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 >AV del barri de Can Roca

“L’Ajuntament diu que escolta, però fan el que volen”

PV

E l nucli vell de Can Roca són els 
pisos coneguts com de Sant 
Eloi, construïts al 1969 per 

una cooperativa de treballadores de 
l’empresa AEG, en un espai que llavors 
tot era camps, lluny de la trama urba-
na. Tot un terreny on es van fer grans 
negocis amb «l’especulació immobilià-
ria de llavors», explica en Salvador Es-
quius, actual president de l’AV de Can 
Roca, qui hi viu des del 1978.

La cooperativa de propietaris encara 
existeix. El local de l’associació veïnal, 
registrada el 1978, està en un local 
d’aquests primers pisos, però no hi ha 
vincle entre les entitats.

Durant els anys 1980 es van comen-
çar construccions de nous habitatges 
per l’entorn, però va ser amb l’aprova-
ció del primer pla parcial Can Roca, 
l’any 1990, quan el barri començà a 
créixer i agafar la fisonomia actual, 
urbanitzant-se de nou d’acord amb els 

 ▪ Festa Major Infantil del 2017

Pep Valenzuela

S empre hi ha problemes per re-
soldre, tot i que al barri s’han 
fet moltes coses. El president 

de l’AV de Can Roca declara que si fa 
alguns anys es presentaven fins a 20 
instàncies de reclamació per exercici, 
ara poden ser 2 o 3 només. De totes 
formes, expressa malestar perquè «les 
respostes de l’Ajuntament van molt 
lentes». 

El que consideren, avui, primer pro-
blema és el de la línia d’autobusos. 
Amb els canvis com a conseqüència de 
la inauguració de la parada de Nacions 
Unides de FGC, es va fer una «impro-
visació alarmant», emfasitza en Salva-
dor, afegint que fins i tot «reconeguda 
pels tècnics». La part nord del barri 
ha quedat descoberta, per Sant Eloi ja 
no passa el bus, la qual línia s’ha cen-
trat entorn de la parada del Metro del 
Vallès, i cal caminar bastant, explica la 
Jèssica, membre de la junta.

En definitiva, en aquest punt, subrat-
lla l’Esquius, «no ens han agradat les 
respostes que ens han donat, unes per-
què no ni tan sols hi ha hagut respos-
ta, altres perquè no consideren la teva 
opinió» i es defensen amb cartes dels 
tècnics. «Ens molesta que es faci veure 
que et demanen l’opinió i després fan 
el que volen. A nosaltres, de la propos-
ta que vam presentar, no se’ns ha donat 
cap resposta».

Altre problema greu és el de la manca 
d’aparcament de vehicles, per «manca 
de planificació». O pitjor encara, per-
què ja n’hi havia un compromís de 80 
places que ha quedat en res. «Ens ho 
havien dit oficialment, però ara diuen 

Actualment, l’associació està formada per 124 sòcies, d’una població total 
al barri de 3.341 (segons cens de 2014). En Salvador, de totes formes, afirma 
que en aquesta entitat treballen amb una perspectiva més oberta, «estem 
dient que els barris no han de tenir fronteres, això va en la pròpia transfor-
mació social que vivim». 

A la junta, actualment, n’hi ha 8 membres, però l’equip que treballa més 
actiu està format per 5. En aquest hi és la Jéssica Alarcon, de 21 anys, qui 
durant l’entrevista amb Malarrassa posa en valor el fet de viure en un altre 
barri però estar activa en aquest.

L’AV dedica molts esforços a garantir activitats dirigides a infants i a gent 
jove, com ara la Festa Major infantil i altres festes tradicionals, com Casta-
nyada, el Caga-tió o la visita del Patge Xiu-Xiu. Aquest any van recuperar la 
revetlla de Sant Joan, «no com volíem encara, però ja marxa».

D’altra banda, aquest any han fet per primera vegada la Festa de la Cultura, 
oberta a la participació de tothom, persones i grups, que vulguin participar. 
De fet, fan una crida a entitats de Terrassa. En aquesta primera van partici-
par sis entitats, entre les quals els Minyons.

Cal afegir les sortides culturals, una activitat que l’AV anima, però que és 
autogestionada per les persones interessades. «Volem fer festes i activitats, 
però no fer-ho tot des de l’associació, sinó amb diàleg amb la gent que té 
interès, que siguin elles mateixes. Això en conjunt ha donat molt bona res-
posta». En altres àmbits, l’entitat és membre de la Federació, al temps que 
participa en la Taula per la Democràcia.

Participació i autogestió

que no pot ser. Llavors, sempre aques-
ta impressió que això és totalment im-
provisat! Bones intencions o maneres 
de fer, però amb resultats per nosaltres 
que els posem entre cometes».

Pel que fa a l’institut de secundària ja 
en construcció i amb previsió d’inau-
guració pel proper curs, el que estan 
plantejant és que cal tenir en compte 
l’augment del pas de vianants i cotxes 
que comportarà, de manera que no 
calgui improvisar de nou.

Encara hi ha els problemes que 
semblen no tenir temps, com ara «la 
lluita que tenim amb els gossos i l’in-
civisme derivat», molt relacionat amb 
el manteniment d’espais i places. «La 
gent, amb tota la raó es queixa de que 
paguen impostos per uns serveis que 
no es veuen». Aquí, l’Esquius parla de 
la neteja: «ara ho han mitigat bastant, 
però fins abans de vacances semblava 
la selva això, i la plaça aquesta d’aquí 
per ells no existeix».

En aquest punt, el president de l’AV 
torna a reclamar que des de l’Ajunta-
ment, en general, bones cares i formes, 
però poques respostes i solucions: 
«Jo tanco els ulls i em fa l’efecte que 
el funcionament de l’Administració, 
fent una mica gosadia, amb molts més 
mitjans, a l’hora de donar resposta es-
tem igual que en els anys 80, i ho dic 
on calgui. Jo vaig als plens del D5 i veig 
que tothom es queixa del mateix, em 
sento reconfortat, no estem sols, però 
és una pena.»

Futur incert del moviment veïnal
En Salvador Esquius considera que 

el moviment veïnal pot i hauria de 
jugar un paper important en el futur. 

