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 >AV Barri de Sant Pere denuncia: l’Ajuntament no dóna resposta a cap instància

Compromissos incomplerts, i van més de 30 anys
Pep Valenzuela

Imatge o fama a banda, el barri de 
Sant Pere té encara problemes 
d’urbanisme i infraestructures 

greus. Alguns, apunta el president 
de l’AV Pere Martínez, s’arrosseguen 
des dels anys 80 i abans. El pitjor de 
tot, emfasitza, és que «l’ajuntament ni 
contesta les instàncies, és una vergo-
nya que una instància que passa per 
un registre i que tenen l’obligació legal 
de contestar-la, no tingui cap mena de 
resposta, ni una sola instància».

Preocupa molt al veïnat el problema 
dels carrer Transversal amb Roca i 
Roca, que s’havia d’obrir, tal i com va 
ser aprovat en el Pla General del 1983. 
Es van expropiar 8 cases i la gent va ha-
ver de canviar de residència, fins i tot 
de barri. A hores d’ara, encara no s’ha 

fet res. Però les cases han esdevingut, 
denuncia en Martínez, un problema 
de salut pública i seguretat ciutadana. 
Després de denunciar davant el Síndic 
de Greuges, el juliol passat l’ajunta-
ment va fer un gest i avisà que al se-
tembre farien una intervenció. Això 
encara no ha succeït. «De fet, parlen i 
diuen, però no fan mai res», sentencia 
en Pere. A més, ara ja fins i tot es posa 

en dubte la decisió d’obrir el carrer. 
Al Consell de Districte, tot i ser re-

presentants veïnals reconeguts, diu en 
Martínez que són menystinguts: «no 
ens fan cas quan requerim resposta o 
plantegen queixes; ens diuen que els 
denunciem o els portem al Sindic». 

El clavegueram, per altra banda, en 
general bastant antic, «està la majoria 
molt malament». En el cas del carrer 
Independència, per on passen des de 
fa temps alguns autobusos pesants 
que mai abans ho havien fet, hi ha 
infiltracions en diverses cases. Admet, 
de totes formes, que les filtracions po-
drien ser també conseqüència de les 
obres del metro, que van segellar pous 
d’aigua. En qualsevol cas, «hi ha cases 
amb greus problemes i cal mirar i so-
lucionar».

Com a altres barris o quasi tota la 
ciutat, segons denuncia fa molt de 
temps la FAVT, aquí també la nete-
ja seria un greu problema, segons en 
Pere, amb punts negres, especialment 
a cantonades; i el president de l’AV ho 
diu des de la pròpia experiència: «És 
increïble, estem pagant els impostos i 
la recollida, però no hi ha manera de 
que ho solucionin».

Preocupa especialment al barri el 
problema amb el Mercat del Triomf. 
Segons el dirigent veïnal, «se’l volen 
treure de sobre». Després d’intents 
diversos per reanimar la seva activitat, 
sense resultats prou bons, i de fer unes 
obres de restauració que «han quedat 
malament i a mitges, aparentment per 
haver pres mides equivocades i fer 
errors de càlcul, ara volen que sigui el 
mateix personal de les paredes qui es 
faci responsable».

Això de les obres fetes malament 
afectaria «la major part d’obres al bar-
ri», informa en Pere amb indignació i 
un punt d’impotència, tot citant el cas 

del carrer Transversal, el de la carretera 
Matadepera i el carrer Sagunt. «No es 
fa responsable ningú, i després vinga 
pagar afegits i pegats».

Al Parc del Nord, altre cas, van fer 
els passadissos per vianants, plantant 
arbres al costat que, ara, estan aixe-
cant-los. A banda la destrossa dels pas-
sadissos, informa, la gent gran s’estaria 
entrebancant i caient. I parlant de pla-
ces i parcs, les denúncies per «l’ocupa-
ció» de les mateixes que estarien fent 
els gossos no estan tenint cap resultat, 
no s’estarien posant en pràctica les or-
denances i, segons en Martínez, «la 
gent no pot anar».

Trànsit i aparcaments, és altre pro-
blema històric que s’hauria agreujat 
amb el temps. «A més de no posar 

 ▪ Façana de l’emblemàtic Mercat del Triomf

solució, van eixamplar les voreres; i 
cada dia passen més camions per la 
plaça. El bus que baixa per Barto-
meu Amat queda bloquejat molts 
dies, perquè passa amb calçador, com 
tots els camions de la Sirena, Area 
Guissona i Talló, amb problemes per 
passar, tocant cotxes i produint situ-
acions de perill».

D’altra banda i després d’anys de 
demanar un parking, arribaren a un 
acord amb l’ajuntament per fer-lo a 
partir del 2005. Era un compromís 
amb veïnatge i comerciants, però en-
cara no ha passat res i no hi ha cap 
notícia. 

Finalment, el president de la AV 
del Barri de Sant Pere informa sobre 

un altre tema que sembla també impos-
sible de solucionar, tot i afectar direc-
tament un grup de famílies que «viuen 
en condicions infrahumanes». És el cas 
dels pisos d’en Prunés i el Torrent de les 
Bruixes (l’original), circumdat pels car-
rers d’Ègara, Emili Badiella i Ample. 

Els pisos estan construïts en un lateral 
del torrent, un veritable barranc del que 
no es veu el fons, tot inundat de vegeta-
ció, rates i tota mena d’insectes. La solu-
ció prevista al Pla General del 1983, re-
corda en Pere, que era construir un mur 
a cinc metres dels pisos, separant-los 
del barranc, mai no es va fer. Però tam-
poc s’ha fet cap altra cosa. Ni tan sols el 
parking que reclamava l’AV per solucio-
nar dos problemes d’una tacada.

PV

L ’associació veïnal del barri de 
Sant Pere es va legalitzar el 
1978. En aquells temps, també 

en aquest en aquest espai cèntric de 
la ciutat les reivindicacions principals 
eren d’infraestructura i serveis. 

L’any 1980 la junta veïnal va elaborar 
un llistat de 37 problemes, «alguns de 
quals», recorda i alerta en Pere Mar-
tínez, llavors secretari, «encara avui 
no s’han resolt». El treball de l’AV, 
explica el mateix Pere, que al 1985 va 
assumir la presidència de la junta, fins 
avui («no hi ha qui vulgui assumir la 
responsabilitat», confessa) tenia dos 
fronts: primer, la reivindicació i, segon, 
la recuperació de cultura i festes.

Entre les reivindicacions hi havia el 
soterrament de la via del tren, asfaltar 
carrers l’enllumenat, la construcció 
de places i llocs d’esbarjo, així com de 
serveis bàsics. «Avui encara no tenim 
serveis per a la gent gran ni per als na-
nos», es plany: «tot i estar previst en 
el pla general del 1983, no s’han dut 
a terme». En Martínez creu que la 
raó ha estat l’especulació amb el ter-
reny, «perquè és un barri que està de 
moda», donades la situació i caracte-
rístiques. De fet, encara hi ha zones 
per urbanitzar, com l’antic torrent de 
les Bruixes, un forat gegant quasi inac-
cessible tot inundat de plantes i arbrat.

L’associació va ser activa en la coor-

Reivindicació, festes i gestió del Casal
dinació d’entitats a la ciutat, com de-
mostraria el fet que van estar, junt amb 
l’AV del Segle XX, les impulsores de 
la legalització de la Federació d’Associ-
acions Veïnals de Terrassa, l’any 1980. 
El propi Pere va ser escollir president 
llavors i ocupà el càrrec fins el 1991.

Pel que fa a la recuperació de les tra-
dicions i de la festa major, el barri es va 
destacà. A més de la festa gran, també 
revisqueren la castanyada, el caga-tió i 
els reis, entre altres. En aquest context, 
nasqué La Papallona, una bestiola d’ai-
gua encara molt viva i activa que el seu 
escultor, el Pep Ruiz, va regalar a l’AV. 
Més tard naixeria la colla de la Papa-
llona, al 1993. I és aquesta mateixa co-
lla qui, des de fa alguns anys, s’encarre-
ga d’organitzar la festa major del barri.

Finalment, des de fa ja 14 anys, l’enti-
tat assumí la gestió del casal del barri. 
«Som un dels pocs barris que fem la 
gestió d’un casal municipal, tot i els 
molts problemes que posa l’ajunta-
ment», denuncia el president de l’enti-
tat, «i és un casal molt viu, encara que 
petit i amb poques sales».

Avui, la junta està constituïda per 
7 persones, 2 homes i 5 dones, entre 
40 anys i 65, que porten la feina enda-
vant. La darrera assemblea va reunir 
200 sòcies, omplint l’aforament de la 
sala d’actes. Una xifra que indica, com 
a mínim una gran atenció, tenint en 
compte que el nombre total és de 650 
sòcies. Cal considerar, de totes formes, 

que per fer els cursets i activitats que 
ofereix el casal, les persones han d’as-
sociar-se a l’entitat.

Pel que fa a les perspectives de futur 
de l’AV, en Pere Martínez veu la situa-
ció «fotuda». Afirma que les adminis-
tracions, «totes, posen cada vegada més 
pals a les rodes, pretenent que funcio-
nem com empreses, quan el que fem és 
voluntariat». Per la gent, no veu proble-
ma, al contrari «la veig encantada. De 
fet acabem omplint un buit, però si ens 
compliquen molt la vida, no podrem 
aguantar».

El casal de barri de Sant Pere és un dels pocs casos en què la gestió la fa 
l’associació veïnal. Els desacords i problemes amb l’ajuntament, però, han 
estat sempre presents en aquest 14 anys de treball. «Era un repte per no-
saltres trobar espais per a què tothom pogués fer activitats», explica en Pere 
Martínez. I tot i els problemes, «ha anat molt bé, però cada vegada posen 
més pegues econòmiques i burocràtiques».

Pateixen problemes d’infraestructura des del primer dia. Com ara l’aire 
condicionat, amb defectes varis i «en 14 anys encara no funciona bé». Asse-
gura que passen empreses, però «només han fet pegats». El manteniment 
del dia a dia, afirma, el fa la pròpia gent de la junta.

Això de banda, amb les retallades de la crisi l’aportació econòmica de 
l’ajuntament es va reduir «moltíssim», de manera que van haver d’inventar 
per poder continuar pagant la consergeria i la neteja. L’Administració els 
demana que contractin més barat. Els proposen, per exemple, “contractar 
gent amb discapacitat”.

De moment, resisteixen. Les finances del casal, a banda la part de l’ajun-
tament, surten de l’activitat que es genera, «que és el que demana la gent», 
fonamentalment cursos. Les persones interessades es fan sòcies de l’AV i 
amb les quotes es paguen els cursets. «Aquesta és l’única possibilitat que et 
deixen. Com activitat econòmica seria impossible, no som una empresa». 
Així, “els usuaris dels cursets són socis de l’AV i se’ls ofereix el servei”.

En Pere argumenta que aquest és «un servei que manca a tota la ciutat», 
és orientat a donar suport a la gent que ho està passant molt malament, que 
estan a l’atur, la que no arriba o arriba malament a final de mes, gent gran 
que està sola a casa també.

Fan cursos d’anglès i francès per conversa, «ve molta gent gran que treba-
llava amb idiomes i no vol perdre’l, i fan això». Hi ha també de manualitats 
vàries, en general per a senyores de casa; també de ioga. Però els més concor-
reguts són els d’informàtica, amb tres nivells diferents, des de l’aprenentatge 
més bàsic.

Actualment, tenen unes 300 persones usuàries. Per aquesta voluntat de 
servei, emfasitza, el calendari dels cursos és com l’escolar, d’octubre a juny o 
juliol, «la gent sap que té tot l’any programat, i no només tres mesos. 

Clar que, com es deia al principi, els problemes són molts i ara, alerta, sem-
bla que si volen continuar fent aquesta feina s’hauran de presentar a concur-
sos pels equipaments, competint amb empreses privades de qualsevol mida.

 ▪ Pere Martínez, president de l’AV

Empresa o voluntariat?

Preocupa el futur 
del Mercat del 

Triomf. Segons 
el dirigent veïnal, 
«se’l volen treure 

de sobre»
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Comença el nou procés per escollir el Síndic de Greuges
Les candidatures que es presentin reculliran suports en un dia de votacions presencials, que serà a finals d’any

Miquel Gordillo

Un any i mig després de no 
tenir síndic local, i a mesos 
de l’anterior procés que va 

resultar fallit, polèmic i mancat de ga-
ranties, s’ha iniciat un nou procés per 
escollir el Síndic. Sembla que ara sí, 
aquest procés permetrà que es designi 
qui ocuparà el càrrec, el qual comen-
çarà a exercir la seva tasca, això sí, com 
a mínim, a inicis del proper any.

El govern local ho va anunciar abans 
de l’estiu: es farà un procés on es vo-
tarà per recollir suports. Només pre-
sencialment, amb urnes repartides 
en equipaments de tota la ciutat, i en 
un dia determinat, ja que és la única 
manera de «garantir la identitat de 
la persona qui vota». No es pot dir 
però que aquest cop el mètode hagi 
obtingut consens. Terrassa en Comú 
ja ha dit que no hi està d’acord en què 
no es pugui votar per internet, i que 
abandonaran la comissió ciutadana de 
seguiment creada a tal efecte.

D’aquesta forma, des del passat dia 
2 d’octubre està obert el període per 
què es presentin candidatures, el qual 
finalitza el 14 de novembre. L’únic re-
quisit, que sigui persones majors de 
18 anys i empadronades a Terrassa. 
La comissió de seguiment ha desig-
nat també que el 27 d’octubre es faci 
un acte públic, a la plaça Vella, com a 
campanya divulgativa sobre la Sindi-
catura, amb la participació del Síndic 
de Catalunya Rafael Ribó, i una re-
presentació del Fòrum de Síndics de 
Catalunya. 

