem-
pre hi ha hagut rics i pobres...». Per 
això, aquest moment és tan impor-
tant i decisiu, perquè en bona mida 
s’ha aconseguit trencar aquesta 
«normalitat», aquesta «naturalitat» 
del poder imposat.

A l’hora de redactar aquest article, 
a la ràdio informen que la Guàrdia 

Civil, des de fa setmanes, interroga 
funcionaris en relació amb el refe-
rèndum. Res massa nou, vist tot 
el que està succeint, i en portes del 
referèndum com qui diu, això hau-
ria d’agreujar-se encara. En aquest 
temps, però, la gent del país, aquest 

poble català, en tota la seva diver-
sitat, ha fet algunes de les majors 
mobilitzacions de la seva història, 
que per més que hagin estat o s’ha-
gi produït en un context i ambient 
lúdic i festiu, no deixen de ser un 
aprenentatge de democràcia i acció 

política.
Ara, per tant, hauria de ser el 

moment d’estar més alerta i ac-
tives. Preparades per fer realitat 
aquesta voluntat general d’un po-
ble que vol ser, és l’hora, potser, de 
«trencar els ous»?

 ▪ Diada castellera a la plaça de l’Ajuntament de Berga, vegi’s el marcador de compte enrere de l’1 d’octubre. PV

 ▪ L’urna del 9-N d’en Pep Rovira descansa davant la seu del TSJC, el pas-
sat 12 de juny, en un acte de suport al membre de la Mesa del Parlament, 
Joan Josep Nuet.
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 >Xavi Matilla, coordinador d’Organització i Territori del nou partit

Catalunya en Comú, un partit en construcció

Neix la plataforma ciutadana i política 
ANA per remoure la ciutat

Pep Valenzuela

«Un espai on convergeixen tradi-
cions, cultures i organitzacions 
diferents, algunes amb molta 

història», defineix així en Xavi Matilla, 
potser de forma molt genèrica, la nova 
força política catalana, Catalunya en 
Comú (CeC) o «un espai dit Comuns, 
encara poc concret, que s’ha anat fent 
amb l’experiència municipal i altres 
candidatures en els darrers pocs anys». 
En Matilla, terrassenc i portaveu del 
grup municpal de Terrassa en Comú, 
juga un paper molt rellevant en aques-
ta organització, com a responsable de 
la comissió d’organització i territori, o 
sigui allò que se sol dir «el número 2». 
Clar que en aquest cas, de número 1 
sembla haver-hi dos, en Xavi Domè-
nech i l’alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau.

Això, però, és una qüestió que no 
sembla produir polèmica, al menys 
coneguda, i el cert és que CeC viu un 
moment feliç, no només perquè la cria-
tura neix amb bona salut, sinó sobretot 
que ho fa com a campiona. «Venim 
de guanyar l’alcaldia de Barcelona i de 
dues conteses electorals en les quals En 
Comú Podem ha estat el primer partit 
a Catalunya, i això és molt heavy, molt 
important». 

Parla en Matilla, fins i tot, de «lògica 
guanyadora». L’encert, en tot cas, no és 
casual sinó que respondria al fet d’ha-
ver trobat la proposta de «construcció 
d’un espai que se l’estava esperant». La 
percepció generalitzada, afegeix, «és 
que no estem fent cap experiment, es-
tem intentant donar resposta a una ne-
cessitat que té el país, amb programes 
molt clars, agenda política molt clara». 
Tot plegat, ara la «responsabilitat» de 
fer-ho molt bé.

Explica que en aquest procés, l’as-
semblea del 8 d’abril va aprovar, primer, 
l’ideari polític, «a diferència del que ha-
via passat abans, que per urgències del 
context s’havien treballat instruments 
electorals». I decidí també «crear un 

cos polític», l’organització que doni ca-
mes a aquest ideari.

L’ideari, «bastant extens, i amb dife-
rents lògiques», explica, planteja de for-
ma genèrica la construcció d’un «nou 
model econòmic basat en els bens 
comuns», que té a veure amb una «de-
fensa clara de les mútiples sobiranies»: 
nacional, econòmica i dels recursos en 
general (un punt en què coincidirien o 
que recorda una campanya de la CUP, 
si més no en el nom). Sobiranies en 
una «lògica de transparència i no cor-
rupció, que ens preocupa moltíssim». 

Destaca en aquest ideari la defensa 
d’una «radicalitat ètica», per tant, i una 
clara «voluntat i ADN feminista», en-
tès «no només com defensa d’una part 
sinó com una forma de veure el món 
i de fer». I finalment, «l’ADN munici-
palista», que segons en Matilla també 
és l’afirmació d’un ideari vinculat a «les 
propostes i la lògica i el pensament de 
l’autonomia municipal».

Més enllà d’aquest ideari, que en re-
alitat és molt més, perquè és resultat 
d’experiències que fa temps que es de-
senvolupen, i pel que fa a l’organització, 
l’assemblea d’abril només decidí iniciar 
un «debat entre totes, des de baix, so-
bre el model». Ara mateix, reconeix en 
Xavi, hi ha un partit d’àmbit nacional 
català que té com a estructura una co-
ordinadora nacional de 250 membres, 
i una comissió executiva formada per 
30, escollits del primer grup, i «dues 
figures» com el coordinador general, el 
Xavi Domènech, i la coordinadora de 
la coordinadora nacional, l’Ada Colau. 
Tenen un any per definir un model or-
ganitzatiu. Dins de l’executiva, hi ha 10 
espais de treball, un d’ells el d’organit-
zació i territori. Tot això té, per tant, un 
clar «caràcter provisional», emfasitza el 
responsable d’organització.

En aquesta situació, la responsabili-
tat des d’organització, defensa Matilla, 
«no és definir el model sinó el procés 
de disseny, que compartirem arreu del 
territori». Clar que no es comença de 
zero, «tenim persones, que fins ara han 

creat candidatures com ECP per les 
generals, TeC i altres municipals, i l’as-
semblea de CeC, unes 10.000 persones 
que formen l’assemblea».

Una premissa molt clara és que «cal 
incorporar moltíssima més gent. L’ob-
jectiu d’aquest procés de definició del 
model orgànic té a veure amb la volun-
tat de sumar tota aquella gent que creu 
que Catalunya necessita un projecte 
alternatiu», assegura.

«No sé si els partits que estan ajudant 
a crear CeC continuaran existint o no», 
explica el responsable d’organització, 
però té molt clar que és necessari «pen-
sar més enllà d’una lògica orgànica, 
pensar en un lògica de consciència, el 
meu propòsit i compromís és generar 
una nova consciència política compar-
tida, que doni cobertura i conclusió a la 
lògica de confluència».

Reconeix que la gran participació 
aconseguida per les eleccions no s’ha 
mantingut; «però això no és motiu de 
desànim», argumenta, perquè «la im-
plicació no és només estar afiliats». En 
general, a més, no es pot mantenir per-
manentment un estat d’eufòria. En tot 
cas, afirma, «estem molt bé de principi 
i ho tenim tot pel davant».

A Terrassa, concretament, «no hi ha cap pas fet» en relació amb 
aquest nou procés. Hi ha persones que han participat, com el pro-
pi Matilla, avui a l’Executiva, i les també regidores Anna Rius i 

Xavi Martínez, membres de la coordinadora nacional, però «hores d’ara no 
hi ha cap altre vincle orgànic». Creu que l’experiència de Terrassa en Comú 
ha estat «molt paral·lela i molt similar a la que ha tingut CeC, però això, 
considera, no determina res, més enllà del «reconeixement del treball fet», 
que «tot i no estar bé que ho digui jo, ens dóna confiança per continuar».

També és veritat, reconeix, que el dit «procés de confluència» local va ser 
difícil i va deixar ferides. Van ser públiques algunes, com a mínim, poc ama-
bles polèmiques entre membres de les direccions d’ICV, EUiA, Podem i el 
grup de Comuns, llavors més reconeguts com Guanyem. Tot i així, defensa 
que «TeC es va construir com espai obert i es mantindrà de portes obertes 
per a qui participar i aportar». Creu que és la manera «d’incorporar tota 
aquella gent que postser fins ara per diversos motius no ho ha fet». I espera 
que el procés de CeC ajudarà a «sumar no només gent de diferents partits, 
també sense partits, gent de moltes sensibilitats».

Matilla veu el repte actual com un «repte titànic, que no s’havia fet fins 
ara», molt necessari, «hi ha una gran demanda, i això és molt il·lusionant». 
La feina organitzativa, explica, ha començat ara, «hauré de recórrer molt i 
conèixer el territori», en tot cas com a cap d’un equip. Aquesta tasca, d’altra 
banda, considera, podria ajudar molt localment, «valorem molt positiva-
ment comptar amb persones que tinguin un peu en l’àmbit municipal i altre 
en el general i que pugui retroalimentar les dues escales».

 ▪ Xavi Matilla durant l’entrevista amb Malarrassa, en un despatx de l’ajuntament.

El terrassenc Xavier Matilla, portaveu del grup 
municipal de Terrassa en Comú, és responsable 
nacional d’Organització i Territori del nou partit 
polític que comença a donar forma i cos a l’espai 
dit dels Comuns, agrupant bona part de les 
experiències històriques de la esquerra catalana.

Terrassa, banc de proves

Redacció

Animar i promoure debat ciutadà, 
«remoure la ciutat», a nivell social i po-
lític. Aquest és el desig de la nova pla-
taforma Àgora Nova Atenes (ANA, 
una referència als cercles intel·lectuals 
que van significar Terrassa ara fa ja un 
segle), presentada públicament el pas-
sat dimecres, per part d’una quinzena 
del total dels seus membres impulsors. 
Mònica Estruch ha llegit el manifest 
fundacional, que fa una crida a “par-
ticipar d’aquest espai de debat per in-
tercanviar idees”, i que busca “activar-se 
i moure’s col·lectivament per donar un 
nou impuls a la ciutat”.

Segons resa el manifest de l’ANA, 

«necessitem una ciutat amb més iden-
titat, una ciutat valenta i capaç de creu-
re en tot allò que la fa única. Una ciutat 
amb més igualtat i justícia, amb nous 
projectes d’economia social, equitativa 
en la distribució de la riquesa, acollido-
ra i amable». I situen aquesta nova ciu-
tat catalana que visualitzen dins d’una 
república independent.

Per la seva banda, Pau Consola ha 
descrit la ciutat “una mica perduda 
en el no-lloc, encaixonada entre la 
metròpoli i la Catalunya interior, 
sense cap gran relat ni gran projecte, 
caiguda de la partitocràcia dels dar-
rers 30 anys, però, malgrat tot, en 
moviment”.

Els impulsors de la plataforma, al-

PV

guns d’ells vinculats a ERC, com ara 
Cesc Poch, i altres amb sensibilitats 
d’esquerres, asseguren no tenir a veu-
re amb les sigles, però que han sorgit 
per fer política. Poch ha expressat el 
desig compartit de “sacsejar la ciutat 
per superar la dispersió, i aglutinar 
les tantes coses que se’n fan i idees, 
moltes vegades disperses i atomiti-
zades, i a partir d’aquí tirar endavant 
projectes sòlids de ciutat”.

Durant la presentació s’ha fet pú-
blic el primer acte oficial de l’ANA, 
un sopar-tertúlia sota el títol de “Hi 
ha projecte de ciutat a Terrassa?”, que 
tindrà lloc el proper dia 20 de juliol a 
la seu de la Coral Els Amics. En pocs 
dies es faran públics els ponents.

 ▪ Membres de la plataforma ANA, en la presentació a la plaça Assemblea de 
Catalunya, el passat 28 de juny.
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 >El Govern anuncia un nou procés participatiu per proposar la nova sindicatura

Els vots del procés d’elecció seran només presencials

 >Balanç negatiu de dos anys de legislatura

Un govern sense més projecte 
que perpetuar-se

Miquel Gordillo

El tinent d’alcalde de Serveis 
Generals i Govern Obert, 
Alfredo Vega, ha anunciat 

com serà el nou procés que portarà a 
designar qui serà Síndic de Greuges 
de Terrassa, després del fallit procés 
que s’havia fet amb anterioritat, amb 
queixes i denúncies de mancances 
jurídiques provinents tant d’entitats 
ciutadanes, dels mateixos candidats 
participants, i del Síndic de Cata-
lunya, qui va emetre en el seu mo-
ment un informe demolidor sobre 
com s’havia dessenvolupat el procés 
i les mancances democràtiques que 
aquest presentava. I del qual, el pro-
pi equip de govern ja admet els seus 
errors, en boca del màxim responsa-
ble del procés, Alfredo Vega.