Però, des de la pròpia experiència, ho 
veu «incert», no és garantit, ni molt 
menys. Els canvis socials demanen ac-
tualització i noves pràctiques que cos-
ta de posar en marxa, assegura. «Cal 
crear dinamisme, cal renovació, nous 
motors, i això no es veu clar encara».

D’altra banda, apunta, les entitats 
veïnals i altres, com a entitats sense 
ànim de lucre, haurien de tenir més 
facilitats administratives i més suport 
econòmic. «Estem retallats, observats 
i fiscalitzats, fa pena que retallin coses 
de les entitats sense ànim de lucre».

dos plans parcials, a banda i banda de 
l’avinguda Béjar, «però barri és només 
un, Can Roca», afirma Esquius. Aquí 
l’autoconstrucció no va tenir la força 
que en altres barris, recorda, i es va 
quasi eliminar amb els plans parcials.

L’AV ha jugat un paper important 
en l’acompanyament de tota aquesta 
urbanització, que va anar relativament 
bé fins l’esclat de la bombolla immo-
biliària. Van quedar parats projectes, 
com es veu molt clar en l’àrea de Na-
cions Unides. Com a entitat, de totes 
formes, «hem anat reivindicant de ma-
nera tranquil·la». 

Als 80, afegeix, hi havia com més 
il·lusió, les assemblees eren molt vives. 
En aquest temps, però, després de tot 
reivindicar espais i equipaments, fis-
calitzant la urbanització també, s’ha 
produït una transformació social gran, 
explica el president de l’AV, amb gent 
nova, molta de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, que tenen «poc o res a 
veure a l’entorn, i com a barri es perden 
identitats» i cohesió, es nota menys 
participació a través de les AV. 

De totes formes, apunta, «hi ha una 
transformació social global, que si con-
tinua com ara les AV han de ser claus 
una altra vegada, però aquest cop no 
per places, sinó per temes socials, que 
és el que s’ha degradat». Clar que això 
no està garantit. De fet, «costa molt 
mobilitzar, estem en hores baixes i que 
el moviment veïnal, als barris, encara 
no assumeix això amb força, som pocs 
encara».

Amb el creixement i transformació social, 
ha canviat la identitat del barri

 ▪ Jéssica Alarcon, sr. Antonio i Salvador Esquius, de l’AV Can Roca.
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El parc de la República, després de 17 anys de lluita, ja té data i pressupost
El projecte inclou equipaments esportius i d’esbarjo, a més de la residència per a gent gran i habitatges tutelats

Pep Valenzuela

El parc de la República, un pro-
jecte de zona verda i d’equi-
paments socials, d’esbarjo i 

esportius que s’havia de construir 
al barri de Sant Pere Nord, al cos-
tat del centre cívic Francesc Macià, 
després de 17 anys, ara sí, ja té data 
i pressupost. Un compromís que 
finalment l’Ajuntament assumeix i 
que va rubricar davant el veïnatge en 
una assemblea, en aquest centre cí-
vic, el passat divendres 20 d’octubre, 
amb la presència del regidor respon-
sable Marc Armengol i les tècniques 
Eva Candela, Anna Busquet i Salva-
dor Navarro, com demanava i volia 
la junta de l’AV, de manera que fos el 
propi Ajuntament qui donés la cara 
i es comprometés públicament.

L’associació veïnal es mostra, per 
fi, satisfeta amb l’anunci del calen-
dari per a la licitació d’obres. La 
importància de l’espai, subratlla el 
president de l’AV, en Jaume Àvalos, 
és molt gran, perquè «no és no-
més espai verd, sinó que és un es-
pai d’equipaments socials»: 34.000 
metres quadrats de parc i 42.000 
d’equipaments. Aquesta caracterís-
tica de zona mixta, apunta en Pepe 
Sànchez, secretari, és la marca dife-
renciadora.

En la primera fase, s’ha d’ampliar 
l’actual camp de futbol, amb la cons-

trucció de les graderies i el vestua-
ri, a més d’un camp més petit per 
entrenament. Hi haurà també un 
espai per petanca reglamentari (els 
equips que l’utilitzaran estan fede-
rats), amb 16 pistes, i un poliespor-
tiu obert. Això tot plegat en la part 
nord de la zona. Aquest poliespor-
tiu, tot i formar part del projecte, no 
té encara pressupost i, considera en 
Pepe, caldrà conversar i buscar su-

ports.
Encara no garantida, però també 

part del complex, perquè el finança-
ment depèn de la Generalitat, hi ha 
també la residència per a gent gran, 
una vella reivindicació també del 
moviment veïnal al barri i a la ciutat, 
en torn a la qual es va constituir fa 
pocs mesos una comissió amb di-
verses associacions veïnals, la Favt i 
entitats de gent gran.

Amb un casal infanto-juvenil, 
anfiteatre, zona d’aigua, espai de 
bar-restaurant, habitatges tutelats 
(també sense pressupost) i el mo-
nument a la República es completa-
rà el projecte.

La data prevista per a l’adjudica-
ció del projecte i la redacció és l’any 
2018. La licitació d’obres hauria de 
produir-se al 2019, amb l’inici de la 
primera fase de les 5 totals que hom 
preveu per a l’execució completa, 
que hauria de finalitzar-se al 2022. 
Els processos de licitació comptaran 
amb el control i vigilància de l’AV 
de Sant Pere Nord i de la federació 
d’associacions veïnals de Terrassa. 

«Portem molts anys discutint, ara 
hem agafat totes les idees i propos-
tes durant aquests anys per licitar 
un projecte total», explica en Jaume, 
«amb coherència de funcionament 
entre totes les parts». Fins ara s’ha-
vien fet projectes parcials, fins i tot 
aprovats pel Ple municipal, però 
que es van quedar parats pels pro-
blemes derivats de la crisi. Ara, tot 
està en un únic projecte.

Es parla d’un pressupost de 
195.000 euros durant el 2018. 
El 2019 es licitarien obres i co-
mençaria la primera fase. En total 
3.780.000 euros. Al 2022 hauria 
d’estar tot acabat, sense comptar la 
residència ni els habitatges tutela-
des ni el poliesportiu. Es crearà un 

jurat amb participació veïnal, repre-
sentació de l’AV i de la FAVT, tres 
arquitectes del col·legi, els tècnics 
municipals i el regidor Armengol.