La següent etapa, entre el 23 de no-

vembre i el 15 de desembre, servirà 
per divulgar les candidatures presen-
tades. La comissió ha de determinar 
encara la data de votació, descrita en 
el reglament com a recollida de su-
ports. El procés participatiu - que no 
consulta- s’acabarà amb un informe 
que s’elevarà a la Junta de Portaveus. 
Posteriorment, el ple municipal haurà 
d’aprovar el nom del nou Síndic que 
proposi l’alcalde. Tot apunta doncs a 
què ens anirem a inicis de 2018 per 
què es conegui la persona designada.  

Entitats socials proposaran la can-
didatura de l’exsíndica Isabel Mar-
quès 

El reglament del procés permet 
que les entitats puguin presentar 
una candidatura de consens. L’Espai 
per la Defensa pels Drets Humans 
i Socials de Terrassa ha demanat 
a Marquès que es presenti al nou 
procés per tornar a exercir el càrrec. 
Marquès  ha posat  com a condició 
per presentar-s’hi comptar amb el 

suport explícit d’entitats socials re-
conegudes que avalin la seva candi-
datura.

Isabel Marquès, qui va ser Síndica 
de Greuges de Terrassa durant cinc 
anys, prendrà la decisió arran de la 
petició que li ha fet  Espai Drets i 
també el Consell d’Entitats d’Acció 
Ciutadna, un cop rebi el suport de 
diverses entitats socials de la ciu-
tat, que confien en el seu retorn al 
càrrec com a valedora de la defensa 
dels drets humans i socials i per vet-

llar per la Carta Europea dels Drets 
Humans que el mateix Ajuntament 
va signar. 

L’advocat Joan Tamayo, membre 
d’Espai Drets i que es va presentar 
a l’anterior procés, manifesta el seu 
convenciment de que Marquès “és la 
persona adequada per desenvolupar 
el càrrec, assenyalada com una per-
sona de consens, i hem aconseguit 
que accepti la nostra proposta i ga-
rantim que farem campanya per què 
sigui aviat la nova Síndica”. 

25 de setembre de 2017 
un any més de records i reivindicacions
Nova mobilització popular en memòria de les víctimes i desaparegudes en el 55 aniversari de la Riuada

Oriol Vicente Cardona

J a em arribat al 55 aniversa-
ri d’aquella tràgica nit del 
25 de setembre de 1962, 

un altre cop els records a la me-
mòria i la por al cor.

Cada vegada que el cel es torna 
fosc i els núvols agafant aquell 
color negre, moltes veïnes i ve-
ïns de Les Arenes alcen el cap i 
miren la Mola, llavors els pen-
saments esdevenen plors i an-
goixa.

L’any passat va ser una mani-
festació força reivindicativa la 
que va plegar unes 300 persones 
en record de les víctimes i des-
apareguts d’aquell maleit aiguat 
de l ’any 1962, record amb una 
forta càrrega de reivindicació i 
exigències a la Agencia Catala-
na de l ’Aigua (ACA) i a l ’Ajun-
tament de Terrassa per tal de 
que posin fi al lamentable es-
tat d’una Riera de Les Arenes 
i també la del Palau, bruta, pe-
rillosa i sobre tot indigna d’una 
ciutat com Terrassa.

Aquest any 2017, van primar 
els records i l ’homenatge a les 
víctimes i desapareguts. El barri 
de Les Fonts va acollir més d’un 
centenar de persones que varen 
col·locar flors i espelmes a sota 
de la placa en memòria de les 

víctimes del 1962, que està si-
tuada al pont del carrer Mossèn 
Perramont.

Va ser un acte emotiu on au-
toritats municipals, membres 
de l ’Associació de Les Fonts i el 
capella de la Parròquia Mare de 
Deu del Roser de Les Fonts van 
fer parlaments, i la Coordina-
dora de Les Rieres de Terrassa 
va llegir un manifest de record 
i homenatge, al temps que llen-
çaven a l ’aire un clam per unes 
rieres netes i en condicions dig-
nes, que ajudin a acabar amb el 
patiment de la ciutadania i que 
siguin el veritable homenatge 
que víctimes i desapareguts me-
reixen.

Associacions que conformen 
les Comissions de les Rieres 
de Les Arenes i Riera del Pa-
lau: 

Ca N’Anglada, Can Boada del 
Pi, Can Parellada per la Uni-
tat del barri, Can Roca, Èga-
ra , Font de l ’Espardanyera , La 
Cogullada, La Maurina, Les 
Arenes-La Grípia-Can Mont-
llor, Les Fonts, Montserrat, 
Nova de Can Parellada, Poble 
Nou-Zona Esportiva , Sant 
Llorenç, Sant Pere Nord, Tor-
re-sana, Torres de Can Pare-
llada, Favt (Federació d ’Asso-
ciacions de Veïns de Terrassa .

 ▪ Un moment de l’homenatge a Les Fonts, inauguració de la placa commemorativa OV

Aquest any, l’homenatge amb motiu del 55 aniversari de les riuades del 1962 ha estat organitzat conjuntament per les Co-
missions de les Rieres de Terrassa, una entitat que agrupa el conjunt d’associacions veïnals per les quals transcorre el curs de les 
rieres de Les Arenes i del Palau, un total de 17, i que compta també amb la presència i suport de la FAVT.

Així, per primera vegada, el conjunt del moviment veïnal de la ciutat s’organitza i treballa de forma unitària per enfrontar 
aquest problema. Una unitat d’acció que representants de les comissions de la Riera de Les Arenes i de la Riera del Palau, ja fa 
algun temps que reclamaven públicament. De fet, ja fa mesos que venia treballant una coordinadora de totes dues, una experi-
ència que va acabar de donar l’impuls per crear aquesta entitat. 

Les raons són prou clares. Primer, perquè el problema és el mateix i les rieres estan connectades. Segon, són sobreres instàncies 
mitjanceres o de coordinació extres. Tercer, el moviment tot s’enforteix.

Sí que cal i és obligatori crear una nova instància a nivell municipal, però aquesta vegada és la Taula de les Rieres, una comissió 
amb moviment i Administració per tractar sobre la qüestió, que va ser aprovada en Ple a l’ajuntament des de fa mesos. Aquesta 
és una preocupació de la Comissions de Rieres, que veu com passa i s’allarga el temps cada vegada que s’ha de fer un pas en-
davant. De fet, segons fonts veïnals, sembla que la creació d’aquesta Taula no va agradar a l’equip de govern. Per això hi ha la 
sospita que no posen massa empeny en fer la feina. Aquest és ara un dels reptes principal del moviment veïnal.
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Ja tomba...
Anna Fernández

H i ha una dona prima i me-
nuda que té el cabell molt 
blanc. Viu en un petit poble 

de Castella. Davant de casa seva s’hi 
estén un camp d’oliveres que sempre 
he imaginat infinit i per on camino 
sovint, fins i tot en somnis. És un camí 
sec i rotund on s’hi arrelen els arbres 
més poderosos que he vist 
mai. La llum és pràctica-
ment taronja.

Aquests dies han atacat el 
lloc on visc, i on habito. És 
a dir, l’indret que cultivo i 
protegeixo. Han maltractat 
els nostres ideals, els nos-
tres cossos i el nostre orgull. 
Aquests dies han volgut 
abatre’ns en pro d’una idea 
caduca i d’un concepte ja 
obsolet. És per això que 
fa tres dies que penso en 
aquest camp de Castella, 
i m’asserena. M’hi estiro i m’empasti-
fo de terra, oloro els arbres. Dormo i 
torno a ser petita. Visualitzo aquella 
doneta: és la meva àvia. Parla amb les 
seves dues filles: esveltes, de somriure 
gran i contagiós. Canten cançons típi-
ques en castellà.

Quan obro els ulls em sé plorosa. 
Han intentat esquinçar els nostres 
records i embrutar-nos la terra. Po-
bles d’Espanya, homes i dones de ri-
alla contagiosa, allibereu-vos. Pobles 
d’Espanya, que no veieu l’estaca a la 
que també esteu tots lligats? Pobles 
d’Espanya, tibeu amb nosaltres per-
què ja és a punt de tombar. I és que ha 
tornat la fera ferotge, hem descobert 
els fills del monstre, ha reaparegut el 
nostre pitjor mal, el mateix que, anys 
enrere, va colpejar-vos a vosaltres. Po-
bles d’Espanya, volem marxar perquè 

li hem vist el rostre a la bèstia, ara més 
que mai. Volem marxar per viure lliu-
res, sense restriccions socials, sense 
amenaces retrògrades. Marxem per-
què no ens hi van voler mai, perquè 
van intentar doblegar-nos, perquè pre-
tenien silenciar-nos la veu i la llengua. 
Pobles d’Espanya que ens mostreu el 

vostre amor, marxem perquè creiem 
en una terra promesa i avançarem sen-
se desànim.

La mateixa cotilla que ens oprimia 
us fuetejarà a vosaltres, és qüestió de 
temps. La mateixa vara que ens man-
tenia a ratlla us posarà límits i us ani-
quilarà el caràcter. Us llevareu un dia i 
haureu oblidat les cançons, els himnes, 
les idees… Un dia haureu oblidat els 
avis, aquells ‘Rojos’ que van morir a la 
guerra, aquells civils innocents vícti-
mes d’una pandèmia immunda. Obli-
dareu les mares, la lluita obrera i la llet 
que us va donar vida. Viureu presos 
d’un pare que no us estima i que tan 
sols compta diners. Deambulareu 
morts en vida.

Pobles d’Espanya, que no veieu les 
muralles? Que no diviseu el castell a 
la muntanya? Hi ha un rei que em-

presona joves i tot el que es veu és seu: 
terres, pous, arbres i cases. No li queda 
amor, ho pesa tot amb les balances. Po-
bles d’Espanya, que no sentiu els cops 
i les patacades? Feu memòria, pobles 
d’Espanya, esbataneu aquest patró 
que us compadeix amb molles, que se 
sentin els vostres cants, que ballin tots 

els dialectes i que es-
peteguin les guitarres. 
Mireu el futur, pobles 
d’Espanya, conver-
tiu-vos amb qui sou.

Tanco els ulls de 
nou i veig com mar-
xem sense odi, amb 
pas ferm, per esfon-
drar vells fonaments i 
posar les lleis al servei 
del poble. Marxem 
per dignitat. Tanco 
els ulls i veig com 
tomba. Torno a ser al 
mateix camp d’olive-

res de Castella. Hi passegen tres dones 
que canten en castellà. Sota el tronc 
més ample m’ajec per parir el meu fill. 
És lliure.

 

Anna Fernández (Sabadell, 1986) 
és llicenciada en Història de l’Art 
i té el màster de professorat 
en educació secundària i 
batxillerat. Treballa com a 
llibretera i a La Descomunal, 
organització dedicada a la 
comunicació i a la gestió cultural. 
Escriu regularment al digital de 
proximitat Surtdecasa.cat, on hi 
té un blog, ‘La buscadora’. També 
dinamitza les xarxes de Paper de 
vidre (portal web dedicat al conte)

L’1-O a Terrassa. Una visió

Pere Roca

«Després de Sabadell, vindran cap a Terrassa, i ani-
ran pujant», «ara vénen cap aquí», «han anat a 
fer guàrdia per avisar si veuen furgonetes entrant 

per la carretera»… Els rumors, a les llargues cues matinals dels 
col·legis electorals de Terrassa, anaven que volaven. Però ningú 
s’acovardia. Els vídeos de Sabadell eren els més comentats, la 
gent se’ls passava i els deixava veure al del costat. La solidari-
tat es contagiava, els desconeguts eren aliats. Hi havia igualtat 
col·lectiva. I molt important: a Terrassa la gent de cada col·legi 
corresponia exactament amb el tipus de gent que viu a cada bar-
ri. Res no era postís. Les persones que hi havia defensant l’IES 
Cavall Bernat eren veïns de l’institut. La gent que es concentra-
va davant l’escola d’adults Ramon Llull eren la gent que hi viu a 
prop. L’Escola França, el casal de la gent gran de Ca n’Aurell… 

La imatge era coherent amb cada barri. L’estètica, que comp-
ta moltíssim, era perfecte, lligava. No hi havia res d’estrany, cap 
pancarta, cap element extravagant. El barri, la gent, els edificis 
del barri, el decorat pertinent. Heus aquí l’èxit que ha atret a es-
trangers i equidistants. La força de la jornada és que no hi havia 
disfresses, no hi havia banderes, no hi havia samarretes grogues, 
no hi havia pancartes ni senyals del «sí». La gent, amb la família, 
amb els nens i amb els avis, tenia l’aspecte de la societat civil, l’as-
pecte popular que hi ha en qualsevol jornada electoral. Aquest va 
ser l’èxit, i a Terrassa, alliberada de càrregues policials i fotos de 
tensió, fou la imatge que va prevaldre per damunt de tot, que va 
convèncer als qui passaven per davant dels col·legis i no hi entra-
ven, als curiosos, als escèptics. Ningú podia negar que si «la soci-
etat civil» és alguna cosa, aquell diumenge es veia perfectament. 

Per fi s’ha aturat el folklore processional del moviment inde-
pendentista. Per fi aquell infantilisme del «kit de la diada» i les 
sabates estelades ha deixat lloc a l’autèntica mobilització popular, 
l’autodefensa, l’organització espontània. Les revoltes generals i les 
insurreccions particulars, no es fan a través d’una inscripció a un 
registre web, ni a través d’un hashtag al twitter. No tenen res a 
veure en passar un dia festiu amb la família a Barcelona gaudint 
d’una permormance acolorida. El mecanisme revolucionari té 
molt més a veure amb el Referèndum d’autodeterminació de Ca-
talunya que es va celebrar el passat 1 d’octubre del 2017 al nostre 
país. Ara sí; el govern i la gent s’han alçat plegats.

Quina unitat?
Miquel Mallafré

C uriós país és Espanya, el lloc on per a molta gent és 
més important una ambigüitat conceptual com: “ la 
unitat d’Espanya”, que no pas una realitat palpable 

i inqüestionable com és la de “milers de milions que s’han 
destinat dels recursos públics per beneficiar una minoria 
selecte”. Els favors a familiars de càrrecs públics i els plecs 
de condicions redactats per adjudicar obres i concessions 
públiques en detriment de tota la ciutadania, ha estat una 
cosa tan habitual com el cafè que ens prenem tots els ma-
tins.