Això sí, no esperem que hi hagi 
nou Síndic a la ciutat fins com a 
mínim el mes de desembre, quan un 
cop finalitzat el procés participatiu, 
el Ple aprovi el nom de la persona 
que l’alcalde proposi, amb valoració 
prèvia de la Junta de Portaveus. En 
un primer moment, serà necessària 
una majoria qualificada de 17 regi-
dors que votin a favor del nom pro-
posat, o bé després amb una majoria 
simple de 14, seguint les mateixes 
regles de joc de l’anterior procés. 
Abans que tot això arribi, es posarà 
en marxa una nova fase, a primers 
d’octubre, en què es podran presen-
tar candidatures en els mateixos ter-
mes que en l’anterior procés enge-
gat: podran fer-ho persones majors 
de 18 anys empadronats i entitats 
de Terrassa qui elaborin una pro-

posta per ser Síndic de Greuges. En 
aquesta ocasió, s’amplia el termini 
per presentar-ne candidatura, que 
passa de 15 a 30 dies, de cara a ade-
quar-lo més a la normativa, tal com 
indicà el Síndic de Catalunya en 
les seves recomanacions. L’inici de 
presentacions de candidatures po-
dria allargar-se dues o tres setmanes 
més, en cas de qui hi hagués al·lega-
cions al reglament aprovat, després 
de la pertinent exposició pública.

Sense Síndic fins el nou any
D’aquesta forma, en el ple munici-

pal de juny, s’ha ratificat aquest nou 
reglament. Vega ha reconegut les 
diferències de criteris que s’han ma-
nifestat i la dificultat d’un consens 
total, també pel que fa a com es pot 
votar.

Es dóna per fet doncs, segons 
aquest calendari, que com a mínim 
fins a inicis de 2018 la ciutat no tin-
drà una figura de Síndic de Greu-
ges. En aquest sentit, el govern ha 
desestimat la proposta efecutada 
per entitats socials que demanaven 
que l’anterior Síndica, Isabel Mar-
quès, ocupés la plaça fins que hi ha-
gués nou Síndic: “S’hauria de refer 
el reglament per incorporar-la de 
nou i resultaria més dificultós”, ha 
argumentat Vega, a més d’afegir que 
ja es proposar en el seu moment a 
l’ex-Síndica Marquès que continués 
en el càrrec i va rebutjar l’oferiment”. 
Des de l’Espai Drets es denuncià 
dies enrere tot aquest temps en què 
la ciutat no compti amb una figura 
com la de Síndic per vetllar per la 
defensa pels drets de les persones. 

Ara s’hi han d’afegir segur sis mesos 
més.

El mes de juliol es preveu confor-
mar una Comissió Ciutadana de 
Seguiment del procés, que establirà 
la metodologia i el calendari concret. 
Aquesta comissió estarà formada 
pel mateix tinent d’alcalde Alfredo 
Vega, la regidora de Qualitat Demo-
cràtica, representants de cada grup 
municipal, de cada consell sectorial 
i de Districte, un representant de 
les entitats ciutadanes, del fòrum de 
Síndics i de la Comissió Tècnica.

El vot presencial, l’únic que ga-
ranteix autenticitat i seguretat 
jurídica

La intenció de l’equip de govern 
és que s’esculli un dia per ubicar 
entre 10 i 14 urnes, repartides en 
diferents espais estratègics de tot 
el municipi, per qui tothom que ho 
desitgi pugui anar a donar suport 
a una candidatura. “El vot presen-
cial és a hores d’ara l’únic que pot 
garantir la identitat de la persona 
qui vota”, ha reconegut el regidor, 
tot afegint que “ens hagués agradat 
mantenir l’opció de vot telemàtic, 
però volem garantir una seguretat 
jurídica per preservar l’autencititat 
del vot”, en clara referència al con-
flicte principal sorgir arran del fa-
llit procés anterior. Aquest ha estat 
el to conciliador emprat pel regi-
dor durant la roda de premsa rea-

litzada:”Volem que aquest cop surti 
bé!”, mentre reconeixia els errors co-
mesos. Per tant, hi haurà un dia per 
votar, amb un horari ampli durant 
tota la jornada, i amb garanties per 
part del consistori que permetin fer 
l’escrutini de forma immediata.

També ha remarcat el regidor una 
altra mancança manifestada en el 
procés anterior i que es vol arreglar 
en aquesta ocasió, que és una cam-
panya informativa més adequada 
sobre la sindicatura i debats ciu-
tadans amb les diferents candida-
tures que es presentin. Una de les 
suspicàcies, però, que ha generat 
el reglament que ara s’aprova és el 
fet que obre la possibilitat a què es 
puguin presentar regidors electes o 
funcionaris municipal, que hauri-
en de deixar el càrrec amb un mes 
d’antelació.

 ▪ Recompte de vots presencials de l’anterior procés d’elecció del Síndic, el qual va resultar fallit i denunciat pel 
Síndic de Greuges de Catalunya
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El resum (lamentable i indignant) dels dos 
anys del govern Ballart, el feia el passat mes 
de març, de forma entre patètica i tràgica, el 

propi alcalde i màxim responsable quan per explicar 
o justificar els canvis de responsabilitats i àrea del seu 
equip deia, literalment: 

«Jo els hi demano, perquè tots ens equivoquem, jo 
també em vaig equivocar amb el cartipàs i vaig fer 
algunes coses que probablement no les havia d’haver 
fet; hi ha algunes persones que no tenen una experi-
ència política, que es van col·locar en algunes àrees 
que probablement no tenien els perfils adequats. Jo 
crec que tots som humans, podem rectificar, també 
els hi demano una oportunitat i en tot cas si veuen 
d’aquí alguns dies, unes setmanes que alguns dels 
canvis que vostès ara estan criticant no funciona, 
doncs en parlem, tenim temps, tindrem un ple extra-
ordinari per comentar-ho tot».

És sorprenent que l’alcalde entoni un mea culpa 
d’aquesta dimensió i després no dimiteixi. Ve de se-
guida a la memòria aquella declaració televisiva del 
llavors encara Rei d’Espanya demanant disculpes: 
«lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a 
ocurrir».

El problema no és de posicions dintre del govern ni 
de bona o mala voluntat individual, sinó de la candi-
datura tota del PSC, com bé li van retreure les por-
taveus de l’oposició d’esquerres, feta de manera que 
limitava amb el frau, polític, clar. Òbviament, això no 
és responsabilitat només de l’alcalde, per més poder 

o influència que pugui exercir dintre del partit, i que 
segurament no és tanta.

Van fer la llista en un moment de greu crisi inter-
na, segurament apostant pel «canvi» i «noves cares», 
però un canvi només estètic, una aposta que s’ha 
verificat fatal. Clar que la ciutat no s’enfonsa. La mà-
quina, per sort i desgràcies, pot funcionar a ralentí o 
amb la inèrcia de moments millors, on l’equilibri de 
forces i la pressió social han donat impuls a la política 
municipal.

En aquest context de, en el millor dels casos, com-
pàs d’espera, cal felicitar-se de la força dels movi-
ments socials que, en sintonia variable amb els grups 
d’esquerra, han aconseguit frenar decisions (com la 
passarel·la de la Mútua) i impulsar quelcom tan im-
portant com el procés de municipalització efectiva 
de l’aigua.

Al costat d’això, però, tenim tota una llista de pro-
blemes que posen en evidència allò que amb tota raó 
la quasi totalitat de grups han criticat abastament i el 
mateix Jordi Ballart reconeix quan confessa haver-se 
equivocat a l’hora de muntar el govern, perquè efec-
tivament no hi havia més projecte que mantenir-se 
en el poder a qualsevol preu. Ara, de moment, però, 
la factura la paga la ciutadania egarenca. I el PSC, 
encara, intentarà aprofitar l’any i mig que li queda per 
refer la imatge.

Pel camí, encara caldrà estar molt alerta per a no 
tenir ensurts amb la municipalització de l’aigua. Del 
servei d’autobusos, neteja i menjadors escolar, la se-
gregació escolar, l’ampliació de línies en Secundària o 
la sindicatura de greuges ningú en sap res.
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Del 30 de juny al 5 de juliol
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El bosc el volem ben viu
Campanya de prevenció d’incendis. Terrassa, estiu  de 2017
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El bosc el volem ben viu
Campanya de prevenció d’incendis. Terrassa, estiu  de 2017

 >Voluntaris Forestals de Terrassa

Acció ciutadana per prevenir incendis i cuidar l’entorn
En la recent presentació de 
la campanya de prevenció 
d’incendis local, l’alcalde 
Ballart explicava que en 
les tasques de vigilància i 
prevenció, es desenvolupen 
dues línies de treball. 
L’Ajuntament atorga una 
subvenció anual a l’ADF de 
Terrassa, de 12.260 euros, que 
li permet cobrir les despeses 
del cos de Voluntaris Forestals 
que es mobilitzen durant 
la campanya de prevenció 
d’incendis i algunes de les 
obres de manteniment que 
desenvolupen a l’entorn 
natural; i, d’altra banda, 
ofereix suport logístic 
a les feines dels quatre 
informadors contractats per la 
Diputació de Barcelona, en el 
marc de la campanya. 
 
S’inverteixen un total de 
163.000 euros, en cooperació 
amb altres administracions, 
en el manteniment i la millora 
d’infraestructures per a la 
lluita contra el foc.

Pep Valenzuela

El grup de Voluntaris Forestals 
de Terrassa és format bàsica-
ment per «urbanites», com ara 

l’actual coordinador o cap operatiu, 
en Joan Albert Sibis, jubilat després 
d’una vida de treball com a comptable, 
assessor fiscal i auditor. Més o menys 
la mateixa composició que als grups 
de les altres ciutats de la comarca, o 
sigui persones voluntàries amb cons-
ciència i decisió de cuidar el bosc i 
l’entorn rural.

El primer incendi on va haver d’arro-
mangar-se en Joan Albert va al 1980, 
a Rajadell i va acabar a Castellfollit del 
Boix, però va ser el 2003, amb l’incen-
di de Castellar, quan es va entendre 
que calia fer més. «Des de casa meva 
veia la columna de fum, vaig tornar a 
mobilitzar-me, i ja m’hi vaig quedar».

Els Voluntaris Forestals, jurídica-
ment ADF, és una agrupació abso-
lutament democràtica i oberta. Cada 
quatre anys hi ha elecció de coordi-
nació. Aquesta és la tercera campanya 
que l’excomptable està com a cap ope-
ratiu, «última o penúltima», afirma, 
«perquè amb 67 anys acabats de fer 
ja se m’acaba la cobertura de l’assegu-
rança, i també estic cansat», reconeix, 
encara que entusiasme no en falta.

Al grup de Terrassa hi ha unes 250 
persones inscrites, que vol dir uns 40 
«pencaires», d’allò més segurs, per fer 
el conjunt d’activitats, que es fan en 
dos períodes diferents durant l’any: el 
temps campanya i la resta. La campa-
nya va més o menys del 15 de juny al 
15 de setembre.

L’activitat més important, explica, és 
la intervenció directa al foc, que neces-
sita preparació i titulació, el dit Carnet 
Grog. «No tothom ho aconsegueix, 
perquè encara i voler, i tota la bona in-
tenció, davant l’incendi les coses can-
vien de color».

De totes formes, afegeix, «el que 
fem és el perimetratge, tallar el foc i 
que pugui escampar-se». I emfasitza: 
«perquè nosaltres no podem apagar 
l’incendi, no tenim mitjans ni capaci-
tat, ja li dic als nous: nosaltres no som 
bombers, no apaguem incendis». Allò 
fonamental és mirar que no s’escampi 
el foc, que tot plegat és el més perillós, 
«en un minut pot passar de ser no res 

a ser un gran incendi». El Joan Albert 
insisteix en què «nosaltres hem de 
lluitar contra el temps, contra el foc ho 
fan els bombers». Perimetrat el foc, els 
bombers poden tardar més, perquè 
ja està controlat, va cremant però no 
s’estén, assegura.

Durant la campanya es fan guàrdies 
dissabtes i diumenges, sempre estem 
alerta i preparant-nos, fem guàrdia, de 
10 del matí fins 20 hores, i en els plan-
tons van fent maniobres i pràctiques.

És, però, durant la temporada de no 
campanya, la més llarga, quan fan més 
coses: revisió de camins, actualitzar 
mapes amb informació comparti-
da amb bombers que és amb el qual 
treballem, marcant camins transita-
bles i localització d’elements que són 
necessaris per l’ús dels bombers. En 
definitiva, una mica de manteniment 
dels camins.