Com que això ultrapassarà el 
mandat, l’associació veïnal ha de-
manat que l’Alcalde, com a respon-
sable màxim, signi un document 
de compromís perquè això tingui 
continuïtat i no es pugui quedar 
penjat, vingui qui vingui. Tothom 
està d’acord amb l’exigència, tam-
bé els partits. De fet, aquest és un 
projecte que ja estava al POUM, és 
una reivindicació històrica, subrat-
llen des de l’AV, i tots els partits han 
mostrat suport.

Tot i ser un projecte a 5 anys vista, 
destaca el president de la junta veï-
nal, «ara ja sí que hi ha una propos-
ta concreta, seriosa i compromisos 
a sobre la taula, un projecte total 
que dona solució al conjunt de rei-
vindicacions». Allò més difícil i més 
car (en referència al pagament dels 
terrenys) ja està solucionat. Recor-
da en Jaume que en aquests anys 
de lluita es va forçar a tirar enrere 
una requalificació dels terrenys feta 
l’any 2000, i era un acord unànime 
del Ple, però que es va rectificar 
també de forma unànime.

«Estava molt encallat i va costar 
molt», afegeix en Pepe, «ara no bai-
xarem la guàrdia, i això ha d’anar i 
va endavant».

Isabel Marquès, candidata a la Sindicatura de Greuges
Proposada per l’Espai Drets, la FAVT dóna suport a l’exsíndica i crida a trencar el desinterès pel nou procés d’elecció

Ramon Clariana 
President de la FAVT

Des de fa un llarg any i mig 
està vacant a la nostra ciu-
tat el càrrec de Síndic/a 

de Greuges de Terrassa. En aquest 
temps han passat moltes coses, en-
tre elles l’aprovació municipal d’un 
nou Reglament de la Sindicatura i, 
d’acord amb ell, la celebració d’una 
consulta ciutadana per triar al nou 
Síndic, amb un resultat que va aca-
bar sent anul·lat per irregularitats 
en la part de votació telemàtica, 
que va quedar palesa després de la 
intervenció del Síndic de Greuges 
de Catalunya, qui va elaborar un 
contundent informe.

Amb l’objectiu de millorar les de-
ficiències detectades, l’Ajuntament 
va fer algunes modificacions en el 
Reglament de la Sindicatura, que 
van ser aprovades en el Ple munici-
pal del mes de juny. La més impor-
tant, la creació d’una Comissió de 
Seguiment, formada per represen-
tants de grups polítics, dels consells 
de districte i sectorials, així com de 
la Comissió de Seguiment de la 
Carta Europea de Drets Humans a 

la ciutat i del Fórum de Síndics de 
Catalunya, amb l’objectiu de coor-
dinar i fer el seguiment del procés 
participatiu per a la presentació de 
candidatures i recollida de suports 
per a l’elecció de la nova Sindicatu-
ra de Greuges de Terrassa.

Aquesta Comissió es va crear en 
el mes de juliol i establí el calenda-
ri d’aquest procés participatiu, al 
temps que decidí que la recollida 
de suports de la ciutadania en fa-
vor de les candidatures a la Sindi-
catura que puguin presentar-se es 
farà només de forma presencial i en 
un sol dia, en les oficines centrals 
de l’ajuntament, en les dels distric-
tes i en algun casal cívic autoritzat. 
La primera fase de presentació de 
candidatures a la Sindicatura es va 
obrir el passat dia 2 d’octubre i aca-
barà el 14 de novembre.

En aquest mes transcorregut, 
l’Espai Drets, plataforma social en 
què participa la FAVT, ha propo-
sat a Isabel Marquès, qui va ocupar 
la Sindicatura durant 5 anys tot 
desenvolupant una excel·lent labor, 
que es presenti com a candidata i 
opti a l’elecció de síndic, i ella ha 
acceptat la proposta.

L’Espai Drets ha fet arribar a la 
nostra entitat, la FAVT, la propos-
ta de presentar a Isabel Marquès 
com a candidata a la Sindicatura, 
i la FAVT hem tractat el tema en 
dues juntes, una extraordinària 
oberta a totes les AV federades i 
una altra ordinària. En les dues es 
va tractar àmpliament el tema i es 
va decidir posposar la decisió fins 
a veure si es presentava alguna al-
tra persona candidata que ens fes 
arribar la seva proposta. Això no 
ha ocorregut i per això, en la junta 

 ▪ Els síndics de Sabadell, Josep Escartín (esquerra), i de Mollet, Lluís Martínez Camps (centre),  
moderats per Mariona Tomàs, el passat 27 d’octubre a l’Era de la Masia Freixa.

MG

ordinària celebrada el dimarts 24 
d’octubre, la sra. Isabel Marquès va 
ser convidada a estar present i ex-
posar el seu programa per a la Sin-
dicatura. Després d’això, la junta va 
aprovar per votació, àmpliament 
majoritària i sense cap vot en con-
tra, presentar Isabel Marquès com 
a candidata i fer els tràmits precep-
tius a primers de novembre.

Contrastant amb el dinamisme 
de l’Espai Drets i la FAVT, que 
han actuat segons el que preveu  el 
reglament de la sindicatura i pre-
sentant una candidata, és preocu-
pant que cap altra persona a títol 
individual ni cap altra entitat hagi 

presentat candidatura, al menys 
que se sàpiga fins al moment de 
tancar aquesta edició, estant en les 
últimes setmanes del termini esta-
blert.

Aquesta aparent passivitat o des-
interès s’ha demostrat amb la molt 
escassa assistència tant de públic 
en general com de representants 
de grups polítics, especialment de 
l’oposició, que es va produir en el 
primer acte informatiu del procés 
participatiu, que es va celebrar el 
divendres, 27 d’octubre a la Masia 
Freixa, tot i que va ser molt interes-
sant, amb un col·loqui sobre infor-
mació general sobre les funcions de 

la Sindicatura.
Per això, des de la FAVT  fem 

una crida a la participació activa en 
el procés per  a l’elecció de la nova 
Sindicatura de Greuges de Terras-
sa, dirigida a tots els partits polí-
tics de l’Ajuntament de Terrassa i a 
tota la ciutadania, amb l’argument 
que no es pot entendre la evident 
implicació en l’actual moment que 
viu Catalunya que és, en essència, 
lluitar pels drets de tot tipus, i al 
mateix temps inhibir-se del pro-
cés d’elecció de la Sindicatura de 
Greuges de Terrassa, figura clau 
per a la defensa dels drets de tota la 
ciutadania davant l’Administració.