No crec que Espanya sigui insofrible per a tots 
aquells que estimem la llibertat. El que és inso-
frible és el poc nivell intel·lectual dels polítics, el 
que és insofrible és el periodisme que ens arriba, 
el que és insofrible són els salaris baixos que es 
paguen, el que és insofrible és que no es protesta 
per res, el que és insofrible és la situació precària 
del món laboral, el que és insofrible és el gran 
amor de molta gent a la desinformació, el que és 
insofrible (terrible diria) és veure a tot un Estat 
en mans del franquisme més ranci, el que és inso-
frible és el patriotisme reduït a toros i futbol com 
a benzina per alimentar als intel·lectuals del: “a 
por ellos, oe” i, el que és insofrible és l ’amor que 
hi ha a tota Espanya per simplificar les idees i les coses.

Catalunya no se’n va, porten molt de temps fent-la fora, és més ara ja han 
aconseguit que no hi sigui. A Catalunya l ’ha fet fora tot el seguit de desgo-
verns que només han sabut estar amb les majories absolutes i que quan han 
hagut de fer política i negociar, han demostrat la seva incompetència ja que 
només han sabut treure la piconadora. A Catalunya el president Pujol li va 
fer molt de mal durant vint-i-quatre anys.

Catalunya se n’ha anat gràcies a tota aquella gent que la ha posat a parir, que 
han demanat boicotejar els seus productes, que els han menystingut a base 
d’infàmies i que com ara criden energumènicament “a por ellos”.

Els Governs de l ’Estat han actuat de la mateixa manera que ho fa tota aque-
lla gent que per referir-se a la seva parella, parlen de “meva o de ningú” i com 
que realment no és seva, la maltracten. És incongruència pura, és ignorància 
en estat sòlid. El veritable amor és llibertat per a que l ’altre pugui escollir. El 
demés se’n diu egoisme (colló semblo el correu de l ’esperança). La democràcia 
s’exerceix sempre des de baix cap amunt i és la gent la que ha de decidir el que 
fer amb el seu futur.

La Constitució va ser un pas de gegant, si ha fracassat és perquè no s’ha 
sabut posar al dia, i encara menys després d ’una situació política i econòmica 
tan dura com la que es continua vivint. La culpa és dels darrers governs, la 

d ’un partit podrit i uns mitjans de comunicació 
obscens. La gent que la va fer, van fer l ’esforç (en 
aquell moment) d ’adaptar el franquisme a una 
cosa una mica més d’acord amb els temps que 
corrien. Progressisme, potser? Ara, ja no hi ha on 
desviar la mirada i la solució de cegar-nos no té 
cap mena de futur. Podem veure a tots els salva-
pàtries manifestar la seva vergonya del que està 
passant a Catalunya a base d’ignorància extrema, 
sobretot pels que tenen família a Catalunya, en 
definitiva dels que no coneixen altre realitat que 
la que li diuen els mitjans afins. L’error histò-
ric ha estat no saber trencar definitivament amb 
el règim anterior, han passat 40 anys per fer els 

deures i, enlloc de d’arreglar-ho han anat encara més enrere i contra l ’esdeve-
nir de la Història.

Si Catalunya no pot expressar-se sense cap més condició que el  com-
promís d ’arribar a un acord on pugui cabre tothom i deixem enrere el 
cadàver moribund de l ’Espanya eterna i  sense més raó que la de la força , 
estem avocats a una altre lamentable situació. Aquí no es tracta , doncs, 
de fer una cosa que no s’ ha fet mai, Catalunya ha d ’expressar-se i  rebre el 
resultat sense més condicions que el  compromís d ’arribar a una f i  on hi 
càpiga tothom i deixar enrere el  malalt  moribund i  sense cap altre raó de 
v iure que la força .

Aquests dies han atacat el 
lloc on visc, i on habito. És 
a dir, l’indret que cultivo i 

protegeixo. Han maltractat 
els nostres ideals, els nostres 

cossos i el nostre orgull.

Catalunya no se’n va, 
porten molt de temps 

fent-la fora, és més ara 
ja han aconseguit que no 

hi sigui.
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La Llar, una escola emblemàtica 
al cor de Terrassa
Maria C.

Visitem l’Escola Municipal 
La Llar, un centre edu-
catiu creat el 1908 com a 

«Escuela de Economía Domésti-
ca» dirigida aleshores a noies de 
famílies obreres de Terrassa.  Actu-
alment, l ‘escola es troba al bell mig 
de la ciutat i al seu interior tenen 
lloc tot un ventall d’activitats que 
van des de la tradicional ensenyan-
ça d’adults fins a tota una oferta 
de formació no reglada on tenen 
especial importància les diferents 
artesanies que s’ensenyen. 

Meritxell Garrigós, directora de 
la Llar, i Llúcia Garrigós, una de les 
professores, ens fan un recorregut 
pels diferents espais que formen 
part d’aquest edifici modernista, 
tan terrassenc, i de mentre anem 
descobrint algunes de les claus que 
expliquen l’èxit d’aquesta escola 
municipal tan popular a la ciutat. 

L’escola La Llar ofereix tot 
un ventall d’activitats, des 
de la tradicional ensenyança 
d’adults fins a la formació no 
reglada, on tenen especial 
importància les diferents 
artesanies que s’ensenyen.

Per una banda, ens expliquen, 
l’èxit està en el compromís del pro-
fessorat, que encara la seva feina tot 
combinant el servei públic amb el 

factor vocacional. La Llúcia, pro-
fessora en el curs de competències 
bàsiques per a dones immigrants, 
explica que es personalitza molt el 
tracte amb les alumnes: «Intentem 
conèixer les seves situacions per-
sonals i adaptar-nos-hi. En molts 
casos són dones que han arribat 
aquí i no s’han relacionat amb nin-
gú de fora de la seva comunitat». 
Per afavorir la integració a la ciu-
tat d’aquestes dones que es troben, 
en molts casos, en una situació 
vulnerable, es va crear aquest curs 
de capacitació tecnològica de con-
fecció ja que «aquest és un conei-
xement pràctic que els hi interessa 
i volen aprendre. Aprenent a cosir 
aprenen també català, però d’una 
manera més natural i pràctica, par-
tint d’una activitat per la que ja te-
nen una motivació».  L’objectiu del 
professorat de La Llar és que, un 
cop acabat el curs, aquestes dones 
es quedin a l’Escola i continuïn for-
mant-se. «I moltes ho fan» afegeix 
amb satisfacció Meritxell. 

La continuïtat és un dels símpto-
mes que els cursos compleixen les 
expectatives de l’alumnat. «Hi ha 
grups de gent que venen cada any 
a fer activitats diferents. Si oferim 
patchwork ho proven. Si fem jo-
ieria? també», ens expliquen en-
tre la directora i la professora. Un 
altra clau de l’èxit de l’escola és el 
seu material. «La Llar compta amb 
un equipament que permet una 

formació professional de gran qua-
litat i per això a la gent li agrada 
formar-se aquí» ens diu la direc-
tora.  La mida de les aules, la ràtio 
d’alumnat per classe, el material 
tècnic específic de què disposen i la 
pròpia arquitectura de l’espai, que 
és càlida i adient per a l’aprenen-
tatge són sens dubte un dels punts 
forts d’aquesta escola. 

La Llar compta amb un 
equipament que permet una 
formació professional de 
gran qualitat

L’altre èxit, com deien,  és mè-
rit del professorat, la formació 
del quals és gairebé contínua i 
té, a més,  un afegit vocacional a 
destacar. «El nostre professorat 

 ▪ Meritxell Garrigós, directora de l’escola municipal La Llar MC

està contínuament renovant-se, 
aprenent noves tècniques dins el 
seu àmbit, perfeccionant-se. Van 
a fires i fan cursos per tal d’estar 
assabentats sempre de les últimes 
tendències». Parlem precisament 
dels últims cursos afegits a l’oferta 
educativa de La Llar, una selecció 
que obeeix a les tendències actu-
als en manualitats i que inclou 
conceptes com a «Bullet journal», 
«Lettering» i altres disciplines que 
s’allunyen molt de la idea precon-
cebuda que té la gent de l’artesania 
com una cosa més tradicional i 
obsoleta. La Llúcia, professora de 
lettering i scrapbook, explica com, 
precisament, els cursos d’artesania 
de La Llar volen anar més enllà 
d’aquesta idea limitada i mostrar 
com les possibilitats dels treballs 

manuals avui en dia són infinits. 
«També és important ensenyar 
com tècniques artesanals tradicio-
nals es poden combinar per crear 
peces molt actuals i modernes». 
La Meritxell recalca que, degut a 
l’alt nivell tècnic del professorat i 
al bon estat de les instal·lacions 
municipals, molts alumnes es for-
men en aquests treballs no reglats 
no només per una qüestió de lleu-
re sinó també buscant futures sor-
tides professionals. 

I és que aquest és l’objectiu final 
d’aquesta escola municipal que 
està entre les més grans de tota la 
província de Barcelona: respondre 
a les necessitats formatives de tot 
el ventall possible d’alumnes: joves 
i grans, nouvinguts i  veïns de la 
ciutat en general.
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Com 
milloraries 
Terrassa?

I tu?

DÓNA SUPORT!

Ja pots donar suport a les propostes
per millorar la teva ciutat!

L’Ajuntament de Terrassa va iniciar el mes de maig el procés 
participatiu per elaborar el Pla d’Acció Municipal (PAM) de 
l’any 2018. Ara s’ha posat en marxa la nova fase perquè els 
ciutadans i ciutadanes de Terrassa donin suport a les 
propostes aprovades. 

493 propostes presentades per millorar la ciutat

La primera fase d’aquest procés participatiu es va tancar 
amb un total de 493 propostes presentades, de les quals 
més de 200 han passat a la fase de recollida de suports.
La resta han estat rebutjades d’acord amb els criteris 
establerts a les bases del procés. 

 Fins el 23 d’octubre es pot donar suport a les més
de 200 propostes aprovades

Ja ha començat el període de recollida de suports per a les 
que han estat validades tècnicament i acceptades per la 
Junta de Govern. Es pot donar suport a les propostes des de 
casa o en els equipaments municipals amb atenció 
personalitzada, sempre a través de la plataforma digital 
www.participa.terrassa.cat.

Un cop finalitzada la fase de recollida de suports, la Junta de 
Govern incorporarà al PAM 2018 les propostes que hagin 
aconseguit més suports, argumentant degudament la seva 
decisió.

Participa en el Pla d’Acció Municipal 2018

Octubre de 2017

més informació a www.participa.terrassa.cat   ·    ajterrassa  ·    @ajterrassa

Fins el 23 d’octubre

Recollida de suports

Qui podrà donar suports?
Totes les persones majors de 16 anys 

empadronades a Terrassa poden donar suport
a un màxim de 3 propostes diferents.

En equipaments municipals

Del 16 al 20 d’octubre

Identificant-se amb el document d’identitat

Plaça Didó (de dilluns a dijous de 8.30 a 
15 h, divendres de 8.30 a 14.30 h i tardes de 
dilluns i dimecres de 16 a 19 h)
Centres cívics dels districtes i
Casal de Can Parellada (de 16 a 20 h)
Can Palet de Vista Alegre
(16 d’octubre de 16 a 20 h)
 Casal de les Fonts (18 d’octubre de 16 a 20 h)
 Can Gonteres (20 d’octubre de 17.30 a 20 h)

A través de participa.terrassa.cat

Des de casa
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La vaga del 3-O desborda els carrers de Terrassa
La ciutadania es va mobilitzar de forma massiva i pacífica per mostrar el seu rebuig a la violència i la repressió 

La jornada de vaga general que havia estat convocada pels sindicats 
CGT, COS, CNT, IAC i altres, junt amb les aturades de país a què 
havien invocat les entitats de la Taula de la Democràcia, van provo-
car un dia com mai s’havia viscut a la ciutat. 

Ja des les 8 del matí, una cercavila començà el seu recorregut des del 
centre de la ciutat, i baixà fins a l’autopista C58 per tallar la circulació 
en els dos sentits. Els estudiants també tenien una cita per concen-
trar-se davant el col·legi Vedruna i l’Institut Montserrat Roig. A les 
12 s’havia programat una concentració de protesta davant la seu del 
PP a la Rambla. Però a aquestes alçades la gentada, que provenia de 
tot arreu, ja desbordava els carrers del centre. Aquesta gran afluència 
s’adreçà a un dels altres punts àlgids de la manifestació, a la Policia 
Nacional, al carrer Baldrich. Allà s’hi van tornar a sentir crits contra 
la violència, la repressió i per “fer fora les forces d’ocupació”.

A la tarda, les previsions quedaren petites amb la concentració 
convocada davant l’Ajuntament, on l’allau de gent, xifrat en 25.000 
persones, ocupà literalment el Raval i els carrers de La Rasa, Cremat 
o Sant Pere.

“Avui hem aturat el país”, resà el manfiest llegit al Raval per la Taula 
per la Democràcia, formada per més de 60 entitats. I recordava que 
“el comerç, les escoles, el transport, la indústria, els mitjans de comu-
nicació, els teatres i auditoris, la pagesia, han paralitzat l’activitat del 
país”. La ciutadania ha rebutjat la violència exercida pels cossos de 
seguretat de l’estat del dia 1 d’octubre i ha denunciat la vulneració 
dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques, pacíficament 
però amb fermesa.

En aquest manifest, les més de 60 entitats que formen la Taula 
per la Democràcia condemnaven enèrgicament la violència exerci-
da per part de les forces de seguretat de l’estat per intentar impedir 
el referèndum de l’1 d’octubre, així com les actuacions policials “per 
desallotjar violentament els milers de persones que s’han aplegat en 
els col·legis de Catalunya i per requisar el material per a la votació“, 
que titllen com absolutament inadmissibles i una violació de drets 
civils i polítics i de la convivència de la societat catalana, amb de 900 
persones ferides”.