Col·laboren amb l’Ajuntament, de 
fet el grup està vinculat a Protecció 
Civil, ajuden amb activitats de foc 
com el Raval Infernal i altres corre-
focs, «una mica tot el que té a veure 
amb foc, fins i tot coses que no són de 
foc però que passen per la muntanya, 
com la duathló, o el Rocio, que aquest 
any hem tingut bastanta feina». I en-
cara fan un cop de mà a la Creu Roja, 
en comunicacions, ràdios, «perquè te-
nim una petita xarxa de repetidors».

Durant la campanya, la feina és vi-
gilància en uns punts elevats. «Acon-
seguim distingir bastant bé, ja tenim 
una formació i experiència, si cal avi-
sem els bombers immediatament i 
anem també amb vehicles lleugers de 
500 litres, perquè coneixem bé el ter-
reny, normalment arribem abans que 
ells». 

La formació, como s’ha comentat, 
és indispensable, en conceptes bàsics 
per intervenir i també per conèixer 
el conjunt d’agents en el terreny i els 
protocols d’actuació i responsabilitat 
de cadascú; també cartografia, ús de 
ràdios i eines manuals, com serres i 
desbrossadores i altres; primers auxi-
lis, sobretot cremades i asfixies. Pràc-
tiques de mànega en fan milers, i tas-
ques auxiliars de bombers.

El material que utilitzen és de titu-
laritat de l’ADF, però «a la pràctica 
qui s’encarrega de tot això és l’Ajunta-
ment, i els pressupostos de manteni-

ment, gas-oil i altres, estan dintre dels 
pressupostos de la policia», explica el 
coordinador de Voluntaris.

En Joan Albert insisteix en el ca-
ràcter de voluntariat de la tasca de-
senvolupada, però és clar que, com a 
mínim, hi ha moments que es mouen 
en el límit. «A veure», argumenta, 
«fem coses de risc i treballem amb els 
bombers i ens hem d’adaptar als pro-

tocols i maneres de fer. Però no som 
voluntaris, la gent s’apunta si pot, cada 
divendres». El límit, però, existeix, «sí, 
una vegada que ets compromets has 
de complir. Jo, per exemple, en accep-
tar ser cap operatiu, sé que haig de ser-
hi 24 hores».

Hi ha una coordinació amb els 
grups d’ADF i voluntaris del país, per 
si cal donar suport i treballar conjun-

tament. Però sempre per formació i 
simulacres, entrenament i prepara-
ció. La formació s’actualitza sovint, 
comenta, per exemple, després de 
l’incendi d’Horta de Sant Joan van 
canviar molt els protocols; «has d’anar 
aprenent sempre».

Tenen un local al carrer Cisterna, 
edifici municipal, on es troben i guar-
den algun material. Però els cotxes 
estan a la plaça del Progrés, i fa anys 
que reclamem ajuntar-ho tot. «Si cal 
sortir, ara es tarda bastant, segura-
ment podem perdre fins a tres quarts 
d’hora, i és molt important el temps», 
alerta.

No hi ha un perfil característic del 
Voluntari, declara, hom troba gent 
molt diferent, tot i compartir aquesta 
inquietud i preocupació. Ara, això sí, 
«la immensa majoria són homes, per 
desgràcia», es plany.

En Joan Albert no considera que 
el grup de Voluntaris Forestal sigui 
una peça clau de protecció civil a la 
ciutat, «però tant bombers com po-
licia i Creu Roja hi compten, això sí, 
segur». Des del seu lloc de guaita tots 
aquests anys, el cap operatiu del grup 
egarenc afirma que en aquest àmbit, 
amb tots els problemes pendents, 
«les coses estan molt millor, hi ha 
més grups, més ADF, més vigilància. 
I també molta més consciència de la 
gent». Adverteix, però, que de totes 
formes, al temps, també és veritat que 
cada vegada hi ha més bosc i «no es 
cuida com tocaria, si plou veus que tot 
queda ple d’herbes i coses, no es neteja 
prou, les previsions aquest any són de 
molt perill».

 ▪ Voluntaris Forestals, el grup en una activitat informativa VOLUNTARIS FORESTALS
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Emergència amb la sanitat pública a Terrassa
Els metges del CST exigeixen més recursos en atenció primària i reconeixen que no poden atendre la població 
degudament. Les retallades han provocat retards en les llistes d’espera, de les quals no es tenen dades.

Miquel Gordillo

Les contínues retallades que ve 
patint la sanitat pública catalana 
s’han convertit en una realitat 

quotidiana; malauradament, amb les 
quals ens hem acostumat a conviure. El 
cas és que els problemes amb l’atenció 
primària posen en perill tot el sistema 
sanitari, i com sempre, els afectats es-
tan sent tots els usuaris de la sanitat 
pública. 

Fa pocs dies, la Confederació d’As-
sociacions de Veïns de Catalunya 
(CONFAVC) va fer públic un mapa 
online, basat en fonts oficials del De-
partament de Salut, que mostra les 
conseqüències de les retallades. El 
mapa esdevé una radiografia de com 
han quedat els serveis d’atenció pri-
mària, després dels ajustaments pres-
supostàries executats entre el 2011 i 
2014, i una reducció de fins a una ter-
cera part en l’adquisició de nou equipa-
ment tecnològic fins el 2016.

En una taula rodona celebrada el pas-
sat 14 de juny,  organitzada pel Consell 
d’Entitats d’Acció Ciutadana, es posà 
de manifest la situació d’emergència 
que es viu a la ciutat. No només això, 
sinó agreujat amb una greu manca de 
transparència per part dels ens que vet-
llen per la sanitat a la ciutat.

Sí que se sap que el pressupost sa-
nitari s’ha reduït un 15% del 2010 al 
2014. La rebaixa “no ha estat innocent 
però, ja que la concertada s’ha incre-
mentat”. «Segurament us preguntareu 
com és que abans ens donaven hora 
d’un dia per l’altre, ara en tres setma-
nes o un mes», deia la Núria Martí, 
infermera treballadora de Mútua, i 
activista de la Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública. Hi ha consens 
en situar l’origen del trasbals en com es 
van transferir la competències de la sa-
nitat, ja des de la transició, de l’estat a la 
Generalitat. «Es va arribar a un acord 
per ordenar la sanitat amb els patrons 
i mútues, es concertava la sanitat en un 
model de «sanitat mixta». A mitjans 
dels anys 90, s’oficialitza l’afany de lucre 
a la sanitat».

En les seves paraules, des de llavors, 
«els empresaris han anat fent de les 
seves, tot creant empreses que servi-
en a les demandes dels hospitals i de 

D es de fa unes setmanes els facultatius del 
Consorci Sanitari de Terrassa han posat en 
marxa una campanya de recollida de signa-

tures per donar a conèixer la situació d’emergència 
de l’atenció primària que presta aquest organisme 
públic: «és molt crítica, els CAPS del CST ho patei-
xen especialment», en paraules de Xavier Lleonart, 
metge de l’Hospital de Terrassa i representant del 
sindicat de facultatius. 

En aquest context s’explica la mobilització engega-
da per part dels facultatius: «els metges diuen que no 
poden més», explicà Lleonart, i «engeguen aquesta 
campanya a l’espera que se sumin la resta de treba-
lladors del CST».

En la descripció de la problemàtica actual, s’exposa 
que l’ICS va traspassar la gestió dels treballadors al 
CST. El problema, descriu Lleonart, és que «quan 
es va fer aquest traspàs, ningú no va comptar amb 
que aquests professionals es jubilarien». El resultat 
actual: des del 2016 es jubilaran 16 professionals, 
que seran 30 el 2023. Això vol dir que «l’ICS s’estal-
viarà aquestes nòmines, i el CST no té els fons per 
poder-los reposar, a banda que no té la capacitat de 
gestió».

Com a dada il·lustrativa, els facultatius del CST 
alerten que al CAP Sant Llàtzer hi ha 8.500 adults 
i 2.500 nens que tenen assignats metges que ja no hi 
són. La situació comporta un augment en les llistes 
d’espera i cues a urgències desproporcionades, motiu 
pel qual «els metges han dit prou de retallades indi-
rectes», a costa dels metges, i de la població que acaba 
sent l’afectada.

A banda de no poder fer noves contractacions, la 
malmesa situació econòmica del CST fa que «als 
Caps i a l’Hospital de Terrassa no es reposa materi-
al des de fa molt temps», segons Lleonart, que en la 
taula rodona sobre sanitat manifestà contundent: «la 
situació és d’emergència, i calen recursos ja».

L’altra demanda va adreçada al consistori: denun-
cien que s’hagin de pagar 600.000 euros a l’any a 
l’Ajuntament pel lloguer de l’Hospital de Sant Llàt-
zer, «quan la prestació per part de l’administració 
hauria de ser una cessió, com és la norma habitual».

El CST és una entitat pública participada en un 
60% per la Generalitat, un 20% per l’Ajuntament de 
Terrassa, i un altre 20% per la Fundació Sant Llàtzer. 
L’Hospital de St Llatzer, compta amb llits residenci-
als «absolutament deficitaris, amb poc pressupost».

Com s’està atenent a la gent? En quines condiciones 
està treballant el personal? Quina responsabilitat 
tenen les diferents administracions? Són qües-

tions que es volen saber, que es pretenien abordar en la 
taula rodona del 14 de juny, però que malauradament no 
tenen una resposta clara.

«I què passa amb les llistes d’espera a Terrassa? Simple-
ment, les xifres no afloren», mantenen des de la Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat.

De fet, a Terrassa, l’organització sanitària sembla més 
desigual, desproporcionada i òpaca que enlloc. Als anys 
80 es va decidir que el 50% seria de Mútua, i el CST l’al-
tre meitat. De forma que avui dia, només el CAP de Can 
Parellada és de gestió pública de la Generalitat.

Se sap que Mútua de Terrassa, una gran empresa pri-
vada i mercantil, està gestionant el 65% de la sanitat (que 
inclou els CAPS Rambla, Oest i Nord), mentre que el 
35% restant recau en el Consorci Sanitari. 

“L’opacitat de Mútua és tal que s’ha dividit entre assis-
tencial, asseguradora i sociosanitària, de manera que ha 
de subrogar treballadors a una fundació privada, amb 
un capital inicial que de seguida es va extingir”, descrivia 
la Núria. «Com han fet a tot arreu, han agafat tots els 
diners acumulats dels diners públics, i ara reben tota la 
subvenció del Catsalut».

El problema però va més enllà, ja que hi ha un focus 
important amb Mútua, i en concret “al CAP Rambla, on 
els metges i infermes simplement no donen a l’abast”. 

En tot cas, des de la Plataforma de Sanitat, es dóna su-
port a les demandes dels metges del CST, i es considera 
que són un pas endavant. Però proposen anar més enllà: 
“hem de crear entre tots més, a partir de la unitat, i obrir un 
front per una sanitat pública de debò; la Mútua la hem pa-
gat entre tots els ciutadans”. Estem veient que la gent paga 
les cronoscòpies per què lògicament tenen por davant la 
possibilitat de tenir càncer.”, i això no ho podem permetre!”.

L’opacitat del sistema sanitari egarenc, 
una rèmora

«Els metges no poden més i han dit prou»

 ▪ Xavier Lleonart en primer terme, amb Mercedes García, Luís de la Torre i Núria Martí.

l’atenció primària», així es feia sobretot 
en la malmesa època del conseller Boi 
Ruíz, farcida d’escàndols de corrupció i 
de consecutives retallades. Més recent-
ment, l’actual conseller Comín es va 
presentar com el «gran desprivatitza-
dor». Mentrestant, es va crear el Cercle 
de Salut, «que funciona com un lobby 
per evitar que aquest procés vagi enlloc, 
i aquí hi són els ideòlegs de la sanitat 
mixta catalana», alerta la Núria. 

Una altra conseqüència que com a in-
fermera la Núria destaca, i que amaga 
el model que s’està promovent, és veure 
una «societat més medicalitzada, amb 
ancians que estan prenent més de 12 
medicaments diaris!». En canvi, “no 
s’està fent prou en forma de prevenció 
de la salut, amb els nens, els diabètics, 
amb la gent gran en general”, la qual 
cosa comportaria menys cues a les ur-
gències, ja de per sí col·lapsades.

Pel que fa a les proves de diversa ín-
dole que tard o d’hora necessitem i 
a què tenim dret, i les quals els usua-
ris estan comprovant que s’allarguen 
molts mesos, s’està promovent que es 
pagui per aquestes proves, a través de 
la la privada. Es pot resumir com «qui 
té diners que ho pagui, i si no que es 
mori», concloïa amb contundència la 
Núria.