Sorprèn que 
no hi hagi més 

candidates, així com 
l’aparent passivitat 
de públic i grups 

polítics

 ▪ Assemblea pública informativa, al CC Francesc Macià.
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Manifestació de les pedres, 50 anys d’un episodi 
de la Terrassa la Roja
S’ha commemorat l’aniversari d’aquesta protesta de l’octubre de 1967, en ple franquisme, quan es reclamaren 
millores socials, laborals i més llibertats civils, i que va ser durament reprimida pels cossos d’ordre públic.

Miquel Gordillo

F ou una fita històrica en la lluita 
contra la repressió franquista, i 
un esdeveniment d’aquells que 

fixà en l’imaginari el que s’anomena 
Terrassa la Roja. Ara fa cinquanta 
anys, el 27 d’octubre de 1967, tingué 
lloc l’anomenada «manifestació de les 
pedres». L’efemèride es commemorà 
el mateix dia del passat mes, amb la 
descoberta d’una placa situada molt 
a prop del lloc dels fets, al Parc dels 
Catalans, organitzat per l’Espai de la 
Memòria i dels Valors Democràtics de 
Terrassa, la Fundació Cipriano García 
de CCOO i l’Ajuntament.

«Volem recuperar 
la memòria i 
la dignitat de 
les persones 

treballadores, que és 
la majoria»

Aquesta manifestació s’ha d’em-
marcar en les protestes que foren 
convocades fa cinquanta anys arreu 
de l’estat espanyol, contra l’atur, les 
condicions laborals, i per la llibertat 
dels treballadors que eren empre-
sonats de forma habitual durant la 
dictadura franquista. A Terrassa les 
protestes van ser convocades per la 
llavors clandestina CCOO, i van re-
sultar especialment dures, a causa de 
la violència brutal emprada pels cos-
sos de l’ordre públic.

Fou un dels esdeveniments més 
significatius del moviment anti-
franquista terrassenc, segons relata 

l’historiador Enric Cama. L’alcalde 
d’aleshores, Miquel Onandia, ha-
via insistit al Governador civil del 
seu temor que es produïssin “greus 
alteracions d’ordre públic contra el 
régim”. A les set de la tarda, unes 
cinc-centes persones es van concen-
trar al final de la Rambla darrere una 
pancarta que reivindicava «Sindicats 
lliures», «Llibertat» i «Fora el salari 
de 96 pessetes». Tot just començada 
la manifestació, la policia va interve-
nir carregant violentament contra els 
manifestants i provocant la dispersió 
del grup. Alguns van córrer pels car-
rers adjacents a la Rambla, però d’al-
tres van ser acorralats al pas a nivell 
de la carretera de Montcada i davant 
els cops de porra dels policies alguns 
manifestants es van defensar llançant 
rocs de la via del tren. La policia ales-
hores va utilitzar armes de foc, i van 
haver-hi dos ferits de bala entre els 
manifestants.

“També avui hi ha presos polítics”
«Jo hi vaig ser», explicà divendres 

la Vicenta, qui va intervenir tam-
bé a l’acte de descoberta de la placa, 
tot rememorant emocions i records: 
«aquell dia hi havia molta gent jove, 
però també molta policia, que ens va 
atacar en tromba; vam recular cap a 
les vies i agafàvem pedres per defen-
sar-nos». En paral·lel als moments 
actuals, la Vicenta recordà que «ara 
també hi ha gent empresonada per 
raons polítiques, com són el Jordi Sà-
nchez i Jordi Cuixart, i els volem en 
llibertat!».

«Van ser persones que en moments 
molt difícils van lluitar pels valors 
democràtics», apuntà durant l’acte 
Domènec Martínez, de l’Espai de 
la Memòria i dels Valors Democrà-
tics. I afegí que «volem que l’ajunta-

ment s’impliqui, i ho està fent, en la 
recuperació de la memòria històrica 
d’aquells que construïren Terrassa la 
Roja». Van haver-hi dues persones 
ferides de bala, i més de 60 detinguts. 
Això sí, no hi ha cap imatge de l’es-
deveniment, «el sol fet de fer-les era 
sinònim de consell de guerra».

Hem de recordar «la memòria i la 
dignitat de les persones treballado-
res, que és la majoria», afirmà Ma-
nel Màrquez, president del Centre 
d’Estudis Històrics (CEHT), qui 
juntament amb Josep Lluis Lacueva, 

i Lourdes Plans, van estudiar i analit-
zar els fets que es van produir aquells 
dies. Márquez defensà que des del 
CEHT “treballem fent servir el mè-
tode científic, a la vegada que reflexi-
onem sobre els fets del passat, sobre 
els drets humans i els drets nacionals 
també”. “Ho fem per què aquesta re-
cuperació de la memòria històrica és 
fonamental”, tot destacant la “neces-
sària implicació de l’administració 
pública, i sobretot de la gent que ha 
lluitat”.

A l’acte, que se celebrava poc des-

prés que el Parlament declarés la 
nova república catalana, van assistir 
regidors municipals de TeC, ERC i 
PSC, persones vinculades al sindicat 
CCOO, i una cinquantena d’assis-
tents. La regidora Rosa Maria Ri-
bera, així com Enrique Rodríguez, 
secretari general de CCOO del 
Vallès Occidental-Catalunya Cen-
tral, recordaren la reivindicació feta 
llavors. El sindicalista va voler recla-
mar igualment que “encara avui s’han 
de garantir la sanitat, l’educació, i els 
drets socials per a totes les persones”.

Les Sopes del Món i la interculturalitat tornen  
a triomfar a Torre-sana

MG

Nova jornada d’èxit la del 
passat diumenge 29 d’oc-
tubre, quan se celebrà 

l’onzena edició del Festival de So-
pes del Món. Organitzat per l’AV 
de Torre-sana, aquest és un esde-
veniment intercultural i popular 
totalment consolidat, que atreu 

que tocaren clàssics del pop i del 
rock de sempre.

Entre les novetats d’aquesta 
edició, va destacar la participació 
d’entitats internacionals, com són 
la Federació Internacional d’Enti-
tats Catalanes (FIEC), el Centre 
Catalá de Luxemburg, i l’AICS 
- American Institute for Cata-
lan Studies, amb seu a Houston, 
Estats Units. No fou cap novetat 
que poca estona després del mig-
dia, totes les olles es van buidar, 
donada la gran afluència de gent 
per tastar-les, i que va quedar en-
cantada davant l’exquisidesa i la 
varietat de les sopes ofertes.