Retirada inmediata dels cossos policials estatals
Constatem la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats de-

mocràtiques que s’estan produint per part del Govern i els organis-
mes de l’Estat.

Per tot això, fem una crida al conjunt de la ciutadania de Catalu-
nya, en la seva pluralitat i diversitat, a la defensa d’un marc demo-
cràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no 
l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La unitat és la millor 
defensa de la democràcia”.

Entre càntics i emoció desbordada, destacà l’esperit de “Catalunya, 
un sol poble”. Mentrestant, es rebé com a herois als membres del cos 
de bombers que havien oferit el seu suport i defensa en la jornada 
del referèndum. També es va fer una crida “al conjunt de forces polí-
tiques i socials de l’Estat Espanyol i d’Europa per a què facin tot allò 
que sigui necessari per garantir els drets fonamentals i les llibertats 
de la ciutadania de Catalunya”.  I seguia: “sortim al carrer, donem una 
resposta pacífica, contundent i democràtica. No tolerarem cap més 
agressió”.  

“Els carrers seran  
sempre nostres”

ECOBOTIGA COOPERATIVA 

Fruita i verdura · Cereals i llegums
Fleca · Làctics i derivats 
Carns · Productes elaborats

Cura personal · Neteja domèstica

podreu trobar
podreu trobar

properament a l’properament a l’

KM0 · Ecològic
Bon preu 

i toti tot

+ info a
+ info a

 ▪ Muntatge fotogràfic 
que corre per les xarxes 
socials (autoria desco-
neguda), que reflecteix 
la massa congregada al 
Raval. 
A la dreta, la gent es 
concentra pacíficament 
davant la seu de la Po-
licia Nacional al carrer 
Baldrich,
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L’històric 1-O desferma l’emoció entre  
els veïns de Terrassa
Pep Valenzuela

C entenars de persones feien pi-
nya des de bon matí, a partir 
de les cinc i poc, a les portes 

de l’Institut Montserrat Roig, mentre 
algunes desenes havia fet nit a dintre, 
amb activitats que es desenvoluparen 
durant el cap de setmana. La jornada 
de referèndum va començar el diven-
dres a molts col·legis electorals del país, 
davant les amenaces de clausura.

També aquí, com als altres col·legis 
de Terrassa i arreu del país, nervis, 
però sobretot entusiasme, alegria i 
il·lusió pel futur de democràcia i sobi-
rania que ja es veu a prop, si no a tocar. 
Una convicció confirmada per la gran 
mobilització ciutadana i popular que 
marcà aquest diumenge. Abans d’obrir 
les portes, la gent que feia cua rode-
jant l’institut ja sumava milers, com a 
la veïna escola Lanaspa i tants d’altres 
col·legis electorals que la tele mostrava 
i la gent que s’esperava podia mirar als 
seus mòbils.

En tancar la votació 
i les portes pel 

recompte, encara un 
grau més d’emoció 
i alegria, expressat 
en un clam: «hem 

votat!»
No hi ha cap dubte que aquest pri-

mer d’octubre la mobilització al país 
ha fet un nou salt de qualitat. No no-
més pel nombre de participants, sinó, 
i sobretot, pel caràcter decidit, ferm i 
valent de la participació, tal i com molt 
aviat es va posar en evidència en fer-
se públics els violentíssims atacs de 
la Guàrdia Civil i la Policia Nacional 
espanyoles contra gent que esperava 
pacíficament per votar i contra les seus 

electorals.
Abans d’obrir els col·legis, a les 8:30 

hores, i negant la realitat de les files i 
cues massives, un portaveu del govern 
espanyol ja anunciava per la tele que el 
procés en marxa a Catalunya era una 
«vergonya electoral» i que no es pro-
duiria cap referèndum.

Certament, era el desig de l’Estat 
espanyol i per això van treballar cons-
tantment. Abans de les 9 del matí ja 
començaven a fallar les connexions 
a internet a diversos llocs. Des de la 
llista de l’ANC local s’anunciava que 
la wifi de l’institut Can Jofresa havia 
estat tallada. Poc després, arribaven 
les notícies de la càrrega contra la gent 
congregada per votar a col·legi Ramon 
Llull de Barcelona.

A les 9, de totes formes, i davant l’en-
tusiasme de la gent al carrer, s’anunci-
ava la immediata obertura del centre 
per poder votar, tot aixecant l’ànim del 
personal que ja començava a cridar el 
«Votarem!». I van votar, com ho han 
fet més de 2 milions de ciutadanes a 
Catalunya, però no va ser fins les 10 
hores, quan després dels talls i boicot 
contra la xarxa de la Generalitat, el 
personal tècnic i voluntaris van poder 
restablir-la.

El boicot va tenir parada la votació 
en diversos moments durant el matí; 
atacs informàtics que el portaveu del 
govern català Jordi Turull denunciava 
en audiència televisada a les 10:50h, 
però anunciant al temps que s’ha ha-
vien constituït el 73% de les meses, 
un total en aquell moment de 4.561. 
Informà així mateix de la violència po-
licial que s’estenia per ciutats i pobles 
del país, al temps que demanava la di-
missió del delegat del govern central i 
centralista de Madrid Enric Millo, el 
qual havia fet declaracions defensant la 
violència policial, que ja havien produït 
nombroses víctimes i havia aconseguit 
requisar algunes urnes.

Tot i aquest ambient, en cap mo-
ment es va produir cap situació d’alar-
ma o por. Al contrari, aplaudiments a 
les primeres persones votants i consig-

nes de suport i solidaritat, un ambient 
i esperit que es corresponien totalment 
amb el que s’estava vivint arreu, en una 
mena de comunió i sintonia que el 
desenvolupament dels fets arreu con-
firmava i feia més forta.

Tot i així, anaven circulant alertes i 
notícies sobre eventuals intervencions 
dels cossos repressius a Terrassa que, 
finalment, no es van produir. Eren les 
11:37 quan, amb aquest ambient, un 
responsable de la logística al Mont-
serrat Roig informava i animava la 
gent davant, també, els problemes que 
encara s’estaven patint amb la xarxa: 
«Ànims! Estem votant contra la vi-
olència de l’estat espanyol. Si vingués 
la policia, tranquil·litat, paciència i 
resistència pacífica», i novament l’en-

vots %

SÍ 52.837 87,6%

NO 5.730 9,5%

VOTS EN BLANC 1.182 2%

VOTS NULS 541 0,9%

TOTAL VOTS 60.294

RESULTATS A TERRASSA * RESULTATS A CATALUNYA *

La jornada electoral va establir el sistema de cens universal, per la qual cosa es podia votar a qualse-
vol col·legi electoral. Per tant, no es pot quantificar el percentatge de  participació i d’abstenció, ja que  
alguns terrassencs poden haver votat en altres municipis i persones d’altres poblacions podien haver 
votat a Terrassa. Xifres absolutes indiquen que un total de 60.294 persones han exercit el seu dret a 
vot en algun dels col·legis electorals de Terrassa.

Malgrat no ser resultats comparables donades les circumstàncies anòmales que han envoltat la rea-
lització d’aquest referèndum, extrapolant les dades respecte el procés participatiu del 9-N de 2014, a 
Terrassa han votat l’1-O pel sí a la independència gairebé vuit mil persones més: fa tres anys, 44.900 
persones es decantaren per l’opció de sí a un estat independent. En aquella votació, a més, s’afegia 
la possibilitat que aquest nou estat no fos independent d’Espanya, opció escollida llavors per 6.882 
persones. Cal observar una altra diferència amb la consulta del 9-N, quan es permeté el vot a majors 
de 16 anys, i per tant s’ampliava el marge d’electors.

tusiasme i la força de la gent, crits de 
«votarem» de les centenes de persones 
que feien cua davant les meses al pati i 
l’interior de l’edifici i de les moltes més 
que feien cua pel carrer.

La presència massiva de persones es 
perllongà durant tot el dia, sense de-
fallir. De fet, aquesta era la consigna 
arreu per protegir les urnes. En aquest 
ambient sempre emocionat, amistats 
i família, companyes i companys de 
treball, d’estudis, activistes socials i sin-
dicals, tot esperant, vinga salutacions 
i aquest «ja hem guanyat» que tantes 
persones es deien, comentant la jorna-
da i la situació del país, analitzant l’in-
terès d’Europa i el món pels fets, com 
ja publicava la premsa internacional de 
més difusió.

En tancar la votació i les portes pel 
recompte, encara un grau més d’emo-
ció i alegria, expressat en un clam: 
«hem votat!». Però, encara tothom 
alerta, calia esperar fins la finalitza-
ció del recompte. Va ser el temps que 
aprofità el president del govern espa-
nyol Rajoy per contar el seu ridícul i 
patètic conte de fades, davant la incre-
dulitat de tothom.

La jornada, en fi, malgrat Rajoy i l’es-
tat espanyol, malgrat els cossos repres-
sius, la propaganda dels mitjans de la 
«veu del seu amo», malgrat el mal que 
van produir, persones ferides, malgrat 
l’ofensa i agressió a tot un poble, va ser 
un gran èxit. També a l’institut Mont-
serrat Roig, comiat amb el cant dels 
Segadors i crits d’independència.

vots %

SÍ 2.020.144 90,09%

NO 176.565 7,87%

VOTS EN BLANC 45.586 2,03%

VOTS NULS 20.129 0,89%

TOTAL VOTS 2.262.424

* Resultats provisionals a falta de l’escrutini final i oficial per part de la Generalitat, 
i que incorpori el vot exterior.

PREGUNTA:
“Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?”

 ▪ Una dona votant a l’institut Montserrat Roig. PV

 ▪ Llargues cues per poder exercir el seu dret a vot al llarg dels col·legis electorals de 
la ciutat. A dalt, imatge per accedir a l’institut de Can Jofresa. A baix, centenars de 
persones esperen el seu torn per votar al col·legi Lanaspa.
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Dies de tensió, resistència i afirmació com a poble

19 de setembre - La Guàrdia Civil escorcolla les oficines d’Unipost i requisa notificacions 
per les meses electorals

Amb la intenció de desactivar l’operatiu del referèndum de l’1 d’octubre, efectius de la Guàrdia 
Civil ocuparen desde les cinc del matí fins ben entrada la nit, dimarts 19 de setembre, la seu de 
l’empresa de missatgeria Unipost. L’episodi provocà que centenars de persones es concentressin 
per manifestar el seu rebuig a aquesta acció repressiva. L’escorcoll fou acompanyat pels Mossos 
d’Esquadra, que en aquell moment va rebre escridassades per fer costat a l’acció repressiva de 
l’Estat.

20 de setembre - Mobilització contra les detencions del govern espanyol
Milers de persones es concentren a la plaça Vella en una convocatòria sense precedents el pas-

sat 20 de setembre, per rebutjar els escorcolls i les detencions de treballadors públics per part de 
la policia espanyola produïdes al llarg del dia, a banda de l’ocupació d’edificis de la Generalitat i 
l’intent d’assalt a la seu de la CUP. Seguidament, una encartellada massiva de cara la campanya 
del referèndum acompanyà una sonora cassolada de protesta, la qual s’ha anat repetint i sentint 
cada nit arreu de la ciutat.

24 de setembre - Marató i cercavila que desborda de nou els carrers
En una nova mostra de força popular, que remetia als anys de la transició, el diumenge 24 

de setembre, milers de persones ompliren aquest cop el Raval de Montserrat, pintant cartells i 
pancartes en favor del referèndum d’autodeterminació i del sí a la independència. La gent marxà 
després cap al parc de Vallparadís, on Òmnium Cultural i l’ANC havien convocat un acte, al 
torrent de les Bruixes, 

«És el moment de l’exercici de la llibertat, i pot obrir el camí de l’alliberament», afirmà l’econo-
mista i activista Arcadi Oliveres.  L’escriptora Bel Olid afirmà que «és el poble que mana», i que 
això haurà de tenir reflex i concreció en el «procés constituent, on hem de decidir la societat que 
volem», alhora que defensà que la nova república haurà de ser «feminista» i inclusiva de totes 
les persones.

1 d’octubre i al llarg de tot el cap de setmana 
En quatre dels col·legis electorals de Terrassa, s’hi van programar activitats i tallers des del 

mateix divendres, per permetre que la gent s’hi quedés i d’aquesta forma impedir que la policia 
tanqués els centres. Van ser dies incerts en què no se sabia amb seguretat allò que podia passar. 
Malgrat tot, la gent es congregà massivament a la resta dels col·legis, des de les cinc de la matina-
da de diumenge, per defensar les urnes i el seu dret a votar. Així fou fins ben entrada la nit, un cop 
acabat el recompte de paperetes, i sempre sota la mirada d’una parella de Mossos a cada centre. 
Passades les 10 de la nit, el crit arreu fou unànim: “Hem votat!” 
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R Per més que el govern espa-
nyol, la patronal de tot arreu i 
diversos partits intenten con-

vèncer-nos de que l’economia espanyo-
la va bé, i aprofiten qualsevol dada esta-
dística per cantar i lloar les meravelles 
del dit «creixement econòmic», el cert 
és que no hi ha motius per alegrar-se. 
Certament, alguns índex estadístics 
creixen, però la trista realitat és que ho 
fan sobre una creixent explotació de la 
mà d’obra, cada vegada més precaritza-

da i sense drets ni garanties. I el perso-
nal aguanta gràcies a la pensió de pares 
i mares o, tots plegats, d’àvies i avis.

Les xifres que fa ja algunes setmanes 
publicava la darrera Enquesta de Pres-
supostos Familiars són prou clares: 
el 29,5% de les llars del país tenen la 
seva principal font d’ingressos en una 
persona jubilada. La xifra mostra, a 
més, creixement d’aquesta població en 
relació a l’enquesta anterior, on ja era 
del 27,1%. O sigui, prop d’un terç de 
les llars. Això, a sobre, comptant que 
més de la meitat de les persones grans 
jubilades asseguren que van justes per 
arribar a final de mes. 