El camí marcat és el mateix 
que amb altres sistemes 
públics, com ara les pensions: 
descapitalitzar la sanitat, i 
qui tingui recursos, si vol una 
solució immediata, vagi a la 
privada.

D’aquesta forma ho exposava un 
metge de l’ICS participant a la tro-
bada: «els metges volem atendre bé 
la població; n’hi ha massa pacients en 
la via morta, que són unes llistes d’es-
pera que no són certes, de forma que 
la persona no entra en els registres. El 
resultat és un percentatge elevat de la 
població que no està sent atesa. I afe-
gia: «no hi ha ningú que doni la cara, 
només el metge, i aquest no pot donar 
resposta. I no tenim ningú on podem 
reclamar!». Un altre metge adscrit al 
CST, avisà: «no es cobreix ni una bai-
xa, no se us acudeixi posar-vos malats 
aquest estiu!»

MG
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Pep Valenzuela

L’organisme representatiu de les 
cooperatives de treball associat 
celebrà el passat divendres 16 de 

juny l’assemblea anual ordinària en un 
ambient d’eufòria, tot i haver de lamen-
tar els cops que han representat l’apro-
vació de la modificació de la llei de co-
operatives al Parlament de Catalunya i 
el tancament d’Aposta, la cooperativa 
de segon grau dedicada a la formació 
cooperativista, després d’anys de fun-
cionament com a escola del moviment.

En el darrer any s’han incorporat a la 
Federació 50 noves cooperatives. Una 
mostra de creixement també quali-
tatiu, d’aposta per l’economia com a 
activitat amb fins socials i governança 
democràtica basada en els valors i prin-
cipis del cooperativisme.

Molt positiu també, com assenyalà en 
Jordi Via, en nom de l’ajuntament de 
Barcelona, la incorporació d’aquest a la 
xarxa de Municipis Cooperatius (que 
ja en sumen 22).

Aquesta xarxa és impulsada per la 
Federació, vol ser una eina de col·labo-
ració entre administracions i la pròpia 
entitat per ajudar al canvi en favor 
d’una «economia al servei de les perso-
nes», emfasitzà en Jordi Via.

La presidenta del Parlament Carme 
Forcadell saludà l’assemblea i agraí la 
invitació en nom del Legislatiu català. 
Afirmà que els principis i valors del 
cooperativisme poden ser «motor de 
transformació social, alternatius al ca-
pitalisme salvatge», al temps, però, que 
va defensar amb força la modificació de 
la llei de cooperatives aprovada pel Par-
lament, «molt positiva», assegurà, tot i 
l’oposició clara i decidida de les entitats 
del cooperativisme i algunes de l’econo-
mia social i solidària.

Amb l’argument de lluitar contra les 
falses cooperatives, un desig i empeny 
compartit per tothom, el Parlament, a 
instància del grup Junts pel Sí, aprovà 
una modificació de la llei que, immedi-
atament, posa mitjans per regularitzar 
la situació de treballadores que vivien 
situacions homologables amb l’esclavis-
me, però al preu de reconèixer jurídica-
ment com a cooperatives empreses que 
no en tenen res a veure, reclamen des 
de la Federació, la XES i altres entitats.

La Federació de Cooperatives ratifica l’oposició 
al canvi de la llei de cooperatives

«El debat sobre l’economia social 
guanya espai i té a veure amb les falles 
del sistema capitalista, amb la crisi», 
afirmà l’Andreu Missé, director de la 
revista i cooperativa Alternativas Eco-
nómicas, en iniciar la seva conferència 
sobre els reptes de l’economia social. 
Amb un estat del benestar i un pacte 
social i econòmic keynesià que minva i 
es desfà, l’economia social apareix clara-
ment com a solució. Però, lamentà, les 
decisions polítiques concretes i reals 
que mostren que «els discursos xo-
quen amb la realitat».

Amb totes les dificultats, el cooperati-
visme s’obre camí i va endavant. Això és 
el que mostren les dades de la memòria 
del 2016, «més promoció, més creixe-
ment i més consolidació», sintetitzà en 
Perfecto Alonso, president de la Fede-
ració. Del total de 4.351 cooperatives 
existents a Catalunya, 2.974 en són de 
treball, i en aquestes treballen 45.417 
persones. Afiliades n’hi ha 528, de les 
quals 345 estan formades per entre 2 i 
5 persones sòcies, 90 d’entre 6 i 10; 44 
més tenen entre 11 i 20 sòcies, 28 en-
tre 21 i 50, i finalment 21 cooperatives 
en tenen més de 50. Territorialment, 
la província de Barcelona concentra la 
majoria, 440, seguida de Girona amb 
42, Tarragona amb 29 i Lleida amb 17.

Tot i l’ambient de satisfacció amb les 
xifres globals, no faltaren moments de 
malestar i polèmica. Primer, pel cas del 
tancament d’Aposta, una cooperativa 
de segon grau amb 12 anys de recor-
regut i acció en l’àmbit de la formació, 
la qual havia servit en bona mida com 
a referència de la Federació. En Nino 
Ramírez, soci de la cooperativa Doble 
Via, una de les integrants, informà al 
plenari sobre el procés, tot apuntant 
com a causa principal de la finalitza-
ció de l’activitat els problemes generats 
com a conseqüència dels canvis nor-
matius.

El canvi de llei de cooperatives aquest 
any va ser el punt amb més interven-
cions i polèmica de l’assemblea. La se-
cretària del Consell Rector de la Fede-
ració, Carme Giménez, informà amb 
detall del procés d’aquesta modificació 
de llei, iniciat al febrer d’enguany.

«Vam demanar la retirada de la pro-
posta, sense més», recordà la Carme, 

L’assemblea de Som Connexió anuncia l’inici de contractes d’internet

quan el 15 de febrer es va tenir notícia 
del canvi realitzat al Parlament, «per-
què no estàvem d’acord ni en la forma 
com s’havia fet (sense cap informació 
ni consulta amb les entitats del coope-
rativisme) ni en el contingut».

Del total de 4.351 
cooperatives existents a 
Catalunya, 2.974 en són de 
treball, i en aquestes treballen 
45.417 persones.

Això succeïa paral·lelament a la pro-
testa i mobilització de les persones que 
estaven treballant en condicions de 
superexplotació en les falses coope-
ratives del sector de càrnies a Osona. 
Aquest, de fet, va ser l’argument esgri-
mit per Junts pel Sí a l’hora de defen-
sar el canvi. Però, tot i així, en contra de 
l’opinió i criteris de la Federació i altres 
entitats, com la XES, que el mes de 
març van definir-se novament contrà-
ries al canvi i adoptaren una proposta 
alternativa de la Xarxa exigint la «des-
qualificació» de les falses cooperatives. 
I mentre aquesta desqualificació no es 

 ▪ Un moment del plenari de l’assemblea anual de la FCTC el passat 16 de juny a Barcelona Activa.

plantejat ja al govern del Tripartit», 
juntament amb altres problemàtiques, 
com la de les cambreres d’hotel i de 
transportistes. Diferents circumstàn-
cies i ritmes de la política, reconegué 
en Perfecto, van fer que «això quedés 
sense resoldre, tot i saber que portaria 
problemes».

Des del Consell Rector es reconeix 
«impotència, manca de força i de re-
coneixement». És una evidència, vist 
el que ha anat succeint aquests mesos 
i el resultat final. La qüestió, per tant, 
està pendent. Totes les veus a l’as-
semblea defensaren mantenir l’alerta 
sobre el tema i la reversió del canvi le-
gislatiu en agenda. Mentrestant, però, 
afegí en Perfecto, aquesta setmana ja 
es reunia una comissió per vetllar per 
l’aplicació de la normativa pel que fa al 
reconeixement de drets laborals de les 
treballadores de les càrnies, «comença 
a haver-hi moviments, i és només l’ini-
ci», assegurà el president de la Federa-
ció. «Ha estat un aprenentatge molt 
important», reconegué Alonso, tot 
sentenciant que «actuarem en conse-
qüència».

feia efectiva (el procés pot durar anys) 
que s’apliqués rigorosament la legisla-
ció laboral vigent.

Aquesta proposta no va ser accepta-
da pel Govern. Finalment, el canvi va 
ser aprovat de manera a donar legiti-
mitat a aquestes falses cooperatives, 
reconegué la Carme. «Vam perdre!», 
sentencià, i es va treure el comunicat 
denunciant i tot, però «així va que-
dar». L’única cosa que, tot plegat, po-
dria considerar-se positiu, donades les 
circumstàncies, afegí, és que «potser 
que les treballadores de les càrnies ara 
tenen un foradet per aconseguir algun 
dret, però res més». En aquest sentit, la 
secretària del Consell Rector informà 
que s’està treballant en organitzar la 
solidaritat amb aquestes treballadores, 
a més de mantenir la denúncia de les 
falses cooperatives, «no hem estat mai 
d’acord amb el canvi», va concloure.

«Cabreig! Per moltes raons», et-
zibà en el seu torn el president de la 
Federació, Perfecto Alonso. Perquè, 
explicà, el problema de la violació de 
drets fonamentals a les càrnies ja el co-
neixien des de feia temps, «ho havíem 

Pep Valenzuela

D esprés de més de dos anys 
treballant per oferir servei de 
fix i Internet, Som Connexió 

ja està preparada per oferir el seu propi 
servei, que ja tenen les primeres llars 
connectades. És la fase beta de l’ADSL 
de Som Connexió.

La connexió en aquesta fase «beta 2» 
està limitada encara a persones que ja 
en són socies de la cooperativa, però 
anuncia el llançament, a partir de se-
tembre, d’una oferta pública.

Les comunicacions telefòniques i les 
connexions a internet són una neces-
sitat molt important de les persones, 
fonamentals i bàsiques en aquestes 
alçades del campionat; no haurien de 
ser, o al menys no solament, negoci de 
quatre grans companyies que decidei-
xen no només el que cal pagar, sinó 
també què es consumeix, de quina 
manera i a quins horaris.

Dos iniciatives nascudes pels vol-
tants del 2013 desafiaren aquest oli-

gopoli tot creant Som Connexió i Eti-
com, dos iniciatives que es van trobar 
i fusionar a la Fira d’Economia Social 
i Solidària d’aquell mateix any. Avui, 
amb més de 2.000 persones sòcies i 
més de 2.300 contractes de telefonia 
mòbil, Som Connexió ja és una re-
alitat, s’aixeca sobre els propis peus i 
encara el futur, l’objectiu de fer realitat 
una xarxa oberta i lliure de telecomu-
nicacions, cooperativa, trepitjant sobre 
bases sòlides.

A principis del passat més de juny, es 
reunia al Prat del Llobregat, on hi ha la 
seu administrativa de l’entitat, l’assem-
blea anual de la cooperativa. Tot ha 
anat molt ràpid, i encara queda molt i 
molt… però ara ja el debat gira sobre 
com continuar caminant ara, quan ja 
s’està en el punt d’oferir un servei com-
plet de connexió i les possibilitats de 
futur són molt grans.

Enmig d’aquest bon ambient, una 
decisió difícil però quasi inevitable: re-
nunciar al nom d’Eticom, perdent així 
la meitat del nom d’origen, conseqüèn-

cia d’una denúncia d’una empresa que 
reclamava la propietat del mateix. Les 
consultes amb especialistes van acon-
sellar molt no donar aquesta batalla. 
A més, perquè l’opció de mantenir 
en solitari el nom de Som Connexió, 
ratificada per l’assemblea, no significa 

perdre tot el nom i, a més, identifica, 
si cap, una mica més el projecte coope-
ratiu amb el conjunt de propostes co-
operatives «Som», com són les d’ener-
gia i mobilitat.

Precisament, mirant-se en Som 
Energia, es decidí apostar per pro-

moure la creació de nuclis o entitats 
territorials que funcionin com a difu-
sores i articulares de la proposta, en 
un sector en què, tanmateix, al menys 
de moment, proposar un consum res-
ponsable és més difícil. També, perquè, 
a diferència de Som Energia, que ja 
pot oferir consum d’energies renova-
bles només, Som Connexió encara i, 
tot indica, per un temps, només pot 
gestionar d’altra manera paquets com-
prats a l’engròs a altres companyies.