Campanya  pel  civisme  
i la convivència

 
Durant el transcurs del matí, es di-
fongué també la campanya  Adop-
to el Civisme! que les entitats del 
Districte 2.2, formades per les as-
sociacions veïnals de Montserrat, 
Torre-sana i Vilardell, han progra-
mat per al mes de novembre al Ca-
sal de Barri de Torre-sana (Carrer 
Salamanca, 35). Es tracta de xerra-

tant els més joves com els més 
grans per degustar les fins a 30 
delicioses sopes d’enguany, elabo-
rades per veïns del barri i diversos 
col·lectius i entitats de la ciutat, 
molts d’ells que han participat di-
versos cops en els darrers anys. La 
jornada matinal fou amenitzada 
musicalment pel duet del barri 
format per Francesc i Josep Lluís, 

 ▪ La Vicenta intervé juntament amb la regidora Rosa Maria Ribera, Enrique Rodríguez (CCOO), Domènec Martínez 
(Espai de la Memòria i dels Valors Democràtics) i Manel Márquez (CEHT).

des-col·loqui on es tractaran temà-
tiques vincualdes al civisme i la con-
vivència entre veïns, encaminada a 
promoure el viure en pau als carrers 

i barris de la ciutat. Les temàtiques 
a tractar abordaran la violència mas-
clista, la neteja, el civisme a l’escola i 
la convivència al carrer.
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En l’horitzó
Miquel Mallafré

Per a tothom l’aplicació del 155 
ha estat un fracàs de la políti-
ca en general, menys per a tots 

els senadors del PP que van posar-se 
a aplaudir i ovacionar a Rajoy l’altre 
dia al Senat. Semblava que s’hagués 
aconseguit acabar amb l’atur o que 
ens haguessin perdonat l’enorme 
deute que ell i els seus han generat. 

Molts creiem que Rajoy està em-
manillat per la gent més radical del 
seu partit, potser sí, però ell no de-
sentona, és dels més fonamentalistes 
i barroers que existeixen. Ara del que 
es tracta és de fer creure que tot ple-
gat ha estat “un error de recorregut”, 
però penso que la seva tàctica de 
deixar podrir la situació catalana és 
un pla provocat i estudiat, no és cap 
error. Aquí no hi ha res deixat a l’at-
zar, el que molta gent diu que ha suc-
ceït per casualitat o improvisació, res 
de res. Rajoy i els seus, estan jugant 
amb la inestabilitat del país, amb 
un esperit electoralista, 
aplega tota la seva acció 
política en el centralis-
me més ranci en con-
tra de la proclamada 
República Catalana. 
Per aquest motiu, no 
va acceptar la rendició 
de Puigdemont del passat dijous dia 
26 d’octubre, permetent-li convocar 
eleccions. En canvi, ell les convoca 24 
hores després des del 155, amb l’ocu-
pació de l’executiu català. Una cosa 
com aquesta només la pot fer un in-
dividu vil, mesquí i miserable. Rajoy 
és un càncer, no per a Catalunya, ho 
és per a tota persona que es posi al 
seu davant.

La realitat que observo al meu cos-
tat és la de veure a un Rajoy conver-
tit en una de les coses que més por 
em feia, en un “salvador de la pàtria”, 
paper que en aquest país sempre ha 

tingut bastant d’èxit. Ell seguirà do-
nant als “nefastos” independentistes 
el que es mereixen, malgrat “ell no 
voldria fer-ho”. És com el pare que 
fueteja al seu fill esgarriat amb el cin-
turó perquè no té altre sortida i així 
tornarà al bon camí. Em fa molta 
pena, ràbia i certa por tota aquesta 
situació (tinc una edat). Pateixo per 
la “meva Catalunya” i, de passada per 
Espanya. Per què? Doncs perquè 
veig (no sóc endeví, però tinc clar) 
que faran mans i mànigues per fer 
tornar la majoria absoluta durant un 
altre llarg període de temps. 

La desestabilització de la nostra 
vida pública serà el pa de cada dia, 
està garantida, i la repressió que tant 
dominen, serà inevitable. Pel que fa 
al PSOE? Ells seguiran tranquils, 
perquè res haurà canviat. El “a por 
ellos, oé, oé, oé” patrocinat per quasi 
bé tots els mitjans de comunicació i 
consentit pels que sempre miren cap 

a un altre costat, ha dut la tranquil-
litat política de sempre, sobretot, als 
bons “y muy mucho españoles”.

Des de fora (Madrid, ja m’està bé), 
el problema català sempre es veu 
amb uns altres ulls, no voldria creu-
re que no l’han vist mai. No s’ado-
nen que quan parlen de Catalunya 
se’ls dispara el resort del “naciona-
lisme espanyol?” Durant quaranta 
anys el dictador va anar regant l’hort 
del nacionalisme espanyol, el PP ha 
esdevingut el partit al que Franco 
votaria sense dubtar en el supòsit 
que visqués i veiés el que continuen 

perpetrant. Catalunya sempre va ser 
un gra al cul per a Franco i, la gent 
del PP ha estat educada en aquest 
sentiment. Cert que els catalans 
s’han saltat lleis, ara bé, han intentat 
per activa i per passiva, de qualsevol 
manera possible obrir una escletxa 
de diàleg i no hi ha hagut manera. 
La gent que ha apostat per la inde-
pendència ho té molt clar, malgrat 
saben que poden acabar a la presó. 
En canvi el nacionalisme espanyol 
de nou utilitzarà la resposta reacci-
onària, aquella que tot queda resolt 
amb l’ús de la força. Quan segresten 
un avió, amb qui s’ha de parlar amb 
els segrestadors o amb les hostesses? 
Doncs, això.