 >Prop d’un terç de les llars a l’Estat espanyol depenen de les pensions de jubilació

La precarització del treball hipoteca el futur dels joves
No cal ser massa intel·ligent per a po-

der veure la gravetat de la situació si no 
es produeix un canvi d’orientació radi-
cal en les polítiques econòmiques i de 
treball. Què faran aquestes llars quan 
desaparegui la pensió de l’avi o àvia? 
O fins i tot, quant de temps aquestes 
pensions podran ser suficients?

Perquè, per a la gent gran les expec-
tatives no són massa bones. D’acord 
amb dades de l’Enquesta de Condi-
cions de Vida, amb dades del 2015, 
el 13% de la població amb més de 65 
anys es troba per sota del llindar de 
la pobresa, i aquest és un percentatge 
creixent. Es considera llindar de la po-
bresa tot el que queda per sota del 60% 
de la mitjana total d’ingressos, el que 
voldria dir uns 8.209 euros anuals en 
el cas de llars amb una persona, o per 
sota dels 17.238 en el cas de llargs amb 
dos adults i dos menors de 14 anys.

D’acord amb aquests paràmetres, a 
l’Estat espanyol el 22,3% de la pobla-
ció viu en risc de pobresa. En el cas 
dels majors de 65 anys el percentatge 
és del 13%. 

En declaracions a un diari bar-
celonès, en Domiciano Sandoval, 
membre de la Marea Pensionista, 
considerava que aquesta situació 
és totalment insostenible. Segons 
l’activista social, més de 800.000 
pensionistes han de donar suport 
econòmic als seus fills i filles. Cer-
tament, un futur poc entusiasmant. 
Sobretot perquè les tendències que 
es consoliden apunten a una major 
precarització de les condicions con-
tractuals i de treball en general, per 
més que moltes vegades aquestes 
intenten vendre-les com a nova eco-
nomia, economia col·laborativa, de 
plataforma i altres floritures verbals 
que només amaguen l’explotació la-
boral.

Però les pensionistes no només 
mantenen les respectives famílies, 

perquè aquestes persones també 
paguen impostos, tant indirectes 
(IVA) com directes, via IRPF, i és 
una suma important. Tant com el 
15% dels impostos recaptats per 
Hisenda l’any 2016. Novament, 
parlem d’un percentatge que creix 
cada any. O sigui, tal i com alerten 
alguns economistes i moviments so-
cials, una part del que l’Estat paga 
a les pensionistes mitjançant la Se-
guretat Social, d’acord amb les co-
titzacions durant l’any, ho recupera 
el mateix Estat via impostos. Clar 
que cal tenir en compte que també 
el nombre de pensionistes creix bas-

Així les coses i mirant el que pa-
tronals, món de les finances i l’es-
peculació argumenten, defensen i 
exigeixen als governs de torn, a tota 
Europa i el món, tot apunta que 
caldrà molta organització i suport 
mutu per poder revertir aquestes 
economies avui hegemòniques. 
L’ensurt de la crisi del 2007 i 2008 
va propiciar que durant un temps es 
parlés fins i tot de «refundació del 
capitalisme» en els fòrums de Da-
vos i altres. Però passat l’ensurt, tot 
indica que estem en una nova cursa 
sense normes. Ho diuen exacta-
ment així: desregularitzar.

tant i, segons dades d’Hisenda, una 
bona part que ha fet historials de 
treball més llargs cobren una pensió 
més gran. De fet la massa de renda 
salarial creix bastant menys que la 
de les pensions.

Al mateix temps, creix molt el 
nombre de mileuristes i de menys 
ingressos. També d’acord amb da-
des d’Hisenda, tenint en compte 
les persones que no estan obligades 
a declarar per no arribar al límit, en 
el 2016 el col·lectiu de menys que 
mileurista va superar els 5 milions 
de persones, un increment del 6,5% 
amb relació a l’any anterior.

Treballadores de Clarel denuncien a Inspecció les condicions de feina

L es treballadores afirmen que les 
retallades de personal obliguen 
a assumir llargues jornades de 

treball, de vegades amb una sola treba-
lladora per botiga. 

Una cinquantena de treballadores i 
treballadors de Comissions Obreres 
de Catalunya (CCOO) es van con-
centrar, a finals del passat mes de se-
tembre, davant tres establiments de la 
cadena de distribució de productes de 

neteja Clarel, del grup Dia, que tam-
bé té a Terrassa diversos establiments, 
com ara el del carrer del Nord. 

En Tomeu Ferrer, del Diari del Tre-
ball signava l’article aparegut a la web 
diaritreball.cat, tot informant que les 
accions estan emmarcades en la cam-
panya sindical contra el que conside-
ren explotació de la plantilla. A la fi de 
l’acció el grup va anar fins a Inspecció 
de Treball a lliurar una denúncia on 

figuraven les queixes laborals.
La protesta va tenir lloc a la zona de 

Vilapiscina, a Nou Barris. Bàsicament, 
les treballadores es queixen que han 
d’allargar les jornades i han d’assumir, 
molts cops una sola persona, la gestió 
d’una botiga. Això les obliga a fer pro-
longacions de jornada «inacceptables». 
A més, es queixen que la càrrega de 
treball està produint moltes malalti-
es. Això explica que la campanya in-

formativa del sindicat tingui el lema: 
«Clarel ens ofega». Entre els crits hi ha 
«diners per acomiadaments i no per 
contractar». 

Perquè precisament no són els salaris 
allò que més motiva la queixa, sinó les 
condicions de treball.

Davant d’un dels establiments, la res-
ponsable de la secció sindical, Helena 
Carro, explicava que la direcció de la 
companyia intenta allargar tant com 

pot les jornades a treballadores que 
molts cops tenen contractes a mitja 
jornada i cobren entre 400 i 500 euros. 
Tot plegat en una estratègia, afirmen a 
CCOO, de retallar tant com es pugui 
les hores dels treballadors. En aquest 
sentit, es queixen que durant les va-
cances es va arribar a una situació pa-
radoxal, perquè coincideix un moment 
amb poc personal i un fort increment 
de vendes.

 És una situació 
totalment 

insostenible que 
més de 800.000 

pensionistes hagin 
de donar suport 

econòmic als seus 
fills i filles

 ▪ Protesta a la botiga Clarel de Fabra i Puig (Barcelona)
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‘Sempre Acompanyats’, contra la soledat no volguda
Més de 200 persones grans ateses amb aquest programa social, desenvolupat al Districte IV, sobre la base d’una 
àmplia coordinació comunitària d’entitats i administració pública
Pep Valenzuela

E l passat 30 de setembre, Dia 
Internacional de la Gent Gran, 
va tenir lloc a la plaça del Tint 

una programació especial del progra-
ma de Ràdio Terrassa «La Veu dels 
Sempre Acompanyats», dirigit per la 
periodista i locutora Mariona Tomàs, 
un programa que s’emet en el marc 
del Programa de Suport a les Perso-
nes Grans Sempre Acompanyades. 
Aquest dia es feia balanç de més de 
tres anys de funcionament d’aquest 
projecte pilot que vol atendre les per-
sones majors de 65 anys que viuen en 
situació de soledat no volguda. 

Un balanç molt positiu, d’acord amb 
l’opinió de tots els agents implicats. 
Realitzat al Districte IV, ha atès a més 
de 200 persones, mobilitzant entitats 
socials i de l’Administració als barris.

L’envelliment de la població al nos-
tre país i a la nostra ciutat, així com 
els canvis en l’estructura dels nuclis 
familiars o de convivència, en el marc 
dels canvis d’estructura productiva 
i econòmica, estan canviant nota-
blement la fisonomia de les nostres 
societats i les formes de relació i 
vida. Una de les conseqüències greus 
d’aquests canvis és el de la manca de 
serveis d’atenció a la gent gran, perso-
nes que perden autonomia i per tant 
no van a fer activitats als casals, no 
participen en les associacions i van 
quedant marginades; un problema 
que s’agreuja quan aquestes persones 
viuen en condicions de soledat no 
volguda.

El programa Sempre Acompanyats 
nasqué al 2013 per intervenir i cer-
car solucions, amb una prova pilot 
desenvolupada a Terrassa, Girona i 
Tortosa. A la nostra ciutat s’optà per 
implementar-ho a tres dels barris del 
Districte 4: La Maurina, Ca n’Aurell 
i La Cogullada, a proposta de l’Ajun-
tament, tot considerant era el segon 
districte amb més volum de persones 
grans que viuen soles, i aprofitant 
que la regidora del districte en aquell 
moment també era la regidora de 
Gent Gran, la Josefina Soler.

Hom parla d’unes 1.634 persones 
grans censades, que viuen soles i 

majors de 65 anys. «De totes formes 
nosaltres atenem a persones que te-
nen sensació o emoció de soledat no 
volguda», aclareix l’Eli Fuentes, refe-
rent tècnic d’intervenció comunitària 
del programa, en conversa amb Ma-
larrassa, «és a dir que pot haver per-
sones que viuen amb la seva família 
però igualment se senten soles, per-
què els fills estan tot el dia treballant 
o altres...».

Proposta de l’Obra Social en com-
binació amb la Creu Roja i suport 
de l’Ajuntament, els bons resultats 
fins el moment animen a plantejar 
fer una ampliació de territori, expli-
ca l’Eli. Això, però, és un debat que 
depèn dels recursos de l’Ajuntament, 
i que té a veure directament amb 
Serveis Socials, els CAPs, les coordi-
nadores de districte i la Policia Mu-
nicipal. Hi ha la perspectiva, de totes 
formes, que el proper any es pugui 
ampliar al districte 5.

L’objectiu és donar resposta a 
aquesta situació de soledat, però no 
mitjançant els centres especialitzats, 
sinó amb la comunitat, explica l’Eli, 
i per tant mobilitzant associacions 
veïnals, de comerciants, escoles i ins-
tituts, a més dels centres que ja fan 
coses per a gent gran, centre de dies, 
casals, associacions de gent gran.

La informació sobre 
eventuals casos pot arribar 
pel telèfon d’avís, gratuït, 
per comerciants, policia 
local, associació i comunitats 
veïnals.

Serveis Socials ja té persones en 
aquesta situació, però les atén només 
si la persona va al servei. La diferèn-
cia del programa és que fa una tasca 
de detecció i seguiment, sempre que 
la persona ho accepti, amb trucades 
telefòniques periòdiques, visites a 
casa i intentant ajudar en casos de 
mobilitat quan cal.

Aquesta és la tasca de l’equip tèc-
nic que dinamitza l’Eli, junt amb la 
Sílvia Martínez. Després, hi ha la 
tècnica comunitària que va a fer les 
entrevistes a les persones grans. L’Eli 
és responsable també del Grup d’Ac-

ció Social, que reuneix les 21 entitats 
que han volgut formar part del pro-
jecte, a banda alguns grups col·labo-
radors.

La informació sobre eventuals casos 
pot arribar pel telèfon d’avís, gratuït, 
per comerciants, policia local, asso-
ciació i comunitats veïnals. L’equip 
contacta amb la persona i mobilitza 
els recursos a l’abast, comptant sem-
pre amb el suport de les entitats i 
persones voluntàries. És un treball 
individualitzat, matisa l’Eli. La dina-
mitzadora elogia molt la col·laboració 
de les AV, que han mobilitzat sòcies i 
comunitats de veïns.

La clau de l’èxit, emfasitza, està en 
el fet que la programació és decidida 
per les entitats: «jo sóc neutral i el que 
mana és el que diuen les entitats». De 
totes formes, assegura que «l’ajun-
tament s’ha posat molt i posa molts 
recursos». Es fan reunions bimensu-
als amb les entitats (GAS), mentre el 
dit equip d’intervenció (Eli i Sílvia) 
funciona de forma permanent. L’altre 
objectiu i tasca del programa és infor-
mar i sensibilitzar la població, que és 
la vessant comunitària del projecte. 

Durant els quelcom més de 3 anys 
s’han atès més de 200 persones. L’Eli 
destaca la labor de les «voluntàries de 
barri», persones que fan com «d’ante-
nes». Aquí, l’Eli destaca el paper d’al-
gunes comerciants. Ara hi ha, a més, 
37 persones que estan fent activitats 
diverses, com ara acompanyament a 
domicili o per sortir a passejar o com-
prar, algunes vegades acompanya-
ment en cotxe per fer activitats.

Aquest any, posaran un punt d’in-
formació en els centres de salut. Els 
metges i infermeres informen que hi 
ha molts casos de persones grans que 
van allà i es passen tot el matí, però el 
que tenen és necessitat que algun els 
faci cas una estona.

Les persones cuidadores fan cur-
sos de formació, per assolir eines 
per enfrontar situacions, com ara 
prevencions de riscos i sobre enve-
lliment actiu, activitats possibles, 
recursos disponibles a la ciutat, pri-
mers auxilis. La Policia Municipal i 
els Mossos fan cada any xerrades de 
sensibilització sobre aspectes com 
seguretat o robatoris al carrer.

Finançament de l’Obra Social La 
Caixa paga l’equip bàsic (amb con-
tracte de Creu Roja) i 1.000 euros 
anuals per materials, convocatòries, 
alguna trobada i poc més. Després, 
cada entitat del GAS fa la seva 
aportació. L’ajuntament posa una 
infraestructura gran, cessió d’espais, 
materials per exposicions, fira de la 

gent gran, a més de persones, treba-
lladores socials i professionals que 
hi dediquen un bon temps.

L’administració s’ha de fer
responsable

Aquesta experiència pilot ha de-
mostrat la necessitat del servei, 
assegura la dinamitzadora del pro-
grama a Terrassa, l’Eli Fuentes. Ara 
caldria que l’administració pública 
se’n fes responsable, tot mantenint 
allò que ha funcionat i millorant el 
possible: «La perspectiva de l’ex-
periència pilot seria que Serveis 
Socials ho fes com a propi i ho ges-
tionin ells».

L’ajuntament, de fet, sembla voler 
que continuï, però com fins ara, 
amb aquest equip. Però el projec-
te, declara, està pensant per a que 
«funcioni de forma natural, que el 
circuit que hem muntat amb totes 
les entitats i mecanismes continuï, 
però via Serveis Socials, que l’ajun-
tament gestioni el telèfon d’alarma, 
que funciona 24 hores. Seria allò 
ideal». Des de la Generalitat han 
elogiat el programa, però no hi ha 
cap indicació sobre compromís.