De totes formes, les dificultats, com 
mostren les xifres, es van superant. La 
proposta fa camí i s’obre espai. I ho 
fa de la mà i connectada al món coo-
peratiu, al món de l’economia social 
i solidària del país, enfortint xarxes 
d’intercooperació. Així, per exemple, 
l’assemblea decidí que la cooperativa, 
que ja és membre de la XES, passi a 
formar part del Mercado Social de 
Madrid, de la cooperativa pratenca 
Som Gestió i de l’Associació Plegats 
per l’Economia Social i Solidària del 
Baix Llobregat.

 ▪ L’edifici de les Aigües del Prat va acollir la trobada de la cooperativa

MG
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 >Visita a Cervesa Barra

L’aposta per la producció artesanal va en augment

MÓN COOPERATIU

Miquel Gordillo

A quells que ens agrada la bona 
cervesa, estem d’enhorabona 
gràcies a diversos projectes 

que els darrers anys han sorgit per ela-
borar un aliment de qualitat, amb pro-
ducció artesanal, i que cada cop més 
podem trobar arreu a molts baretos, 
casals i supermercats, juntament amb 
les marques industrials que envaeixen 
els bars i terrasses. Més sort encara si 
es tracta d’iniciatives com la cervesa 
Barra, de caire cooperatiu, que volen 
recuperar la tradició per elaborar un 
producte amb ingredients originals i 
per degustar una bona birra en com-
panyia.

Ens atansem a un polígon industrial 
de Rubí, on ens espera la Judit Càrtex, 
impulsora i productora de Cervesa 
Barra. La Judit n’és entusiasta des de 
fa molts anys com a consumidora. Ens 
relata quin ha estat el seu recorregut: 
«jo ho feia per gust, sempre he estat 
molt cervesera, buscava birres d’im-
portació, alemanyes, angleses, de blat, 
etc. Fins que em vaig topar de cara 
amb la cervesa artesana», ens explica 
amb el to de qui li apassiona allò que 
fa. Durant uns anys va esdevenir una 
nòmada (així es diu en l’argot, també 
gipsy), que és la gent que porta la seva 
recepta a una fàbrica que disposi de les 
instal·lacions necessàries per tal que li 
preparin una tirada.

Després de fer alguns tallers i de 

mantenir converses amb gent vincu-
lada a la indústria alimentària, des de 
fa uns cinc anys la Judit és una pro-
ductora professional i una empresària 
(encara que no li agradi emprar aquest 
nom). Per començar, fou necessari el 
suport inicial de finançadors, «perso-
nes que confiessin en un negoci com 
aquest i en fes una aportació, enlloc 
de dipositar els diners en un banc». 
Són set socis en l’actualitat, els quals, a 
banda de l’empenta econòmica i de ser 
copropietaris, donen suport en fires i 
esdeveniments. «Jo hagués creat una 
cooperativa, però ens van dir que era 
més fàcil establir-nos com a societat 
limitada», confessa la Judit; «el nostre 
funcionament però és molt coope-
ratiu, procuro adquirir productes de 
comerç just i en d’altres cooperatives». 

Pel que fa a l’organització de les tas-
ques, la Judit s’encarrega bàsicament de 
la producció. Amb el suport del Víc-
tor, que col·labora en un altre projecte 
cerveser nòmada, i que ajuda la Judit 
a treure la feina davant les olles. En 
Just León, l’altre soci, porta la gestió 
empresarial, i també fa el repartiment 
als clients, «encara no podem pagar 
la distribució». Malgrat les dificultats, 
és la tònica general que s’observa en el 
sector: «pensem que la mitjana a les 
cerveseres catalanes és de dues perso-
nes treballant-hi».

La Judit destaca que no tenen un 
ànim de creixement massiu: «volem 
estar a tots els bars de croqueta i oliva, 

i elaborar una bona cervesa per estar 
a tots els ateneus, casals i baretos de 
Barcelona i el Vallès». Això sí, ho té 
clar, no a qualsevol lloc ni a qualsevol 
preu: «jo serveixo en llocs on hi hagi 
un ambient popular i on venen clients 
potencials de cervesa artesana», expli-
ca. «Sobretot m’agraden espais amb 
un projecte social al darrere, com ara 
casals i ateneus, més d’esquerres, ja que 
és el meu entorn natural». I expressa 
així com contempla el consum del 
producte que vol fer: «la barra d’un 
bar és la xarxa social més potent, quan 
estàs dempeus i actiu és quan més hi 
participes, a diferència d’estar assegut 
a taula».

La qualitat és fonamental, res a veure 
amb les marques convencionals que 
ens trobem a qualsevol bar. «És com 
tastar un suc de taronja acabat de fer 
enlloc d’un de pot, és un altre produc-
te. Lo altre que es fa és un refresc a 
base de malta, amb subproductes per 
economitzar-ho (Sírvase muy fría, per 
amagar els aromes). Sobretot nosal-
tres no filtrem ni pasteuritzem, que és 
el més important». Un dels objectius 
que es fixen és abaixar els preus, la 
qual cosa passa per «produir una mica 
més», i alhora mantenir el procés ar-
tesanal que caracteritza la cervesa que 
elaboren.

En aquest punt matisa: «és millor dir 
cervesa de producció artesanal. Hem 
aconseguit que se’ns escoltin com a 
Gremi d’Elaboradors de Cervesa Ar-
tesana i Natural” (GCAN, que agrupa 

actualment 35 cerveseres); “hem arri-
bat a la Generalitat, perquè entenguin 
que la normativa que van fer és per a 
elles, nosaltres treballem amb gra, ells 
amb extracte; encara més, nosaltres no 
fem servir gas». 

“La qualitat és 
fonamental, res a 
veure amb altres 

marques, que 
només són un 

refresc a base de 
malta”

Entre les cerveseres artesanals no hi 
cap la competència, a més que el beve-
dor de cervesa és «molt infidel» i pot 
decantar-se per diverses marques que 
li agradin segons el moment. A més, la 
Judit defensa la proximitat i el beure 
birra feta a cada lloc, amb productes si 
pot ser d’allà: «el km. 0 també es molt 
important per mi, no estic en contra 
de l’exportació però per anar tastant 
coses noves, no per arribar-hi i fer ne-
goci». I manté intacta la seva filosofia: 
«jo no vull vendre palets de cervesa, 
sinó a gent que en vulgui un producte 
bo i nostre!».

De fet, la cervesa de producció ar-

tesana pràcticament arriba a l’1% de la 
producció a l’Estat. «Tenim indepen-
dència dels grups cervesers industrials, 
però compte que aquest 1% també el 
volen!»

Presència i vincles amb Terrassa
Entre els productes que fan i venen 

a Cervesa Barra n’hi ha quatre tipus. 
Una rossa daurada més suau; una 
amber ale de nom Octubre (“potser sí, 
amb ressons de la Revolució Russa”, 
confessa). L’excel·lent cervesa negra 
que elabora està basada en la que be-
vien els obrers anglesos i els estiba-
dors, la working class, amb aroma de 
«cafè de comerç just que comprem a 
la cooperativa egarenca Alternativa3». 
Finalment, en fan una birra vermella 
anomenada Rubí, en homenatge a la 
ciutat on s’hi troba: «he descobert un 
lloc amb molta vida de poble i amb 
un teixit roig potent», precisament el 
tipus de lloc on la Judit s’hi sent més 
còmoda.

També a Terrassa hi ha presència de 
Cervesa Barra, i vincles més o menys 
directes. La Judit menciona llocs on es 
pot trobar com l’Ateneu Candela, Casa 
Evaristo, o el Cafè Teatre. Mantenen 
relació amb altres marques companyes 
que són originàries d’aquí, i reconeix 
que Terrassa és una «bona plaça de 
cervesa artesana». Explica com durant 
la mostra de cervesa artesana celebrada 
el passat abril, «va estar tot el dia plo-
vent, i quan la gent va sortir a la tarda 
ho vam vendre tot!».

O riginària i apassionada de la Barcelona dels moviments 
autònoms («ens han robat la ciutat en la nostra cara»), la 
Judit Càrtex és membre del Casal Independentista Octu-

bre del Poblenou, on també col·laborà en muntar una cooperativa de 
consum. Entusiasta també del Sankt Pauli, fou una de les fundado-
res del Fanclub Catalunya d’aquest famós equip de futbol alemany,  
reconegut per la seva ideologia antifeixista, del qual es va presentar 
recentment a Terrassa el llibre Un altre futbol és possible (Tigre de 
Paper), de Natxo Parras i Carles Viñas. Reconeix però que «ho he 
hagut de deixar per dedicar-me a fer de cervesera». Ella també es 
defineix sobretot com antifeixista i antisexista. 

A la Judit la reconeixen en el sector per ser de les poques dones 
cerveseres fabricants que estan «davant de l’olla»; però no ens hem 
d’oblidar de les dones que estan en la gestió, això és molt important 
també i no es valora prou!».

AUTORIA FOTOGRAFIA

Judit Càrtex: “Si us plau no 
oblidem mai la feina que 
fan les dones!”

 ▪ A Cervesa Barra elaboren quatre tipus de producte.

 ▪ La Judit ens mostra una de les olles que fan servir per produir cervesa 
artesanal.
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Menjadors escolars està deixant de pagar la liquidació 
de contractes per desacord amb el calendari de treball
Pep Valenzuela

L ’empresa que gestiona el servei 
de menjadors escolars de Ter-
rassa, Sehrs, està violant fla-

grantment el dret de les treballadores 
a no acceptar com a vàlid un calendari 
laboral que els treu diners del còmput 
anual i liquidació de final de curs. A 
més, està deixant de pagar la liquida-
ció de fi de contracte de curs, davant 
l’alarma i indignació de les treballado-
res. El director de serveis d’Educació 
de l’Ajuntament i responsable de fis-
calitzar el compliment de l’empresa, 
Lluís Alcalà, alertat del conflicte, va 
respondre a les treballadores: “gràcies 
per la informació. Ja em direu què us 
responen” de l’empresa. 

En una carta dirigida a l’empresa i 
al titular del servei, l’Ajuntament de 
Terrassa, la secció sindical d’USOC 
denuncia els fets. «Tot treballador té 
dret a mostrar la seva disconformitat 
amb la liquidació del contracte ano-
tant amb un « No conforme» al costat 
de la seva signatura», afirmen.

És aquesta la forma habitual en què, 
en no haver acord sobre el resultat 
final, la resolució queda per més en-
davant, però les treballadores reben el 
salari i liquidació, encara que eventual-
ment equivocat, sense haver d’esperar 
temps indeterminat. Però Sehrs, «no 
està permetent als seus treballadors 
expressar el desacord posant un «No 
conforme» en la tablet», que és el mit-
jà que l’empresa Sehrs està utilitzant 
per la liquidació del contracte anual.

En aquests dies, totes les treballa-
dores que a l’hora de signar han ex-
pressat la seva voluntat de posar el 
«No conforme» han estat advertides 
que no era possible i «amenaçades 
amb no cobrar» si es negaven a fir-
mar. En algun cas, els han dit que si 
volien posar aquest «No conforme» 
calia que anessin a l’oficina, al carrer 
Aurora, per firmar la liquidació en 

paper, «però sense rebre còpia de la 
mateixa i amb l’amenaça igualment de 
no cobrar».

Les treballadores estan trucant i en-
viant missatges a les membres de la 
secció sindical d’USOC amb molta 
preocupació i demanant què fer. La 
Maria Lluïsa, membre de la secció, 
informa que aquest problema de des-
acord amb la liquidació ja ho havien 
viscut amb les altres empreses, però 
que sempre s’havia respectat el dret 
a signar amb la nota del desacord. En 
demanar explicació al personal d’ofi-
cines, les membres d’USOC han estat 
insultades com a «folloneras».

Reclamant la intervenció del titular 
del servei, o sigui l’Ajuntament, les sin-
dicalistes no han trobat cap resposta. 
USOC denuncia els responsables de 
Serhs per permetre a una recepcio-

M és de 300 delegades sota 
el lema #ofensivaCCOO 
ompliren la sala d’actes de 

la Fira de Sabadell el passat 19 de juny. 
Una assemblea de persones electes per 
les treballadores i treballadors directa-
ment a les empreses de les comarques 
del Vallès Occidental i el Bages per 
reclamar la derogació de les reformes 
laborals i la llei Mordassa, entre altres, 
però especialment per exigir la recupe-
ració dels drets i dels salaris que, amb 
l’excusa de la crisi, la patronal i també 
les administracions públiques van re-
tallar.