Un dels aspectes més rellevants de 
la situació és que no es faci esment 
de l’estratègia de Rajoy. Ha convocat 
eleccions pel 21 de desembre (un 
dijous), i em temo que enganxarà a 
tothom amb el peu canviat. Tots crè-

iem que seria un 155 
llarg, però ha fet just el 
contrari. Col·locant les 
eleccions el 21 de de-
sembre, força a l’inde-
pendentisme a fer -de 
moment- dues coses. 
La primera: Fer cas 

omís de les eleccions i no participar, 
per tant regalen el Govern de la Ge-
neralitat a Ciudadanos-PP-PSOE. 
I la segona: participen i reconeixen 
que la independència declarada no 
és ni real ni vàlida. Ho veieu. No cal 
il·legalitzar masses coses ni res per 
l’estil. Sols s’autoexclouen si decidei-
xen participar. I els independentis-
tes de ben segur estaran desmobilit-
zats per participar en unes eleccions 
convocades per Rajoy. Aquesta “cal-
ma tensa” actual provoca neguit i a 
tot aquest conflicte li ha sobrat ig-
norància i una gran dosi de passió.

26 anys condemnant 
l’assassinat de la Sònia

Benvolgut Jordi Ballart,

Permeti’ns que la nostra entitat s’adreci públicament 
a vostè per expressar la incomoditat i perplexitat que 
des de fa temps ens generen les seves declaracions i 
els seus posicionaments envers la situació política que 
estem vivint:

El passat 5 d’octubre, les seves declaracions ens feien 
sentir un respecte polític al veure que el nostre alcalde 
estava a l’alçada de les circumstàncies. Aquell dia, vos-
tè va declarar públicament que abandonaria l’alcaldia 
i el PSC, si el PSOE donava suport a l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola.

Una decisió sensible a la violència que la ciutadania 
va patir aquell 1 d’octubre, quan va demostrar que ella 
era capaç de respondre amb un civisme lloable a la 
més bàrbara actuació repressiva que hom hagi pogut 
veure, a l’Europa del S XXI, perpetrada per les forces 
de seguretat d’un estat contra la seva població.

El passat 27 d’octubre el Senat espanyol va aprovar 
aquest l’article 155, que representa dinamitar el go-
vern i les institucions catalanes, a més d’enderrocar 
l’estructura de l’estat de dret de les autonomies de l’es-
tat espanyol, amb la complicitat del PSOE.

I també ahir mateix vostè va fer un comunicat per 
anunciar que no compliria la seva promesa. Segons 
aquest comunicat, vostè fa un esforç per justificar 
aquest canvi de decisió apel·lant a la política, el dià-
leg i el respecte, és a dir, a uns valors democràtics que 
sempre s’han de tenir compte.

Ara bé, l’aplicació i el xantatge polític que represen-
ta l’article 155 no seria possible sí el partit en el qual 
vostè milita no hagués donat suport. Aquí està la 
contradicció dels principis als quals vostè apel·la per 
incomplir la seva promesa.

Allunyat del que representa una mirada sobre els 
propis actes amb perspectiva temporal, vostè pretén 
presentar-se com el polític compromès i disposat a 
obrir tots els espais que siguin possible a favor del di-
àleg a la nostra ciutat, sense assumir la responsabilitat 
política de l’atac a la democràcia que representen les 
mesures concretes de l’article 155.

Així mateix, aprofitem l’avinentesa per recordar-li 
que nosaltres, que sempre hem estat disposats a di-
alogar i trobar el bé comú pel nostre país, hem patit, 
des de fa més d’un any, la negativa permanent per part 
seva de rebre’ns públicament.

Per això, quan no ha estat capaç de considerar la 
nostra entitat com un interlocutor polític i quan 
constatem amb estupor que el vostre partit és còm-
plice de l’acció devastadora que pretén l’aplicació de 
l’article 155 i que vostè no vol complir amb els seus 
compromisos, no és estrany que ens aparegui un dub-
te sobre la seva capacitat per pilotar un diàleg sincer.

Per tot plegat, i en els moments que ens toca viu-
re com a país, estem convençuts que Terrassa no es 
mereix un alcalde capaç de fer de la manipulació del 
discurs el recurs per mantenir-se en el poder.

El lideratge democràtic, senyor alcalde, té sentit en 
l’ètica de la veritat i no en la del simulacre.

Lluïsa Melgares Aguirre 
Regidora LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa

«H an passat ja 26 anys d’aquell 6 d’octubre de 1991, 
en què un grup d’assassins van matar la Sònia 
Rescalvo Zafra per la seva identitat de gènere.

En aquella època la transsexualitat era marginada i reprimida 
per la societat, alhora que ignorada pels mitjans de comunicació 
i la política. Les persones trans quedaven fora de la llei, sobretot 
les dones que sovint eren vinculades al món de la prostitució. 
L’assassinat de la Sònia va adquirir gran rellevància per ser el 
primer crim d’una persona transsexual a l’Estat, marcant un 
punt d’inflexió en el tractament públic dels crims d’odi i discri-
minació.

La lluita pels drets de les persones trans ha evolucionat fins 
al punt d’esdevenir una lluita social col·lectiva. Des de l’Ajun-
tament de Terrassa sempre hem treballat pel respecte mutu i la 
llibertat, i rebutgem qualsevol comportament transfòbic i totes 
les formes de violència que atempten contra les persones per 
ser qui són. És per això que, malgrat hagin passat 26 anys des 
d’aquell crim brutal, seguim recordant la Sònia i condemnant 
l’assassinat.

Com a regidora d’LGTBIQ faig una crida a la ciutadania a ser 
activa en la denúncia d’actituds LGTBIfòbiques que actualment 
proliferen més a les xarxes socials que al carrer. Lluitar contra la 
violència que permet l’anonimat de les xarxes és el nou escenari 
al qual ens hem vist avesats després d’anys de lluita al carrer. És 
per això que des de les polítiques públiques cal informar dels 
mecanismes legals existents per poder fer efectiva una lluita que 
ja dura massa anys. Des de l’Ajuntament de Terrassa hi estem 
compromesos i ho fem. És per això que som pioners en el fo-
ment del respecte per la diversitat sexual, afectiva i de gènere. 
Reiteradament, la ciutadania, entitats i institucions terrassen-
ques hem demostrat el nostre rebuig i condemna envers la vio-
lència verbal, física, psicològica o qualsevol conducta o situació 
d’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia o transfòbia.

Així doncs, recordar un cas extrem com va ser l’assassinat de 
la Sònia a Barcelona aquell 6 d’octubre del 91 per raó de la seva 
identitat, és una manera de dir prou. Prou al rebuig per la diver-
sitat sexual, afectiva i de gènere. Prou a la discriminació i margi-
nació. Prou a la violència verbal, física, psicològica o de qualsevol 
conducta o situació LGTBIfòbica.