Les associacions veïnals, per la 
seva part, tenen molt clar que això 
hauria de funcionar a tota la ciutat 
com a servei municipal. De fet, in-
forma l’Eli, ja atenen casos d’altres 
districtes perquè hi ha «situacions 
indefugibles que ens demanen».

 ▪ Usuàries i voluntàries en la jornada del passat 30 de setembre

Antoni Falgar, president AV Ca n’Aurell. L’associació veïnal de Ca n’Aurell és una de les entitats protagonistes. 
Abans del programa ja treballaven amb Acció Gent Gran i feien voluntariat per acompanyar persones soles a casa. 
L’Antoni Falgar, president de la junta, va ser una d’elles. Formen part del GAS, «formem una cadena de  solidaritat», 
afirma, «nosaltres som una baula més».

N’està segur que les assistentes socials fan més feina, «però nosaltres podem fer prevenció, abans d’arribar a l’assis-
tenta». Des de la seva perspectiva «es va avançant, però queda molt per fer. Aquest programa no es pot deixar, hauria 
de quedar com a política pública fixa».

Mariona Rierola, Associació Comerciants Ca n’Aurell. “Sempre estem al carrer i coneixem bastant bé la gent del 
barri”, afirma la Mariona Rierola, de l’Associació Comerciants Ca n’Aurell. L’entitat té 70 comerços associats malgrat 
la destrucció del petit comerç de barri. Convidada per l’equip del programa l’associació no va dubtar en adherir-s’hi 
i col·laborar: «em vaig enamorar de seguida, aquest treball comunitari és molt important», assegura. Han fet molta 
distribució de fulls informatius. Van fer la campanya «Posa’t el nom», consistent en què les dependentes portessin 
el nom amb el rètol «Sempre Acompanyat» penjat a la camisa, esdevenint informadores. Els comerciants truquen 
de seguida que aconsegueixen informació o detecten algun cas. «Hem ajudat a donar visibilitat al problema, hem 
conscienciat».

Toni Corral, tutor 3r ESO Salesians. El taller de “Compromís Social” de l’alumnat de 3r ESO dels Salesians, el 
curs passat, va girar entorn al programa Sempre Acompanyats. “Encaixava a la perfecció amb els nostres objectius 
de solidaritat, temes socials, creixement personal”, explica en Toni Corral, tutor del curs. Recorda que van quedar 
molt impactats amb el relat sobre la problemàtica, «es van posar totalment en el lloc dels altres i es van implicar de 
seguida». 

L’alumnat va fer dinàmiques amb gent gran, que van explicar la seva experiència, cursets d’ús de mòbil al casal d’Avís 
de la Maurina, amb un èxit total, i van fer una obra de teatre. En Xavi Avellaneda, un dels alumnes, va adaptar el 
guió de l’obra de la Teresa Casals per incorporar acció de l’alumnat. «Ha estat una gran oportunitat i experiència per 
a tothom», assegura en Toni tot afirmant que continuaran col·laborant.

Veus de la comunitat i del barri

 ▪ Representació de l’obra de teatre de Teresa Canals als Salesians  
amb alumnes de 3r d’ESO

PV

PV
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Pep Valenzuela

D esprés de tres anys fent el 
curs Educació Financera 
a les Escoles de Catalu-

nya (EFEC, organitzat per l’Institut 
d’Estudis Financers amb col·labora-
ció amb els majors bancs del país i la 
Generalitat), a l’escola Cultura Pràc-
tica van decidir prescindir del mateix, 
tot considerant que «el contingut no 
era adequat per l’alumnat», explica la 
Maite Màrquez, actual cap d’estudis 
d’aquesta escola concertada. 

Primer, pels serveis sobre els quals 
informa, lluny de la vida del ciutadà 
mitjà; segon, perquè tot plegat fa re-
ferència a un sol model de finances i 
economia, «només consumisme, sense 
alternatives», subratlla. A més, afegeix, 

«en la situació de crisi que hem viscut 
i en la qual encara estem immerses, els 
continguts estan molt allunyats de la 
realitat mateixa de l’alumnat. D’altra 
banda, les persones que havien impar-
tit els cursos, recorda, eren totes «del 
món de la banca sense esperit pedagò-
gic». 

Amb l’arribada a l’escola del professor 

Fèlix Pardo, llicenciat en Filosofia i ex-
periència i estudis en i sobre el món del 
cooperativisme i l’economia social i so-
lidària, van trobar que valia la pena ela-
borar un projecte propi alternatiu, més 
complet i plural. Després d’un mòdul 
de prova de dues sessions realitzat el 
curs passat, ara s’estrena un mòdul pi-
lot, de 5 sessions i molt més complet.

Les dues sessions de la primera prova 
oferien una panoràmica en què s’inclo-
ïa una «perspectiva plural i crítica», no 
limitada a dir productes financers de 
la banca convencional o la relació amb 
la clientela, sinó «contextualitzant les 
activitats financeres en el sistema, par-
lant també de possibles fraus i abusos; 
i, sobretot, oferir coneixement d’alter-
natives». Es va presentar la banca ètica, 
la moneda social i el mercat social.

L’alumnat de 4rt al que va dirigit el 
mòdul van descobrir un món nou, ex-
plica en Fèlix Pardo. Molts no havien 
sentit parlar mai de moneda social o 
de banca ètica, desconeixien tot del 
cooperativisme. 

Aquesta introducció va permetre 
saber que les papereries i llibreries 
Abacus són cooperativa, com la ter-
rassenca Alternativa3, de comerç just; 
que existeix una banca ètica i coopera-
tiva com Fiare o Coop57. «Van poder 
visibilitzar un nou sector econòmic, 
abans invisible, amb propostes per 
construir un mercat social alternatiu al 
capitalista».

Aquest curs, s’estrena el mòdul de 
cinc sessions, les mateixes hores que 
utilitza l’EFEC, i es farà en un dels 
trimestres, emmarcat en un projec-

te d’aprenentatge per projectes, per 
crear-ne un sobre el mercat social a 
Terrassa. Informa Pardo que s’han de 
crear grups cooperatius per investigar. 
L’educació financera serà una de les 
formacions, però al mateix temps de-
senvoluparan un projecte d’utilitat a la 
comunitat. 

Concretament, identificar i mapejar 
el conjunt de cooperatives de tot tipus 
i associacions d’economia social que hi 
hagi a la ciutat. Hauran d’entrevistar i 
conèixer les persones, les experiències, 
els locals i condicions. Això contribui-
rà immediatament al projecte Pam 

a Pam, una iniciativa per elaborar un 
mapa complet de l’economia social i 
solidària al país impulsat per la XES 
i Setem. Però amb aquesta comunica-
ció, subratlla en Fèlix, l’alumnat podrà 
saber pràcticament que «hi ha més 
opcions a part de l’empresa mercantil, 
que el consum no és només el del mer-
cat capitalista, o sigui obrir la seva visió 
i coneixement del món econòmic i que 
vegin que és una sortida més, tant la-
boral, com d’estalvi o consum.

D’altra banda, afegeix l’idealitzador 
d’aquest mòdul, el fet de ser profes-
sor de Socials i de Cultura Clàssica 

i Història de l’Art, assignatures apa-
rentment sense connexió directa amb 
l’economia, permet oferir una altra 
perspectiva que enriqueix i completa: 
«Perquè l’economia no és una cièn-
cia exacta, per més que es pretengui 
axiomàtica, o pretengui que els fets 
que tracta són neutrals, això és fals. 
L’economia és plena de dogmes i fal-
làcies». La filosofia, assegura, sent res-
pectuosos, pot aportar «comprensió 
del sentit i dels significats, coses que 
acostumen a oblidar els economistes, 
perdent capacitat de contextualització 
i coneixement en profunditat».

 >L’escola Cultura Pràctica estrena un mòdul innovador d’educació econòmica

Estudiar economia amb perspectiva plural i crítica

PV

Aquest taller, declara en Fè-
lix Pardo, «és una experiència 
nova, un mòdul pilot que 
no s’havia fet mai, però que, 
òbviament, es nodreix d’ex-
periències i treballs previs», 
com el citat curs d’ADICAE, 
un altre elaborat per la banca 
Fiare, específicament per a 
professorat d’economia i edu-
cació financera. Encara un 
altre d’Economistes Sense 
Fronteres. D’altra banda, la Plataforma per una Educació en Economia Crítica 
(PLEEC) prepara també uns materials i propostes. També el Coop57 ofereix 
xerrades i sessions informatives i formatives.

Insisteix, en tot cas, en el caràcter de «proposta integral que no existia com 
tal, sense menystenir, insisteixo, els treballs existents, sense els quals no seria 
possible aquest». Fèlix emfasitza que ha estat un aprenentatge del cooperativis-
me, que «té una ànima constructora i una crítica». Si et quedes només amb la 
part crítica et sents incomplet, assegura, «cal passar a la construcció, amb totes 
les dificultats de posar-se d’acord diferents posicions i experiències; és difícil 
integrar, organitzar i fer un producte, però ho estem intentant i aquesta és una 
aportació».

Aquesta proposta, que caldrà millorar, afegeix, ja és un pas endavant, «hem 
fer tot un projecte» que ara, a més s’ofereix a una iniciativa en curs que es va 
engegar l’estiu passat: la Taula de Professor per l’ESS, una experiència que està 
dinamitzant l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. 

«Crec necessari crear un grup de treball i intercanvi d’informació que permeti 
a l’Ateneu arribar a les escoles per donar sessions o xerrades sobre els temes, o 
assessorar en la creació de cooperatives d’alumnes». Defensa la necessitat de 
potenciar la recerca i l’elaboració de materials per compartir, que puguin ser la 
base per a construir una proposta educativa des de l’FP al batxillerat i els cicles 
formatius i que «tothom pugui donar la seva millora als productes i oferir-lo 
com a unitats didàctiques».

Fèlix Pardo: el mòdul respon 
a la perspectiva de l’economia 

social i solidària

Els continguts bàsics de les 5 sessions del mòdul d’educa-
ció econòmica i finances. 5 sessions. 

1: Introducció a les finances. Preguntes sobre l’estat de la 
qüestió, què saben de finances, continguts bàsics. En aques-
ta introducció, informa Pardo, ha estat de molta utilitat un 
material de l’associació ADICAE (de consumidors crítics, 
responsables i solidaris). Es presenten algunes aplicacions 
d’educació financera, així com jocs, que permeten vincular 
emprenedoria social i matemàtiques.

2: Introducció a l’economia. Sistemes econòmics i transici-
ons dels sistemes. Canvis del sistema capitalista. «Els alum-
nes veuen que no es pot parlar d’economia i sistemes econò-
mics en singular sinó en plural, que hi ha moltes economies, 
tant en l’actualitat com històricament», destaca el professor. 
Es fa un estudi de les 
transformacions del 
sistema capitalista i mo-
dels, les noves conjuntu-
res. Amb especial aten-
ció a la finançarització 
de l’economia i els seus 
efectes sobre la produc-
ció i la vida concreta de 
les persones.

3: Aquí s’explica tam-
bé l’economia social i 
solidària (ESS), que té 
un dinamisme, catego-
ries, mercat, objectius i 
finalitats pròpies, i que 
«pot ser alternativa i 
substituir l’economia 
capitalista, i de fet ja ho 
fa en determinats espais 
i àmbits».

4: Simulació del funcio-

nament de les finances, implicacions per a la vida i els drets 
de les persones. Supòsits pràctics de finances a partir de pre-
guntes de les proves PISA (qüestionaris d’educació finan-
cera), buscant exemples propers per analitzar-los des de la 
doble perspectiva de la matemàtica i l’anàlisi financer, com 
per exemple la publicitat de productes que amb una trucada 
de telèfon ofereixen immediatament 500 euros.

5: Alternatives al model hegemònic actual. El mòdul està 
centrat en les experiències de la banca ètica, què és i quines 
hi ha a Catalunya; i la moneda social, orígens i casos de mo-
nedes socials a Catalunya i altres llocs de l’Estat espanyol, 
«conèixer una mica l’ampli mapa d’experiències per veure 
que això no és l’invent de quatre persones, sinó que funciona 
i té dimensió internacional».

“L’alumnat podrà saber 
pràcticament que «hi ha més 
opcions a part de l’empresa 
mercantil, que el consum 
no és només el del mercat 
capitalista, o sigui obrir la seva 
visió i coneixement del món 
econòmic”.

Models de finances i economia, també els 
alternatius que ja són realitat, 

i moltes propostes més 

 ▪ Alumnes de 4rt d’ESO, Cultura Pràctica, estudien el mòdum d’Educació Econòmica i Finances

 ▪ Punt de canvi d’Ecosol, moneda social utilitzada a la Fira d’Economia Social
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Recuperar la memòria històrica de les dones
Amb la creació del grup Sabates Vermelles, el Casal de la Dona vol aprofundir en l’aportació de les dones des de 
la Guerra Civil fins a la transició a través de la realització d’un documental.

Un documental d’entrevistes  

El projecte de Sabates Vermelles es 
concretarà en la realització d’entrevis-
tes a 30 dones de diferents sensibili-
tats polítiques, on expliquin la seva 
experiència. S’enregistraran en vídeo 
i s’elaborarà un documental, d’uns 30 
minuts de durada, que s’enllestiria a 
mitjans de 2018. El grup ja ha fet al-
guna entrevista i es compta amb l’ajut 
«d’un antic alumne conscienciat». 

«Coneixem prou bé 
la història d’homes 
a les presons, però 

hi va haver penes de 
mort de dones!»

El treball de recerca es completarà 
també amb investigació en revistes i 
diaris. I en debats en centres educatius, 
ja que alerten de que aquesta presència 
i activisme de les dones no es traspassa 
prou al món de l’ensenyament, i que 
d’aquesta forma “el seu rol resta diluït”.