L’assemblea forma part d’una cam-
panya de mobilització decidida en 
el recent congrés de la Confederació 
Obrera Nacional de Catalunya, una 
«ofensiva» a la qual crida el sindicat 
més votat a Catalunya des de fa 38 
anys i que compta, per tant, amb una 
representativitat inqüestionable. Ho 
volen fer, segons paraules del secretari 
general de la unió intercomarcal Enri-
que Rodríguez, «presentant propostes 
i solucions, perquè hem estat aquest 
darrers anys resistint, però ara cal pas-
sar a l’ofensiva». El beneficis empresa-
rials, adverteix, estan ja al mateix nivell 
de l’any 2008, abans de la crisi, «però 
el poder adquisitu dels salaris no s’ha 
recuperat».

Aquest augment dels salaris que 

s’exigeix és, en primer lloc, una qüestió 
bàsica de drets, de recuperar el poder 
adquisitiu perdut. Però, a més, d’acord 
amb l’anàlisi que fa CCOO, el creixe-
ment de l’economia en el país estaria 
sent impulsat principalment per la de-
manda interna, malgrat la situació, raó 
per la qual, defensen, l’augment de sala-
ris comportaria una millora immediata 
al temps de la demanda.

CCOO hauria «rebaixat pretensi-
ons» pel que fa al percentatge a exigir 
en la negociació de l’Acord Estatal de 
Negociació Col·lectiva, cara a mante-
nir un nivell alt d’unitat sindicat, asse-
gura el secretari comarcal del sindicat, 
de manera que no arribarà al 3% que 
havien defensat al principi. De totes 
formes, adverteix, l’acord és només una 
referència que no s’aplica ni immedia-
tament ni automàticament als conve-
nis. «Cal en cada cas organitzar la de-
fensa del mateix i la lluita», sentencia. 

En relació a la negociació dels con-
venis, hi ha dos altres punts que són 
«prioritaris» en l’agenda de CCOO: 
arribar a acords per garantir políti-
ques d’igualtat de gènere i contra tota 
discriminació («les dones pateixen 
més l’atur i la contractació precària, al 
temps que guanyen com a mitjana un 
25% menys de salari a igual treball», 
informa l’Enrique); i després, el com-
bat contra la precarietat. «Això és fo-

namental», subratlla el secretari, «ca-
len llocs de treball i salaris dignes, que 
a més són la millor manera de garantir 
que la caixa de la Seguretat Social es 
manté i que hi ha més recursos per a 
tothom».

El sindicat defensa també limitar la 
política de bonificació de les contrac-

tacions, que és una forma de finança-
ment del capital privat sense garanties. 
En aquest canvi de cicle, aquest «pas-
sar a l’ofensiva», l’organització se sent 
reforçada perquè està vivint un «inici 
de recuperació d’afiliació», afirma en 
Rodríguez, citant dades del primer tri-
mestre d’enguany.

Pel que fa a la comarca, a principis 
de juliol es reunirà per primera vegada 
després del congrés el Consell Interco-
marcal, amb una agenda de treball que 
esperen poder consensuar al màxim 
amb UGT. La situació general, en tot 
cas, com posa en evidència l’Informe 
de Desigualtat i Pobresa recentment 
fet públic, és «terrible», comenta recor-
dant les dades d’atur, problemes d’ha-
bitatge, i precarietat vital.

Més enllà de les polítiques emergen-
cials, Rodríguez assegura que CCOO 
treballarà per aconseguir empènyer el 
segon pacte comarcal per la reindus-
trialització del Vallès Occidental. «Es 
va aconseguir un acord de municipis, 
universitats, cambres i sindicats molt 
positiu, amb 40 mesures, que vam 
portar al consell comarcal, per això cal 
posar fill a l’agulla per concretar-les», 
o sigui pla de treball, grups i calendari. 
Una reindustrialització, en tot cas, que 
ha de privilegiar la creació d’ocupació 
de qualitat.

El secretari comarcal es felicita per 
l’aprovació al Parlament de la Llei 
de Renda Garantida de Ciutadania, 
considerant que és urgent i necessària 
aquesta normativa per garantir drets 
fonamentals de totes les persones. De 
totes formes, insisteix en què la solució 
millor, sinó única real, passa per garan-
tir ocupació estable i de qualitat, amb 
salaris dignes.

Comissions Obreres Vallès: “passar a l’ofensiva” per recuperar salaris i drets

nista dir-los “folloneras” en referència 
a les membres de la secció sindical i la 
resta de companyes «per reivindicar 
els nostres drets, com és el calendari 
laboral que hem denunciat en Inspec-
ció de Treball, perquè queda clar que 
descompten dies de vacances a les tre-
balladores, quan la realitat és que hem 
treballat més hores de les que marca 
el conveni».

D’altra banda, les membres de la sec-
ció sindical van quedat estupefactes 
en veure publicada recentment una 
notícia en el periòdic diari imprès 
local segons la qual Sehrs celebra i es 
felicita pels bons resultats del primer 
any de servei en considerar que tot 
està perfecte i no hi ha cap problema. 
Una vegada més es fa servir com a no-
tícia el que no és més que propaganda.

« Frontalment en contra del conjunt de mesu-
res i canvis que l’empresa Serhs està intentant 
imposar per activa i per passiva, amb el clar 

objectiu de precaritzar les nostres condicions de 
treball i, en conseqüència, el servei». Així comen-
ça el comunicat de la secció sindical d’USOC de 
menjadors escolars de Terrassa, una denúncia de 
gestió del servei que culpabilitza l’empresa i també 
l’Ajuntament, com a titular del mateix.

«Ara es pot veure molt més clar com és que 
Sehrs s’animà i atreví a oferir un pressupost tan 
barat», declaren des del sindicat tot anotant els 
detalls d’aquesta «precarització»: l’empresa va fent 
per canviar el conveni que regeix les condicions 
laborals generals de l’actual de Col·lectivitats al de 
Lleure, que és «més barat per a l’empresa»: salaris 
més baixos, pèrdua de plus manutenció, de dies 
personals, de plus de responsabilitat, del premi de 
vinculació i del plus de vestuari.

També perquè, afegeix el comunicat, amb el ca-
lendari que han pretès imposar al conjunt de la 
plantilla egarenca els han volgut treure dies de des-

cans i vacances. En aquest punt, la secció d’USOC 
apunta la responsabilitat de la representant de 
CCOO en el comitè provincial de Barcelona 
d’aquesta empresa per haver signat i donat reco-
neixement a un calendari que, com a mínim, no 
està ben fet i, en el qual, com sempre, els errors els 
paguen les treballadores.

Les responsables de la secció sindical alerten tam-
bé de la realització de contractes en frau de llei, a 
més d’un augment de càrrega en les cuines sense el 
corresponent augment de personal o hores.

Tot plegat, emfasitza, un conjunt de «pràctiques 
abusives que afecten directament la qualitat del 
servei», del qual en són usuàries directes les nenes i 
nens de les escoles públiques.

En aquest punt, consideren que la responsabili-
tat no és només de l’empresa, perquè la titularitat 
del servei és de l’Ajuntament de Terrassa, i aquest 
no està complint amb la seva obligació «per haver 
adjudicat el servei en base a un plec de condicions 
que no imposava a l’empresa el manteniment de les 
condicions laborals de les treballadores i que tam-

poc estipulava les ràtios de cuina».
Així les coses, i mirant amb la perspectiva de dè-

cades de treball i funcionament del servei de men-
jadors escolars, finalitza el comunicat de la secció 
sindical. Les treballadores consideren que cal pen-
sar i projectar la gestió d’aquesta feina amb altres 
paràmetres. Ja n’hi ha prou de córrer una i altra 
vegada darrere l’empresa i l’Ajuntament perquè in-
compleixen o no garanteixen condicions generals i 
concretes de treball i servei. Aquesta, plantegen, és 
una història llarga i coneguda.

Cal fer un pas endavant, «perquè amb dècades 
d’experiència en aquest servei de moltes de les tre-
balladores, que ens permeten conèixer molt bé el 
funcionament en tots els nivells, sense necessitat 
que ningú vingui de fora per organitzar-nos ni ma-
nar-nos el que toca fer», subratllen, ara sol·liciten 
que «l’Ajuntament internalitzi el servei al finalitzar 
la concessió vigent, donat que és la única manera 
de prestar un servei de bona qualitat i a un millor 
preu i de garantir unes condicions laborals dignes, 
que no precaritzin encara més si cap, el sector».

Municipalitzar el servei

Juliol de 2017

 ▪ Sala d’Actes de la Fira de Sabadell.
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 >Entrevista amb el president de la Comunitat Musulmana de Terrassa

Reflexions entorn al Ramadà: veïns i veïnes de 
Terrassa comparteixen la seva experiència
Maria C.

L a Lamiae i la Najoua porten el 
sopar a taula: els bols amb la 
harira, la pastela de pollastre, 

dàtils, pastissets, llimonada i el batut 
de fruites. Un dia més, el Maghrib 
trenca el dejuni. Estem gairebé a la 
recta final del Ramadà i ens hem tro-
bat amb una família per compartir 
aquest esdeveniment religiós. Una 
família catalana com tantes altres: els 
grans són migrats, els petits formen 
part de la primera generació nascuda 
a Terrassa.

Durant el sopar, la Lamiae i l’Ab-
delKarim expliquen que el Ramadà 
és un mes sagrat, dedicat a Déu. Un 
mes durant el qual hom ha de ser mi-
sericordiós amb els altres i resar molt 
per «aconseguir la millor puntuació 
davant Déu». El dejuni, expliquen, té 
una doble funció: per una banda pu-
rificar el cos, per l’altra, sentir empatia 
amb les persones que no tenen res per 
menjar. «És fàcil parlar de la gent que 
passa gana, però fins que no et poses 
realment a la seva pell, no saps real-
ment què senten», diu l’AbdelKarim.

Després de sopar, quan els nens s’ai-
xequen de la taula i es posen a jugar, la 
Lamiae es retira a fer les seves oraci-
ons i nosaltres ens quedem fent petar 
la xerrada. Parlem, entre d’altres, de 
les diferències entre les branques islà-
miques xiïtes i sunnites, intercanviem 
opinions sobre la presència de símbols 
religiosos a les escoles públiques de la 
ciutat i sobre la possible convivència, 
igualitària i respectuosa, de diferents 
tradicions culturals als centres edu-
catius. De fons, continua el xivarri de 
Karbala TV, un canal religiós iraquià 
que retransmet en directe el Ramadà 
des de la Mesquita de l’Imam Hussein, 
un dels llocs sagrats més importants 
pels xiïtes. Per pantalla van passant 
diferents presentadors i tertulians, i la 
Najoua i l’AbdelKarim m’expliquen, 
rient, el significat dels diferents tipus 
de barba que porten els homes musul-
mans.

“La nostra religió 
i la nostra cultura 
estan relacionades 
amb uns temes X 
i hi ha gent que 
no fa l’esforç per 
entendre què és 
veritablement 

l’Islam”
Ara seria l’hora en què, al seu Tànger 

natal, sortirien al carrer i continuari-
en celebrant el Ramadà amb la seva 
família, amics i veïns. Per la Lamiae, 
que porta deu anys a Catalunya, és el 
primer cop que passa aquestes dates 
assenyalades a Terrassa. A Tànger, ens 
explica, «quan acabem de sopar i hem 
descansat una mica, sortim amb tota 
la família. Hi ha moltíssima gent al 
carrer i anem pel passeig marítim fins 
a la platja. Hi ha concerts, fem festa… 

estem desperts fins molt tard a la nit». 
A Terrassa, clar, la celebració és molt 
més aigualida. Davant la possibilitat 
de demanar un espai públic on poder 
celebrar de manera similar les nits del 
Ramadà a Terrassa, l’AbdelKarim ar-
ronsa les espatlles. El calendari laboral, 
pautat per una altra religió, no els hi 
ho permetria. «Per a què?-pregunta- 
Tanmateix, a l’endemà, tothom ha de 
treballar i ningú no pot fer festa» diu. 
«Nosaltres sopem, mirem una mica la 
tele i a dormir» corrobora la Lamiae 
amb resignació. La Najoua explica que 
altres persones sí que surten en grups 
al carrer, cap a les dotze o la una, i que 
enguany això ha generat queixes d’al-
guns veïns del barri de La Maurina.

Mustafa Ben El Fassi, President de 
la Comunitat Musulmana de Terras-
sa, es mostra comprensiu amb aquests 
queixes: «Sempre diem a la gent que 
cal posar-se al lloc dels altres. No vo-
lem provocar problemes durant aquest 
mes i potser hem de treballar encara 
més en sensibilitzar a la nostra gent, 
i que recordin que hi ha altres que a 
l’endemà han de matinar per anar a 
treballar».