El lideratge democràtic, senyor Alcalde, té 
sentit en l’ètica de la veritat i no en la del 
simulacre

Carta oberta de l’ANC-Terrassa a Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa

No s’adonen que quan parlen de 
Catalunya se’ls dispara el resort 

del “nacionalisme espanyol?” 
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El Consell d’Entitats promou un segon Parlament Ciutadà centrat 
en els Drets Humans
La convocatòria, marcada per al primer trimestre del 2018, vol aprofundir en el xxx que marca la Carta Europea  
de Salvaguarda dels Drets Humans 

La gestió pública de l’aigua necessita un observatori 
que vetlli per la transparència del servei

Redacció

A la darrera reunió ampliada 
del Consell d’Entitats d’Ac-
ció Ciutadana (CdAC), 

celebrada el passat 21 d’octubre, es 
va acordar organitzar el que serà el 
2n Parlament Ciutadà de Terrassa, 
un instrument creat com un espai 
de debat ciutadà, construït des de 
baix i dirigit per entitats socials i 
les persones que les conformen. 
Ara, una comissió creada al tal 
efecte haurà de tirar endavant tot 
el treball necessari per poder fer 
efectiva la convocatòria d’aquest 
segon Parlament Ciutadà, el qual 
es preveu que tingui lloc dins del 
primer trimestre del 2018.

En aquest segon Parlament 
s’abordarà la situació dels drets 
humans a la ciutat.  D’aquesta for-
ma, a proposta de les entitats Es-
pai Drets, l’Observatori Ciutadà 
Municipal (OCM) i l’associació de 
veïns del Barri Segle XX, s’aprovà 
que el tema sigui «impulsar la de-
mocràcia en el marc dels drets hu-
mans a Terrassa i l’aplicació de la 
Carta europea de Salvaguarda dels 
DDHH».

Tal com expliquen portaveus del 
Consell d’Entitats, l’acord de tirar 
endavant un nou Parlament vol 
promoure “que es parli de demo-
cràcia,  i aprofundir en els concep-
tes teòrics i en la pràctica quotidi-
ana que supera i va més enllà de la 
participació merament en els àm-
bits institucionals , com ja estan 
portant la pràctica els moviments 
socials”.

Així doncs, indiquen: “volem 
parlar de drets humans però ho fa-
rem primer de tot fent un diagnosi 
de la situació concreta a Terrassa 
d’alguns d’aquests drets a partir 
del necessari i imprescindible tre-
ball transversal amb les persones 
i entitats que s’hi vulguin sumar”. 

Les entitats que formen el Con-
sell parteixen de la idea que “els 
DDHH són transversals volem 
arribar a crear una dinàmica col-
lectiva de treball que fixi els objec-
tius que volem assolir a la nostra 
ciutat i que volem deliberar i apro-
var en aquest 2n PC”. El següent 
pas serà traslladar els acords a les 
institucions corresponents.

El primer Parlament Ciutadà de 

Miquel Gordillo

Participar en la política munici-
pal, elaborar propostes sobre 
la transparència, i formar en la 

nova cultura de l’aigua, són les funci-
ons principals que aquest organisme 
públic i amb vocació ciutadana esti-
pula en el redactat dels estatuts de 
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa 
(OAT). Seria, doncs, «un òrgan con-
sultiu que faci propostes al Ple per tal 
de millorar la gestió del servei i la po-
lítica de l’aigua a la ciutat».

Tal com assenyala l’esborrany d’es-
tatuts que ha conegut Malarrassa, 
aquest espai es concep com un «òr-
gan consultiu encarregat de supervi-
sar el servei de l’aigua i fer propostes 
sobre objectius del servei, línies es-
tratègiques i plans d’inversions, entre 
d’altres al Ple i/o a l’ens gestor del 
servei». El Ple municipal va aprovar 
el setembre la societat que gestionarà 
el servei, anomenat Aigua de Terras-
sa EPEL.

L’OAT es planteja que tingui un 
«funcionament autònom, amb el seu 
propi pla de treball, i recursos sufici-
ents per poder desenvolupar les seves 
funcions». De fet, a la proposta plan-
tejada s’indica que es destini a l’OAT 
una partida específica, dins dels pres-
supostos anuals del municipi, i asso-
ciada als costos de l’aigua.

L’objectiu continua sent l’exigència 
que sempre ha insistit la Taula de l’Ai-
gua, per tal d’exercir un major control 
ciutadà i transparència en la gestió pú-

Terrassa va tenir lloc el passat mes 
de gener. Llavors, la temàtica se 
centrà en debatre col·lectivament 
com havia de ser un futur model 
de gestió pública de l’aigua a la 
nostra ciutat, amb transparència 
i amb control ciutadà. Posterior-
ment, les resolucions adoptades 
pel Parlament varen ser adreçades 

blica. El document elaborat per l’enti-
tat comprèn, doncs, una proposta per 
desenvolupar “els objectius de la gestió 
de l’aigua a Terrassa”, en particular 
l’objectiu 7 en relació a la participació 
ciutadana, i en concret “la definició 
d’un nou espai que faci possible la col-
laboració entre tots els actors”, segons 
marca el Reglament Municipal de 
Participació Ciutadana.

La representació ciutadana és clau
El document dels estatuts apunta 

també que la missió de l’OAT és la 
de «facilitar la col·laboració i la con-
certació per tal de garantir un ús sos-
tenible de l’aigua en tot el seu cicle, 
millorant la qualitat dels aqüífers i 
ecosistemes, reduint l’ús i reutilitzant 
els recursos disponibles, minimit-
zant els impactes ambientals, i ga-
rantint el dret d’accés i l’equitat en la 
seva utilització». En tot cas, l’objectiu 
passa per assegurar «una gestió efici-
ent i eficaç, transparent i amb partici-
pació ciutadana, i garantint la transi-
ció cap a una nova cultura de l’aigua 
mitjançant l’educació i la informació 
ciutadana».

La proposta formulada per la 
Taula de l’Aigua reclama també 
que s’estableixin «pràctiques de 
col·laboració público-públiques», 
com a manera d’apostar pel conei-
xement, la innovació i la millora 
continuada del servei.