En aquesta línia, Begoña Rosa, com 
a professora d’Història, assenyala que 
«a classe semblava que tot ho havien 
fet els homes». Relata que el Casal de 
la Dona l’hi va plantejar participar i 
no s’ho va pensar per fer  un cop de 
mà. «Totes som dones de la transició 
i donarem una visió diferent». El tre-
ball de recerca també es basa en una 
exposició que recordava les preses del 
Franquisme, al Casal Pere Quart de 
Sabadell.

Per la seva part, Magda Agustí des-
criu que l’objectiu és que la investigació 
i el debat arribi a tothom, a gent jove, 
pares i mares, «els sona molt lluny tot 
això!». La Rosa afegeix: «sembla que 
les dones comencin de nou, a les esco-
les i als mitjans no s’ha explicitat prou 

el paper que van tenir en els moments 
d’activisme més intens». També expli-
quen que «quan va haver el 15-M, les 
noies joves parlaven com si haguessin 
descobert el món!». Per això, el seu ac-
tivisme els porta a refermar-se en què, 
ara, «allò més vital passa per reconèi-
xer que hem arribat on estem perquè 
abans altres dones ens han obert el 
camí».

Amb aquest projecte que enceten, 
donat la gran quantitat de material 
que aplegaran, contemplen la possibi-
litat fins i tot d’editar un llibre, i per su-
posat, dur a terme xerrades en centres 
educatius. «Explicarem coses que hem 

viscut», apunta l’Asum Hernández. 
“Hem de posar en òrbita una perspec-
tiva de gènere diferent de la història de 
Terrassa, tenint en compte les dones», 
afirma la Begoña.

Art per denunciar la violència 
de gènere

El grup pren el seu nom a partir d’un 
projecte d’art i de denúncia pública 
de la violència contra les dones, de la 
mà de l’artista Elina Chauvet, i arran 
de la seva germana assassinada pel seu 
marit a Chiapas (Mèxic). Sabates Ver-
melles convida a la reflexió a tota la so-

cietat, sobretot a la gent jove, sobre les 
violacions, desaparicions i assassinats 
de dones.

El projecte s’inicià el 2009 i ha re-
corregut vàries ciutats del món. Entre 
elles ho va fer a Terrassa el passat 19 
de juny, en una concentració al Raval 
de Montserrat. A l’acte es pronunci-
aren el noms i cognoms de les dones 
assassinades en el transcurs de l’any en 
mans d’homes a l’Estat Espanyol, amb 
un acció de pintada de sabates de color 
vermell, on es representava la violència 
i el patiment. Les sabates són la prime-
ra peça que es troba al lloc d’un crim 
de feminicidi.

Miquel  Gordillo

«H i ha pocs estudis que 
analitzin el paper 
decisiu que van ju-

gar les dones treballadores durant el 
franquisme i la transició». Així explica 
Rosa Mª Fernández la tasca que ha 
encetat el Casal de la Dona de Terras-
sa, per tal d’oferir un treball amb pro-
funditat a través d’entrevistes i debats, i 
que serveixi per aprofundir el que van 
aportar les dones en aquesta època de 
lluita antifranquista.

El col·lectiu Sabates Vermelles, com 
s’autodenomina el grup de dones que 
en forma part, es planteja realitzar un 
estudi «de primer nivell a la ciutat», en 
el qual es doni a conèixer «allò que les 
dones van arribar a fer i com ho van 
viure, òbviament des d’una perspectiva 
de gènere», explica la Rosa.

Es tracta a més d’un treball en pri-
mera persona, fet per les mateixes 
protagonistes. Tal com remarca la 
Mercè Gómez, presidenta del Casal 
de la Dona, «totes nosaltres venim 
de la clandestinitat, i algunes compa-
nyes hem estat a la presó». De fet, el 
projecte també contempla organitzar 
taules rodones amb dones que han 
estat empresonades per motius po-
lítics «per què ens expliquin la seva 
experiència».

«Creiem que és una tasca molt ur-
gent investigar sobre aquest tema». 
I és que segons Fernández, «conei-
xem prou bé la història d’homes a les 
presons, però no en trobes les de les 
dones. Hi va haver penes de mort de 
dones!», assenyala. 

Gómez reconeix que «es continua 
fent història sense el biaix de gènere, 
sense destacar la importància de la 
participació de les dones, ja sigui per 
la seva militància en la clandestinitat, 
com pel que fa a les tasques domès-
tiques i de cures que les dones ento-
maven».

Debat sobre la Revolució Russa i el seu impacte històric 
El cicle que culminarà el 18 d’octubre pretén recuperar l’esperit de la Revolució Russa per debatre què van significar per a Catalunya i 
Terrassa els seus ideals de canvi social.

Miquel Gordillo

El Centre d’Estudis Histò-
rics de Terrassa està duent 
a terme un cicle de xerrades 

i debats per analitzar els moments 
de lluita social a Catalunya i a la 
nostra ciutat al llarg del segle XX 
i fins l’actualitat. 

Aprofitant el 100 aniversari de la 
Revolució Russa, des del CEHT 
es proposa un viatge a través de 
cinc moments històrics: 1917, 
1937, 1967, 1977 i 2017, a mode 
de fil conductor, per avaluar els 
canvis socials i com, en paraules 
del president de l’entitat, Manel 
Màrquez, es fa palès que «el mo-
viment obrer perd força en mo-
ments de trencament, i es reforça 
en els moments d’unió».

La primera sessió ja realitzada, 
que va comptar amb la presència 
de Josep Puigsech i Jan Brugeras, 
va posar l’accent en la base de les 
idees marxistes que s’implemen-
taren a la Rússia de primers del 
segle XX.  

Màrquez ens explica que en una 

segona xerrada s’analitzaren els 
fets de maig de 1937 a Catalunya, 
i el conflicte que es produeix amb 
el «xoc de dues visions de la revo-
lució, una provinent del marxisme 
més clàssic i ortodox, ancorada 
en el moment vigent, i una altra 
amb més perspectiva de futur i 
de pensament llibertari, que ja no 
considera la revolució russa com a 
exemple a seguir». 

Un següent moment a estudiar 
arriba ja en el tardofranquisme de 
1967, on s’estudia «l’aliança» que 
té lloc a Catalunya i a Terrassa, 
«un ressorgiment en plena dic-
tadura que torna a posar en con-
nexió a tots els components del 
moviment obrer per aliar-se con-
tra el franquisme». Martí Marín 
i Marcel Taló seran els ponents 
d’aquesta tercera sessió, a celebrar 
el proper 31 d’octubre.

El fil històric continuarà amb 
una retrospectiva de l’any 1977, 
quan es torna a produir una 
«ruptura inevitable, amb un 
PSUC amb posicions de pacte en 
la transició o transacció», i que 

tindrà té el seu reflex a Terras-
sa. Al temps, es pretén palesar la 
ruptura entre PSUC i PCC. La 
sessió del 10 d’octubre serà guia-
da per Carme Molinero i Manel 
Màrquez.

 ▪  Maria Martínez, Begoña Rosa, Mercè Gómez, Asum Hernández, Rosa Maria Fernández  
i Magda Agustí formen part del grup Sabates Vermelles.

Per últim s’analitzarà el moment 
actual de 2017, continuació de 
l’anomenada crisi, amb tots els 
canvis actuals, la irrupció de Po-
demos o la CUP, i el moviment 
sobiranista a Catalunya que es-

tem vivint. Aquest darrer acte 
comptarà amb l’exposició d’Oscar 
Monterde. A mode d’epíleg sobre 
“cap a on anem”, aquesta serà la 
darrera sessió del cicle, que fina-
litzarà el 18 d’octubre.

 ▪  Moment d’una de les xerrades debat del CEHT, a l’Arxiu Històric Comarcal.

MG
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 → VINYETES

El 29 d’octubre, una nova edició d’un festival per fer bullir l’olla
Enguany l’AV de Torre-sana tornarà a fer bullir l’olla amb la celebració de l’XIè Festival Sopes 
del Món, programada el proper diumenge 29 d’octubre . L’objectiu és buscar la complicitat 
de la ciutadania, d’entitats veïnals, socials, dels col·lectius d’immigrants, de les associaci-
ons de comerciants, i en definitiva de totes aquelles persones que vulguin fer de voluntaris 
en aquesta ja important i clàssica fita anual de Terrassa amb la solidaritat.

Un altre aspecte que es vol potenciar en aquesta edició, explica l’entitat veïnal, és la parti-
cipació de diferents barris de la ciutat, per tal de facilitar “una millor cohesió entre aquests 
i entre els diferents fluxos migratoris que rep la nostra ciutat”. Segons manifesta la junta 
de l’AV,  “la interculturalitat es posarà de relleu a través de les diferentes especialitats cu-
linàries”.

De cara la celebració d’aquest any, l’associació veïnal manifesita que “avui més que mai hem 
de fer pinya, aquest darrers messos, carrers i plaçes d’arreu del mòn s’han omplert de so-
lidaritat amb les victimes i el dolor de nombroses famílies que s’han vist efectades per els 
atacs d’odi”, en referència als atemptats terroristes de l’agost a Barcelona i Cambrils, que 
buscaven “desfer la convivencia i la pau teixida dia a dia en els nostres carrers, barrirs ciu-
tats i territoris de Catalunya”, 

 
Crítiques a l’Ajuntament pel seu suport feble al festival

L’any passat, en l’edició del 2016, en què es celebrava el Xè aniversari, l’AV Torre-sana mani-
festa que “sovint, massa sovint, el Festival de Sopes del Mòn de Torre-sana havia estat a punt 
de truncar el seu recorregut. Avui, hem de manifestar que la XIª edició, ha estat a un fil de no 
celebrar-se, la manca de diners, en podien ser els culpables”, apunta la junta de l’entitat veïnal. 

Com a línia d’actuació d’aquest any, indiquen que sortiran “de nou a fer sopes i a proclamar que 
no volem engrunes, sortirem a demanar col.laboració, a buscar ciutadania voluntària”. 

Des de la junta de l’associació de veïns, s’assegura que enguany es planteja una activitat “més 
modesta i menys pretenciosa”, i que es posarà “fil a l’agulla per tal de que el 2018 no es neces-
sitin l’ajut econòmic d’una institució, que dia derrere dia, sembla més preocupat en buscar les 
fotos i els aplaudiments fàcils, que no pas per facilitar la participació i l’enfortiment d’enti-
tats, organitzacions veinals, socials i cíviques”.

 → XIÈ FESTIVAL SOPES DEL MÓN

Bases per concursar en el XIè Festival Sopes del Món
Per poder participar en el festival amb una sopa i oferir-la als veïns assistents, cal confirmar-ho 
i enviar les receptes abans del 19 d’octubre a: 

avtorre-sana@hotmail.com indicant ‘Sopes del Món 2017’ i afegint:

 • Nom de la sopa
 • Nom de l’entitat o persona particular
 • Nom del cuiner/a
 • Nom de la recepta i una mica d’història de la sopa
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HORITZONTALS: 1. Persona o cosa bu-
fona, graciosa o delicada. Barca petita. 2. 
Cautzú vulcanitzat que conté sofre i negre 
de fum , dur i capaç d’ésser tallat i polit, usat 
per a fer pintes, botons, etc. Nota musical. 
3. Primer llibre de lectura. Monument dis-
posat per a oferir sacrificis culturals o cre-
mar encens. 4. A l’imperi otomà, el qui exer-
cia un comandament. Dos-cents romans. 
Nom de l’alcaldessa d’una ciutat catalana. 
5. Punt cardinal. En sentit contrari, expres-
sa verbalment. 6. Metall de transició de la 
família del platí, dur i trencadís. La primera. 
Un romà. 7. Consonant relacionada amb 
el plural. Signe del zodíac. Gos. 8. Cria del 
marbre. 9. En sentit contrari, darrer com-
ponent dels números ordinals compostos 
que corresponen a números cardinals aca-
bats en tres. De nou en sentit contrari, mà-
quina de moldre gra. 10. Mancat d’humitat. 
Ésser femení fabulós que habita l’aigua, 
esperit o ésser elemental de l’aigua.

VERTICALS:  1.  Arranjaments, complex 
ordenat de les parts d’una màquina. 2. Con-
dició d’ombrívol o d’obac. Burro. 3. Funcio-
nari públic per a donar fe dels contractes 
i altres documents oficials. La boca dels 
ocells. 4. En sentit contrari, moviment os-
cil·latori de les aigües del mar. Consonant 
repetida. Un altra consonant repetida. 5. 
Cinc-cents un romans. Cent  romans. En 
sentit contrari, nom d’home no massa fre-
qüent. 6. Comença una acció destructora. 
En sentit contrari, certa infusió. Nitrogen.  
7. En sentit contrari, article. Cinquanta ro-
mans. Combinació de l’oxigen amb qualse-
vol element, excepte el fluor. 8. Consonant. 
Defecte de fabricació. Greix de procedèn-
cia animal o vegetal, líquid a temperatura 
de 20º. 9. Peix de la família dels espàrids. 
Conjunt d’organismes o de cèl·lules origi-
nats per reproducció asexual. 10. Tracta-
ment de malalties. Extremitat.

 → MOTS ENCREUATS

Juguen blanques i fan mat en quatre jugades.

Posició extreta de la partida Cudinovskih – Muravev, SSSR 1990.

Tots dos reis estan molt exposats, però les blanques tenen les seves 
peces molt encarades i la columna “h” és determinant.

Solució: 
1.Th8+ - Ch8:; 2. Dh7+ - Rh7:; 3. Th5+ - Rg8; 4. Ah7++

 → PROBLEMA D’ESCACS

Cesc Carceller

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Arnes

David Gálvez

Males Herbes, Barcelona, 2017

240 pàgines

Jordi Sellarès

J a feia temps que esperava amb ganes la darrera propos-
ta d’en David Gálvez (1970), una de les veus literàries més 
potents descobertes aquests darrers anys pels amics de 

Males Herbes. Fa just un parell d’anys vam fruir amb la seva 
magnífica nouvelle Res no és real (Males Herbes, 2015). Aque-
lla inquietant distopia agrària va ser la seva segona proposta 
per  l’editorial verda, després de Cartes mortes, la seva presen-
tació en societat, que li va valdre exquisides crítiques. Entre-
mig, la seva participació a Punts de fuga (Males Herbes, 2015), i 
la traducció de La millor història món de Kipling (Males Herbes, 
2017). A tot això, sumar-li L’obra articulística d’Arseni Sugra-
nyes (Editorial Andorra, 2016). Veiem, doncs, que en Gálvez no 
ha parat quiet. També podem destacar la gran versatilitat que 
ha mostrat al llarg d’aquests darrers anys; tot el que ha anat 
facturant és diferent del que havia proposat anteriorment.