Uns dies després del sopar, som a la 
Mesquita Badr de Ca n’Anglada, reu-
nits amb el Mustafa i altres joves que 
visiten aquest lloc regularment. Són 
la Hanan, de 14 anys, i el Hamid i el 
Khalid, de 32. Tots tres coincideixen 
en explicar que el Ramadà és el mes de 
Déu. Hamid explica, a més, que du-
rant aquest mes, les portes del paradís 
estan obertes. «Això és un símbol: si 
tries fer el bé, entraràs al paradís» i el 
Khalid afegeix que «també és un mes 
durant el qual la gent purifica tot allò 
que ha fet malament».

La Hanan és jove però ja celebra el 
Ramadà. Estudia a l’Institut Blanxart 
i, a classe, les seves companyes no ente-
nen molt bé què és això i li pregunten 
si no podria menjar una mica, ni que 
fos d’amagat. Ho explica rient i diu que 
les seves companyes «no entenen que 
això és una cosa privada entre Déu i jo 
i que no té sentit l’engany».

I és que malgrat ser una data clau 
per un gran nombre de catalans i ca-
talanes, el Ramadà continua essent un 
misteri per a molts d’altres. No només 
són les preguntes que joves com la Ha-
nan han de respondre cada dia durant 
aquest mes, «també hi ha idees pre-
concebudes i falta d’informació -diu 
el Hamid- ja que la nostra religió i la 
nostra cultura estan relacionades amb 
uns temes X i hi ha gent que no fa l’es-
forç per entendre què és veritablement 
l’Islam».

Durant una estona analitzem quines 
són aquestes idees preconcebudes. En 
parlar del Ramadà, l’atenció recau, de 
manera sensacionalista, en el fet de 
«passar gana» però Mustafà expli-
ca que hi ha una dimensió molt més 
gran: «pel món islàmic, el Ramadà és 
com la ITV, però de les persones», diu. 
«És un moment per aturar-se i reflexi-
onar en tots els sentits possibles: sobre 
la teva relació amb Déu però també 
sobre la teva relació amb els altres. El 
dejuni no consisteix en passar gana si 
no en posar-te en la pell de l’altre i en 
educar-te a tu mateix guanyant control 
sobre els teus actes.»

Aconseguir aquest autocontrol és la 
peça clau d’aquesta pràctica i és el que 
fa que noies com la Chaimae expliquin 

aquesta experiència des d’un punt de 
vista més que positiu. Chaimae, de 
20 anys, celebra el Ramadà tot i no 
resar habitualment i no considerar-se 
especialment creient. Malgrat les altes 
temperatures del forn on treballa a 
jornada completa, explica que és pre-
cisament durant el mes del Ramadà i 
gràcies al dejuni quan se sent més sana 
i més forta que mai. Una fortalesa que 
es basa en el control sobre el seu propi 
cos que aconsegueix durant aquestes 
setmanes.

“El dejuni no 
consisteix en passar 
gana si no en posar-

te en la pell de 
l’altre i en educar-

te a tu mateix 
guanyant control 

sobre els teus actes”
La Fàtima, companya de feina de 

la Chaimae, reconeix en canvi que el 
Ramadà, amb aquestes temperatures 
i amb una jornada laboral tan exi-
gent és complicat i que ella no sem-
pre el segueix o no és gaire estricta. 
«Tanmateix jo no reso gaire, i fer el 
Ramadà i no resar no té gaire sen-
tit», diu. El seu company, l’Ahmed 
l’escolta. Ell és professor de l’Alcorà, 
un home força religiós que rebutja 
jutjar la seva companya: «això és un 
tema entre ella i Déu, jo no m’hi puc 
ficar» diu. La Fàtima assenteix i re-
corda, a més, que el Ramadà ha de 
ser voluntari i ningú no pot ser forçat 
a seguir-lo. «La meva família és molt 
creient però jo no ho sóc gaire i ningú 
em farà fer coses que no vull fer» diu 

amb un punt d’orgull.
De tornada a la Mesquita, la Ha-

nan, el Hamid i el Khalid rebutgen la 
idea que el Ramadà pugui esdevenir 
una tradició cultural més que religi-
osa com succeeix, per exemple, amb 
el Nadal. Reconeixen, això sí, que els 
agradaria que més gent aliena cone-
gués i participés d’aquest mes tan im-
portant per a ells, tot i que la fórmula 
per aconseguir-ho no està clara, més 
enllà de «lluitar contra el desconeixe-
ment que encara hi ha a la societat al 
voltant de la nostra cultura».

Acabem l’entrevista quan el pro-
fessor d’àrab de la Hanan li demana 
que torni a classe: ha de rebre les 
felicitacions de les seves companyes 
ja que, per segon any consecutiu, ha 
estat la millor estudiant d’àrab. Mar-
xem de la mesquita tot recordant un 
bocí de la conversa amb l’AbdelKa-
rim en què, després d’explicar un 

episodi racista viscut per la seva filla 
Yasmine a Terrassa, va assenyalar-la i 
digué orgullós: «Jo no vull denunciar 
aquestes coses i anar de judicis amb 
la meva filla perquè encara és una 
nena, però el dia de demà això canvi-
arà. Ella és catalana, i tindrà els seus 
estudis i arribarà el dia que aixecarà 
el cap i haurà de ser respectada».

La Hanan, com la Yasmine, de 10 
anys, i la seva cosina Wiam, de 12, 
són peces indestriables del futur 
d’aquesta ciutat. Joves que ja porten 
a la seva motxilla tres idiomes que 
dominen a la perfecció i que, a for-
ça de moure’s amb desimboltura per 
dues cultures diferents, estan cons-
truint-ne una de nova, integradora 
i rica. Una cultura on les diferents 
experiències que conviuen a la ciutat 
puguin esdevenir una eina d’empo-
derament pel poble i ser celebrades 
per igual.

 ▪ Khalid, Hamid, el president de la Comunitat Musulmana de Terrassa Mustafà Ben el Fassi i la jove Hanan MC
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 >La Xemeneia, grup de cultura

Nou impuls a les festes populars i tradicionals 
Pep Valenzuela

Revetlla de Sant Joan, cançons 
de taverna, balls de gralles... ce-
lebracions i festes d’una tradició 

popular que a Terrassa s’havien quedat 
pel camí o mai no havien tingut espai, 
tot i ser conegudes, molt properes i, en 
definitiva, també nostres. Doncs bé, 
aquest ja és un escenari que comença a 
quedar vell. Enguany, i ja van dos, s’ha 
celebrat una revetlla del solstici d’estiu 
com toca. També van ser un èxit les 
cançons de taverna, el passat abril, i per 
Festa Major tindrem balls de correfoc.

Darrere la moguda hi ha la Xemene-
ia, un grup de joves terrassencs, «amb 
una forta vinculació amb el teixit asso-
ciatiu de la ciutat», que vol «respondre 
a la necessitat que té Terrassa de festes 
populars, lligades especialment a la cul-
tura popular i tradicional terrassenca i 
catalana».

No que a la ciutat no hi hagi prou 
moviment, al contrari, però la gent de 
la Xemeneia fa un pas més, «aspira a 
donar una nova sortida, si no a trans-
formar, a l’oci popular de la ciutat; re-
cuperant i impulsant festes perdudes 
i oblidades de la ciutat i dels Països 
Catalans. Clar que tenint molt clar 
que Terrassa és una «ciutat amb molts 
matisos, on la ciutadania té moltes in-
quietuds dins d’una societat molt rica».

Secretari i impulsor del grup de cul-
tura, en Joaquim Albalate, que és mem-
bre de les colles castelleres Minyons i 
Bergants (universitària), així com de la 
del Drac Baluk, subratlla en conversa 
amb Malarrassa aquests motius per 
crear el grup, ara fa poc més d’un any, 
tot i que sorgeix d’una preocupació 
compartida des de fa alguns anys més: 
«la mancança de festes populars, basa-
des en la cultura popular i tradicional», 
en un escenari quasi monopolitzat pel 

model «disco» o televisiu. Allò més 
punyent, en un primer moment, recor-
da, la «mancança més clamorosa» que 
notaven era la d’una bona festa de Sant 
Joan, amb la qual, per cert, es van estre-
nar l’any passat.

A partir d’aquí, vam posar en marxa 
altres coses, com és el curs de gralla, 
tarota i tabal. Un curs que, forma de 
les colles constituïdes, no hi havia a la 
ciutat, «a diferència d’altres moltes po-
blacions», remarca en Quim, i ho han 
fet en col·laboració amb altres entitats. 
Concretament, tres trimestres omplint 
les classes, el que vol dir 150 o 200 per-
sones. 

Una altra activitat que ja es realitza és 
la de cançons de taverna, trobades de 
gent per cantar, vermutejar i fer amis-
tat, tot garantint la presència de músics 
pel cas. Aquest abril passat just abans 
de sant Jordi es va fer la primera, al cafè 
del Teatre, amb una quinzena de mú-
sics i unes 50 persones. Queda per tant 
inclosa a l’agenda egarenca, replicable 
i multiplicable en altres dates sempre 
que hi hagi empenta, que d’això mai no 
en falta.

Finalment, també com a part d’allò 
real i concret, durant aquesta Festa 
Major s’estrenarà el ball de gralles, des-
prés del correfoc, a la plaça del Progrés. 
Amb dos grups de músics i suport de 
l’Ajuntament. L’objectiu és que la gent 
balli amb la música de les gralles, fer 
un gran espai de ball i festa amb «altra 
opció de música a la festa major», afir-
ma, «però sense voler competir amb el 
Bustamante, clar, que cadascú té el seu 
espai».

A l’agenda, però, n’hi ha la festa de 
Castanyada, la de cap d’any, «tot i que 
l’Ajuntament ja en fa la seva; són coses 
que anirem veient». Una llista que no 
para de crèixer. Però ara, primer, inten-
ten ja la consolidació amb la feina feta. 
Les entre 12 i 15 persones del grup, tot 

plegat, no poden fer molt més, encara i 
comptar amb un bon grup d’amics per 
donar suport en els moments clau.

Difondre i donar oxigen a la cultura 
popular

La participació activa de la pràctica 
totalitat de membres del grup en colles 
i entitats de la ciutat és, d’una banda, 
temps i esforços a repartir, però d’altra 
una connexió sense la qual quasi no 
es podria explicar la Xemeneia. Amb 
edats entre els 18 i 40 anys, la mitjana 
està en poc més de 20. De moment, 
funcionen assembleàriament, com un 
únic grup, «estem aprent molt i co-
mençant ara a funcionar millor; no t’ex-
plico como ho estàvem fent fa només 6 
mesos», alerta l’Albalate.

L’objectiu, pel que fa als diners, és 

aconseguir l’autofinançament i l’auto-
suficiència. Això, explica, amb el que 
es va recollint en les activitats i via una 
xarxa d’intercooperació, com ara amb 
la colla de la Papallona de Sant Pere, 
per gestionar la barra del bar durant 
les festes, o també amb Òmnium per 
fer conjuntament la festa de Sant Joan. 
No han demanat subvencions, només 
alguna ajuda per infraestructures, com 
taules, cadires, punts de llum... «És  
difícil treure’n calés», resum l’Albalate, 
«però anem fent perquè quedi algun 
calaix de les activitats».

Pensant també, a mig o llarg termini, 
en eventuals tasques d’arxiu i docu-
mentació sobre el tema, tenen molt 
clar, però, que de cap manera «no ens 
plategem cobrir-ho tot», declara el se-
cretari, «pretenem contribuir a donar 

una mica d’aire i oxigen a la cultura 
popular a la ciutat, i treballem amb 
tota la resta de grups». De fet, efectiva-
ment formen part de la coordinadora 
de grups, «es tracta d’aportar una peça 
més, un granet de sorra més al que ja es 
fa a la ciutat».

I una part important i estratègica que 
creuen que poden aportar és amb la 
intervenció a les xarxes socials, creant 
condicions per difondre tot el que es 
faci i difondre molt més. «Tenim eines 
i les sabem fer servir», garanteix, «i a 
més som una mica gamberros i pro-
vocadors, que també és just i necessari, 
aportant un toc de frescor, per popu-
laritzar, divulgar i compartir-ho tot. 
Amb la gent que té experiència i vincles 
en el món de la comunicació intentem 
jugar bé les carrtes».

Aquest 24 de juny, festivitat de Sant Joan, va nèixer l’Àliga de 
Terrassa, obra del gran artista i escultor, l’infatigable activista cul-
tural de Terrassa Jordi Grau, creador de bona part de les figures de 
la cultura popular egarenca, entre les quals els capgrossos. Aquesta 
Festa Major, òbviament, s’estrenarà amb tota glòria.

Neix l’Àliga de Terrassa

@patobuster

 ▪ Imatge de la foguera de Sant Joan d’enguany a la plaça de la Font de l’Apotecari. LA XEMENEIA
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HORITZONTALS: 1. Que acull. 2. Encadenar 
(algunes coses) les unes amb les altres. 3. 
Expressió usada per a donar coratge. Me-
tall preciós, groc, el més mal·leable i dúctil 
de tots els metalls. Altar en què s’oferei-
xen sacrificis. 4. De pau. Vocal. 5. En sentit 
contrari, dona que alleta l’infant d’una altra. 
Àvia. 6. Posar fluixa (una cosa tibant o es-
treta). Sud. 7. La primera. Eventualment 
precedit de a, en quin lloc, a quin lloc. Con-
junt dels espais celestes. 8. Que està en es-
tat de repòs, caracteritzat per la suspensió 
de certes funcions de l’activitat vital. Òxid 
d’itri. 9. Sentir odi. Mescla de gasos que 
compon l’atmosfera. 10. Corrent natural 
d’aigua que va a para al mar, a un llac o a un 
altre riu. Nom d’home. Cinquanta romans.

VERTICALS:  1. Que acapara. 2.Fet d’en-
castar-se-se tots el llocs en una elecció, 
en una competició… Sentiment profund 
de malvolença envers algú. 3. Individu 
d’un poble originari de Mèxic, emigrat als 
Estats Units. Està pres per un sentiment 
de viva alegria, satisfacció, derisió. 4. Cent 
cinquanta romans més. Llengua, especial-
ment considerada com a pròpia d’una co-
munitat determinada. 5. En sentit contrari, 
poltre en anglès. Un hom. En sentit contra-
ri, abreviatura de senyor en anglès. 6. Me-
tall de transició que ocorre en alguns mine-
rals rars juntament amb alguns latànids. 
Cinquanta romans més encara. Vocal. Un 
altra vocal. 7. Nom de lletra. Relatiu o per-
tanyent al cafè. 8. Moviment oscil·latori de 
les aigües del mar. Relatiu o pertanyent als 
metges o la medicina. 9. Enutjar fortament, 
provocar ira. Nom de cert país britànic. 10. 
Abreviatura de senyora. País àrab.

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. ACOLLIDORS. 2. CONCATENAR. 3. APA. OR. ARA. 4. PACIFIC. I. 5. ADID. AIAI. 6. RA-
XIULFA. S. 7. A. ON. ETER. 8. DORM. ITRIA. 9. ODIAR. AIRE. 10. RIU. MARCEL.

 → MOTS ENCREUATS

Juguen negres i guanyen.

Les negres estan literalment abocades cap a el Rei blanc. La dispo-
sició de les peces negres es coneguda com “el mat de Blackburne”. 
Blackburne va ser un jugador anglès de reconegut prestigi en el món 
dels escacs; (1841 – 1924) i es va donar a conèixer també per aquest 
tipus d’atac combinat amb els dos alfils i el cavall a la casella “g5” o 
“g4” i el corresponent sacrifici per obrir les línies.

Solució: 
1…Dxh4!! (Si 2. gxh4, Axh2 mat)  2. Axg4 (per evitar el mat); 
3. Dxg4 i amb la peça d’avantatge es guanya amb facilitat.

 → PROBLEMA D’ESCACS

Cesc Carceller

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Futbolítica

Ramon Usall

Ara Llibres, Barcelona, 2017

395 pàgines

Jordi Sellarès

Davant la recurrència de que el futbol —i l’esport en 
general— no s’ha de barrejar amb política, sorgida 
molts cops de gent qui, per defecte, provenen o for-

men part de classes més benestants o que pertanyen a seg-
ments de població que exerceixen un estatus de dominació 
sobre d’altres segments, l’historiador Ramon Usall (1977) 
ens demostra en aquest Futbolítica que política i futbol, 
pesi a qui li pesi, estan íntimament lligats, tan per bé com 
per mal. I ens ho demostra en una dimensió global, a través 
de les històries d’un grapat de clubs de futbol que deuen el 
seu naixement i existència, el seu esdevenir i també la seva 
desaparició a la història dels propis països o de la geopolí-
tica mundial. Alguns d’aquests clubs van néixer a partir d’un 
sentiment i d’un clam popular, d’altres amb una clara inten-
cionalitat política, passant a ser un instrument del poder. 
Històries com la de la Juventus de Torí, el club dels patrons 
de la FIAT, igual d’estimada com d’odiada a tot Itàlia men-
tre que, a la pròpia capital piemontesa va per darrere del 
Torino F. C. en popularitat. D’equips com el Benfica, el Olt 
Scornicești o el Colo-Colo, utilitzats com a eina de control 
social i legitimació internacional per dictadors com Sala-
zar, Ceausescu i Pinochet, respectivament. Des d’equips 
que representen l’esperit de la classe obrera, l’agermana-
ment i la solidaritat fins a aficions que han portat a l’extrem 
passions i odis exacerbats. Valgui’ns l’exemple del famós 
partit que va enfrontar el Dinamo de Zagreb i l’Estrella Roja 
de Belgrad el 13 de maig de 1990: l’escenificació, sobre un 

terreny de joc, de la desfeta del somni d’unitat i ager-
manament iugoslava i l’inici de la salvatge Guerra dels 
Balcans.

Amb capítols breus de no més de 6 pàgines Ramon 
Usall ens presenta les anècdotes i històries amagades 
de 60 clubs, algunes de conegudes, d’altres realment 
sorprenents. Sabíeu que l’Atlético de Madrid va néixer 
com una sucursal a Madrid de l’Athletic de Bilbao? I que 
la franja lila de l’escut del Reial Madrid fou introduïda, 
ni més ni menys que l’any 1931 per emfatitzar els valors 
republicans de l’equip? O que la Roma i la Lazio, ene-
mics acèrrims, van estar apunt de ser fusionades ni 
més ni menys que per Mussolini, soci laziale, per gua-
nyar competitivitat i força enfront els clubs del nord 
del país? O que els Dinamo, ja fos de Zagreb, Tbilisi, 
Berlin, Kiev, etcètera, era com es coneixien els equips 
dels NKVD /KGB / Stasi i d’altres policies polítiques 
dels països d’òrbita socialista i comunista, malgrat que 
alguns d’ells ara estiguin més aviat vinculats amb grup 
ultranacionalistes i feixistes? O que el Racing Univer-
sitari d’Alger és potser l’únic equip del món que pot 
presumir d’haver tingut un premi Nobel de literatura 
defensant la seva porteria? 

Llegir Futbolítica és adonar-se que el futbol i la po-
lítica, durant gran part del segle XX i a tot el món, han 
estat i estan íntimament lligades. A voltes com a eines 
del poder i del capital o per legitimar ocupacions (RB 
Leipzig, Club América, Al-Jaish de Síria o la Joventut 
Esportiva El Massira del Sàhara Occidental) o com a fi-
del reflex de la història canviant i mutant del seu propi 
país (Ararat Erevan, Dinamo de Zagreb, FC Barcelona, 
Júpiter o l’Sporting Club de Bastia). Històries curio-
ses i simpàtiques com la del Dukla Praha, famós per 
la seva samarreta suplent, convertida en objecte de 
culte a tot Europa gràcies a un grup punk anglès dels 
anys 80; la del SC Tasmania 1900, equip berlinès que 
pujà a la primera divisió de la RFA, per decret adminis-
tratiu i polític vinculat als equilibris de forces durant la 
Guerra Freda i que sosté encara el rècord de les pitjors 
estadístiques de tota la història de la Bundesliga; o la 
del Saint-Étienne, estimat a tota França per ser l’etern 
perdedor, es barregen amb d’altres de més tràgiques, 
com la del Qarabag FK, el Hakoah Viena o l’Star of the 
Sea.

Lluites nacionals, de classe, guerres civils i mundials, 
tota la història del segle XX es pot resseguir a través 
de les històries d’aquests equips sorprenents. Es para 
també força atenció al creixent feixisme que s’ha apo-
derat de moltes graderies europees, sobretot, però no 
només, als Balcans i a l’Europa de l’Est, i com aquest 
feixisme ultra està també fortament vinculat a la his-
tòria dels diferents països i territoris (Lazio, Karpaty 
Lviv). I plantant cara no només al feixisme sinó també 
al sistema i al futbol modern hi ha casos, apart dels 
estimats Sankt Pauli i Rayo Vallecano, com els del Red 
Star parisenc, l’Union Berlin, l’Sloboda Tuzla de Bòsnia, 
el Velez Mostar, l’Arsenal de Kíev o el Partizan Minsk, 
que val molt la pena conèixer. Ens toca, doncs, agrair a 
Ramon Usall la seva labor d’investigació per oferir-nos 
no només una lectura molt interessant, quan no apas-
sionant, sinó també una llista de nous clubs preferits i 
referents de la gent d’esquerres.

Perquè el futbol és negoci, però també, llegiu-ne la 
gran quantitat d’exemples, humanitat, dignitat i soli-
daritat.

 → LITERATURA

El futbol, sí,  
també és política

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI

Experiència en escacs 
escolars i en organització 
de tornejos/exhibicions.

Personalitzades i/o en grups. 
 

cesccarcellerf@yahoo.es  669 24 76 32
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QUÈ PASSA 
AMB L’AIGUA 
A TERRASSA?
El 9 de desembre es va acabar la concessió de l’empresa Mina d’Aigues de 
Terrassa, que ha durat 75 anys, ara ens trobem en un procés de pròrroga que 
ha d’acabar al desembre d’aquest any.
Per això, estem en un moment històric d’una enorme transcendència a 
la ciutat de Terrassa, tenim l’oportunitat de decidir i caminar de forma 
inequívoca cap a la recuperació del servei municipal de la gestió directa de 
l’aigua. El cas de Terrassa és una punta de llança de tots els processos de 
municipalització que han de venir a la resta de l’Estat, demostrant que una 
ciutat gran com Terrassa pot passar a una gestió pública modèlica. 
Només és possible amb la voluntat ferma de totes i tots, i expressada de 
forma majoritària per part de la ciutadania cap aquest objectiu, més de 
8.000 Terrassencs ja s’han pronunciat amb la seva signatura a favor de la 
municipalització, i tu?
La Taula de l’Aigua, més de 150 entitats i la majoria del consistori de 
Terrassa també aposten per la municipalització, així ho vam demostrar en 
la manifestació del 19 de març a la ciutat amb més de 4.000 persones.

No volem qualsevol model d’empresa de gestió municipal. El nostre objectiu està recollit en els 13 PRINCIPIS  acordats i aprovats en l’Assemblea 
històrica del passat dia 21 de gener d’enguany en la que vàrem constituir el primer  PARLAMENT CIUTADÀ DE TERRASSA.

Aquests PRINCIPIS són:

¿QUINA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGUA VOLEM?

Dret d’accés a l’aigua
Cap persona s’ha de veure privada d’accés a l’aigua per motius 
econòmics.

Gestió pública
L’aigua és un bé comú, no una mercadería, per tant la seva gestió 
ha de ser pública.

Qualitat de l’aigua
Perseguir la qualitat de l’aigua, no només de consum humà sinó 
també la qualitat organoléptica, promovent la cultura de l’ús de 
l’aigua de l’aixeta.

Treball en xarxa
Realitzar partenariats públic-públic (PuPs) entre operadors 
públics d’aigua.

Nova cultura de l’aigua
En la seva dimensió socio-sistèmica.

Participació Ciutadana / Transparència / Fiscalització
La nova empresa ha d’estar sota control ciutadà, mitjançant 
consell ciutadà de l’aigua, assegurant la participació, vetllant 
per la transparència i fiscalitzada amb avaluacions públiques 
periòdiques.

Preu Just / internalització de costos
Tenint en compte la recuperació i internalització de costos del 
cicle de l’aigua, amb criteris d’igualtat, d’equitat, de capacitat 
econòmica i de justícia social i ambiental.

Gestió eficaç i eficient del servei

Sostenibilitat financera / Sostenibilitat del cicle integral de
l’aigua
Projecció financera sostenible, visió a llarg termini, assegurant 
la viabilitat de projectes tècnics, amb sostenibilitat ambiental i 
socials a llarg plaç. 

tauladelaigua@gmail.com                    @tauladelaigua                      /tauladelaigua                    tauladelaigua.blogspot.com.es
Taula de 
l’Aigua de 
Terrassa