En tota la seva producció anterior, així com també en aquest 
Arnes, Gálvez demostra un domini total del llenguatge i del 
ritme, encara a valorar més tenint en compte que en aquest 
nou recull de contes ens trobem amb una nova mostra del 
gran repertori estilístic i formal de l’escriptor andorrà. Tots 
els contes giren al voltant de l’obsessió, a voltes malaltissa, 
de la ment criminal, de la set de sang d’aquells que necessiten 
matar per justificar la seva mera existència, el seu sentit a la 
vida, els seus estímuls més primaris. Però tots ho fan des d’òp-
tiques diferents.

Com per exemple el que inaugura el recull, Un emblema 
hexagonal, gairebé una nouvelle o conte llarg. Darrera aquest 
títol misteriós hi trobem la astorant reconstrucció de la vida 
d’un assassí de criatures que va campar pels Estats Units du-
rant part dels segles XIX i XX a través d’una mena de simposi 
literari o classe magistral sobre com construir una història. La 
història està desmembrada, atomitzada, es va endavant i en-

darrere en la vida de l’inefable assassí; el narrador talla la 
història, per reprendre-la més endavant (o no) en aquells 
moments on s’estava posant més interessant. Juga amb 
nosaltres i ens ho fa passar malament. Tot el que conei-
xem de l’assassí ho fem a través del narrador/professor 
del simposi i a través de testimonis i declaracions de ter-
ceres persones o reculls de premsa i atestats policials, no 
entrant mai en la ment del monstre, amb un to fred com la 
fulla d’un ganivet que ens fa posar els pèls de punta.

Tatuatge inacabat és un homenatge/picada d’ullet, se-
gons el mateix Gálvez, a A perfect day for bananafish de 
J. D. Salinger. La història, dividida en dues parts, comença 
amb una vídeo-trucada d’Skype entre dues germanes, on 
la conversa inicialment sobre temes més banals va dei-
xant pas a temes més greus i profunds sobre les relaci-
ons de les dues amb les respectives parelles; els lectors 
anem coneixent un passat fosc que no ens imaginàvem 
a l’inici de la conversa. La segona part succeeix en una 
piscina municipal, no gaire lluny, on ens trobem la parella 
d’una de les germanes, reposant a l’ombra i parlant amb 
un nen petit. Un escenari que desemboca en tragèdia.

Els de Berta potser és el conte que més m’ha agradat 
d’aquest recull. Es tracta d’una mena de monòleg sobre 
un misteriós grup o entitat anomenada “els de Berta” que 
sembla que formen part del folklore local en algun indret 
remot, sembla que pirinenc (l’autor no acaba especificant 
on). Aquest relat es va convertint en una disquisició sobre 
lingüística, sobre mitologia comparada i els nexes entre 
diferents figures i símbols pre-cristians femenins de fer-
tilitat i mort i de la pervivència que tenen en la societat 
de la qual forma part el narrador, sobretot pel que fa als 
rols socials femenins. La veritat és que aquest relat, amb 
les seves divagacions brillants, m’ha recordat molt a Jor-
ge Luis Borges. A poc a poc el soliloqui de la protagonista 
anirà degenerant cap a una història de denigració i ven-
jança.

Els nens cranc i jo és potser el relat que té més de fan-
tàstic, ni que sigui de forma aparent. A través de petits 
missatges i missives transportades per coloms missat-
gers coneixem com el protagonista es comunica amb la 
seva estimada, com la troba a faltar i com es deleix per 
reunir-se amb ella. Només té un impediment, o molts, 
més ben dit. Els nens cranc, una mena de raça estram-
bòtica que es dedica a devorar els coloms missatgers i a 
impedir que el nostre protagonista es pugui comunicar 
amb la seva estimada. I és per això que la missió soli-
tària i gairebé obsessiva del nostre protagonista sigui 
acabar amb els nens cranc, assassinar-los, rebentar-los-
hi el cap. Per molta pena que li faci. No n’explicaré res 
més per no espatllar-lo ni fer spoilers. 

All the Pretty Little Horses és un altre conte del que 
costa fer-ne cinc cèntims sense espatllar les sorpreses. 
Hi ha una mare jove que treballa en una llar d’infants, 
està sobreexplotada i no té forces per cuidar de la seva 
pròpia criatura quan arriba a casa. El seu marit no li fa 
gaire cas. Se sent humiliada i exhausta i va covant un odi 
creixent cap a la directora de la llar d’infants, precipi-
tant la deriva retorçada del relat. El títol fa referència 
a una popular cançó de bressol americana, sobretot a la 
versió que una dida afro-americana canta al nen blanc 
que ha de cuidar en comptes de poder cuidar als seus 
propis fills.

La obsessió, les ments criminals, per dins i per fora, 
ens fan conèixer als botxins, a les víctimes, però sobre-
tot als botxins com a víctimes i presoners de les seves 
pròpies obsessions. Sens dubte, Arnes és una nova fita 
en la versàtil carrera d’un David Gálvez més en forma 
que mai, una obra que ens fot un mal cos a sobre de la 
hòstia, ens fa passar males estones però que gaudim de 
la primera a la darrera paraula.

 → LITERATURA

Recull d’obessions macabres

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

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. MONADA. BOT. 2. EBONITA. RE. 3. CATO. ALTAR. 4. AGA. CC. ADA. 5. NORD. ALRAP. 
6. IRIDI. A. I. 7. S. LEO. CA. 8. MABRITXOL. 9. ESERT. ILOM. 10. SEC. ONDINA.
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 → PERFILS: JOSEP VALLHONRAT

Octubre de 2017 Número 31

MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
pel DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

Molt conegut en l’ambient casteller i cercles artístics, en Josep Vallhonrat, tot nervi i energia als seus 87 anys, és sempre polèmic, crític i somiador: «hem 
cansa la normalitat, el realisme, i per a mi el surrealisme és una escapatòria», afirma tot explicant la seva perspectiva artística, que ho és també molt 
de vida. Segurament, l’obra més coneguda d’aquest «gos de carrer», com ell mateix es defineix, és el dibuix de la Pàjara de Terrassa, però guarda a casa 
milers de dibuixos i pintures. Ha fet maquetes d’arquitectura i vaixells i escriu regularment, una afició que creu que li ve del seu coneixement de llatí.

• Podries dir d’on i quan et ve aquest interès 
per l’art?

Vaig néixer al 1930, a Rubí, llavors un poble 
amb pocs milers d’habitants, ens coneixíem tots. 
La parròquia feia de centre, no que nosaltres 
fóssim religiosos, però ens movíem en l’ambient 
i l’entorn parroquial, que era plenament català. 
Després de la guerra vam patir prou amb això, 
ens deien que la nostra era una llengua infame 
que s’havia de parlar ‘cristià’. Vaig haver d’apren-
dre tot en castellà, regirar tota la formació.
La guerra europea va ser un camp de conflic-
te entre defensors dels bàndols, a casa meva hi 
havia ressò de tot això, la gent en parlava. Com 
també, després, de la vida cultural a París, on 
hi havia artistes catalans. La meva adolescèn-
cia i joventut va estar marcada pel debat entre 
surrealisme i realisme i jo em vaig començar a 
interessar pel dibuix i la pintura. A l’escola Ribas, 

els mestres m’animaren. Més tard, als Salesians 
de Sarrià i al seminari de la congregació a Sant 
Vicenç dels Horts, on vaig estudiar llatí i mate-
màtiques, vaig descobrir un món, hi havia molta 
inquietud artística, feien teatre, estaven interes-
sats en el cinema, va ser molt positiu.
• Així, una vida dedicada a l’estudi i la cultura?
Ni molt menys. Món pare morí jove i per decisió 
de la mare vaig entrar a treballar a la Caixa de 
Pensions, durant més de 10 anys, un temps en 
què em vaig casar i venir a viure Terrassa, i vam 
tenir els primers fills. Però era una feina sense 
cap gràcia, fins que vaig prendre una decisió ar-
riscada i vaig deixar la Caixa per anar a fer vàries 
coses: viatjant en moto per tot Catalunya (que 
va ser una experiència boníssima), després al 
tèxtil, en un magatzem i també en un taller de 
motors. Però ho vam passar malament, perquè 
no era el sou segur de la Caixa.

Per sort, després 
d’un temps, vaig 
començar a fer de 
maquetista per un 
arquitecte molt bo, 
el Jan Baca, i altres. 
Això va canviar una 
mica la cosa. També 
feia classes particu-
lars de mates i llatí 
per canalla. La meva 
dona també anava 
fent feines. Llavors 
podíem anar fent.
• Per tant, no  t’has 
dedicat mai profes-
sionalment a l’art?
No. Com et dic, he 
anat fent, però he 
après a viure amb 

pocs diners. El meu problema, per dir-ho d’al-
guna manera, és que tot és una mica surrealista, 
hem cansa la normalitat, el realisme, i per a mi 
el surrealisme és una escapatòria. No és massa 
lògic, però tampoc és massa lògic el que he hagut 
de fer a la meva vida. 
De totes formes, he fet feines, com la del taller 
de muntatge de motors, que implica treballar 
amb volums, el sentit de l’espai, que després em 
va servir per les maquetes. Aquests van ser els 
últims treballs que vaig desenvolupar.
Mentrestant, sempre he anat dibuixant i pin-
tant. De fet, em crec molt espavilat i vull fer mol-
tes coses, però no n’acabo cap, tinc una pila de 
coses començades i és una tortura no poder-les 
acabar perquè les circumstàncies no permeten, 
per manca d’espai fins i tot. Pel que fa a escriu-
re, suposo que vaig començar als salesians, les 
redaccions típiques, però no em dedico tant com 
a la pintura i el dibuix. D’altra banda, em vaig fi-
car a Minyons i acompanyo el món de la cultura 
popular... ho faig tot alhora.
• Com defineixes la teva pintura?
En pintura tiro cap al surrealisme, i em quedo 
sorprès amb alguns quadres meus que hi ha una 
tècnica de figura i paisatge, però tiro al surrealis-
me, perquè em cansa acabar el quadro amb tots 
els detallets i matisos. 
Quan vaig començar a pintar era una època 
que et deien: aquest quadre no està entonat. 
S’havien de fer les coses sense estridències. Però 
mica a mica, començàvem a veure Miró, Picas-
so, Dalí i altres, i els francesos tan bons, i ja hi 
havia un alliberament. Aquest sentit de llibertat 
m’interessa molt. Quan pinto tinc el sentit de la 
tècnica, de l’equilibri, de la composició, de l’ento-
nació i jugo normalment bastant amb contrast, 
normalment violent, tant als dibuixos com a les 
composicions. Tinc milers de dibuixos, aquarel-

Sense límits entre ideal artístic i de vida

les i de tot; el meu problema és que hi ha de tot 
i força i barrejat. Els milers de dibuixos per casa 
amb capses de cartró.
He estat sempre un autodidacta. Però vull re-
cordar la influència del poeta Joan Llacuna, amb 
qui vaig coincidir en treballar a la Caixa, era un 
dels notables del país, amic d’en Foix i d’Espriu, 
anava molt a l’Ateneu, i encara que molt conser-
vador i fins i tot religiós, els seus versos eren ex-
quisits, per paraules i composició, quasi bé ma-
niàtic. Estava al moviment modern, passejàvem 
pel carrer amb ell, ens instruïa de la situació soci-
al i política, ens va fer molt bé a uns quants joves.
• És això el que et motivà més a escriure?
L’escriptura, no sé de què m’ha vingut, he anat 
fent provatures, crec que la formació de llatí, 
vaig tenir un professor de llatí molt creatiu. Tinc 
coses guardades, però no tant com els dibuixos. 
Per escriure únicament em baso en la construc-
ció, he fet teatre, aquí porto una cosa escrita fa 
anys i m’he quedat parat en rellegir de com està 
ben construït amb un sentit, té ganxo, parlo de 
coses de Rubí reals; una amiga em va dir per 
portar-lo a publicar.
• I a part d’això, encara estàs actiu a Minyons i 

grups de cultura popular, no?
Vaig entrar perquè el meu fill David em demanà 
deixar anar la Sara d’enxaneta, i jo vaig decidir 
de venir també, llavors feia molt poc que havien 
començat els Minyons. La Sara va ser la primera 
enxaneta del pilar de 5.
Quan es va trencar la colla, per antagonisme per-
sonals que sempre hi ha, crec, van haver d’ani-
mar la gent a seguir; jo vaig tenir un paper molt 
actiu en la convocatòria de l’assemblea. Però bé, 
d’això ja se n’ha parlat varies vegades. El cert és 
que tot i l’entrebanc, l’empenta i la capacitat de 
la colla ha estat sempre molt gran, com mostra 
el recorregut fet. Ara, però, em pesa una mica, 
perquè s’ha d’anar a dormir molt tard. 
Després he fet relació amb els grups de cultura 
popular, i de la trobada amb un grup de tabalers, 
que s’autodenominaven ‘els pàjaros’ i que volien 
crear una colla amb una bèstia dona em vaig te-
nir una bona inspiració, amb bastants proves, i 
va sortir el dibuix de la Pàjara.
Pel demés, porto una vida molt activa, sempre 
amunt i avall, sóc un gos de carrer, hauria de pin-
tar i escriure i alguna cosa més, però no trobo 
temps.

Pep Valenzuela

 ▪ La Pàjara, 
a partir d’un 
dibuix d’en 
Vallhonrat. 
Abaix, 
Gàrgola raig 
sumie.