En els estatuts es proposa igual-
ment una composició detallada 
que ha de tenir l’organisme. Es 

planteja que l’OAT consti dels 
òrgans corresponents de funcio-
nament: un Plenari amb els càr-
recs de Presidència, Vicepresi-
dència i Secretaria, una Comissió 
Permanent, i els grups de treball 
que es creïn en funció de les ne-
cessitats. 

Un aspecte fonamental d’aquest 
Observatori serà la representació 
ciutadana del mateix. La pro-
posta incorpora que hi hagi una 
«representació àmplia de la ciuta-
dania», que inclogui agents soci-
als i econòmics, grups polítics, el 
govern de la ciutat, i sectors con-
sumidors d’aigua. Aquesta parti-
cipació, lluny de ser testimonial, 
ha d’implicar-se en la definició de 
les polítiques i en les decisions es-
tratègiques que afecten el servei.

La Taula de l’Aigua ha elaborat una proposta d’estatuts de 
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), un document 
pormenoritzat sobre la missió, els objectius, el funcionament 
i la composició d’aquest òrgan consultiu, i convida a que la 
proposta es discuteixi amb altres ens de la ciutat.

El Plenari seria el màxim òrgan de l’OAT, i estaria compost per un 
representant de cada grup municipal, del regidor responsable de l’àrea, 
i del gerent del Consell d’Administració d’Aigües de Terrassa EPEL. 
Però més enllà, per a la Taula de l’Aigua és imprescindible la presèn-
cia de representants de la ciutadania, com ara de la mateixa Taula, del 
Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, de l’Observatori Ciutadà Muni-
cipal, de la Unió de Consumidors, i dels Consells Municipals de Medi 
Ambient i de Salut. Igualment, es proposa que hi hagi representació 
dels sectors econòmics i professionals, i del món educatiu.

La implicació de l’OAT en la gestió de l’aigua ha de quedar garantida 
i ser informada i partícip de totes les deliberacions importants relaci-
onades amb l’aigua i la seva gestió. El plenari de l’OAT farà reunions 
ordinàries una vegada al trimestre. Les sessions d’aquest plenari serien 
públiques i obertes a la ciutadania.

El càrrec de presidència es nomenaria a mitjans de legislatura pel Ple 
Municipal, prèvia proposta del Plenari de l’OAT, i tindria una durada 
de quatre anys. El president i el secretari de l’OAT serien els únics càr-
recs remunerats.

President i secretari, únics càrrecs remunerats

al govern municipal, segons marca 
el reglament del Parlament, per tal 
de poder influir en la presa de de-
cisions dels assumptes locals.

Propera reunió preparatòria el 
18 de novembre

Des del Consell d’Entitats s’ani-
ma a la ciutadania activa a parti-

cipar en la 2a reunió preparatòria 
del futur Parlament Ciutadà. Per 
això, es crida a la propera convo-
catòria del Consell ampliat, i que 
serà oberta, el proper dissabte dia 
18 de novembre a les 10h, al Casal 
Cívic del Segle XX (Pl del Segle 
XX, 11).

 ▪ El primer Parlament Ciutadà de Terrassa se celebrà el passat 21 de gener, al Centre Cívic Francesc Macià,  
al qual assistiren més d’un centenar de persones.
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El PSC trenca l’aliança amb el PDeCAT i fa govern tot sol
Tant des d’ERC-MES com Terrassa en Comú  recuperen la proposta d’aliança alternativa formulada el 2015 de 
política nacional han influït, però no amaguen els problemes locals de la ruptura.

Pep Valenzuela

L’alcalde Ballart anuncià un 
nou cartipàs i govern local el 
passat dimarts 31 de novem-

bre, vigília de Tots Sants, després 
de molt poc temps d’una reestruc-
turació de l’anterior govern i amb 
un any i escaig pel davant fins les 
properes eleccions. En la situació, 
aparentment, de major debilitat i 
solitud de tota aquesta legislatura, 
en Jordi Ballart, que fa pocs dies 
anunciava la seva sortida del PSC 
i dimissió com alcalde si el partit 
donava suport al govern central del 
PP per aplicar l’article 155 i inter-
venint l’autonomia catalana, ara, 
després de desdir-se, aposta per un 
executiu local només PSC.

Pel que havia vingut fent aquest 
govern, certament no calien grans 
debats polítics ni d’idees. Més aviat, 
posar l’automàtic i anar fent, espe-
rant temps millors. Així va ser pos-
sible un repartiment d’àrees amb 
CiU, avui PDeCAT, sense massa 
problema donades les expectatives 
per les dues parts. I anar fent decla-
racions, dir que sí a tot allò «políti-
cament correcte», sortir a totes les 
fotos possibles i anar resant perquè 
el partit es recuperés o, al menys, 
les expectatives de les altres forces 
polítiques baixessin. En fi, que les 
aigües tornessin al seu curs.

En aquesta alçada del campionat, 
tanmateix, no sembla que pugui ha-
ver retorn a situacions o equilibris 
anteriors. La rellevància o hegemo-
nia del PSC i l’exconvergència, en 
els respectius àmbits, difícilment 
es podrà reeditar. Així doncs, la 
decisió del PSC, avançant-se fins i 
tot al que decidís l’assemblea local 
del PDeCAT, ha deixat tothom 
sorprès. L’acord amb aquest dar-
rer partit no li garantia una majo-
ria suficient per tirar endavant un 
programa de govern, però al menys 
podia distribuir més feina. 

L’acord amb PP i Cs, explícit o 
encobert, és poc probable. D’una 

banda, tot i les fotos del secretari 
del PSC Miquel Iceta amb diri-
gents del PP i Cs a la mani per la 
«unitat d’Espanya» de fa pocs dies, 
l’acord sobre programa municipal a 
Terrassa és difícil, i el preu a pagar 
per aquesta foto segurament massa 
elevat.

D’altra banda, tant ERC-MES 
com Terrassa en Comú plantegen 
la necessita d’una nova majoria i 
un nou govern, en aquest cas amb 
equip suficient i sobre programa 
concret. Però els dos grups muni-
cipals asseguren que no podria ser 
amb el PSC.

Les dues forces consideren que 
tant el PSC com l’alcalde Ballart 
ja no poden liderar una alternati-
va local de govern. TeC demana a 
Ballart “coherència amb els seus 
compromisos públics” i el convida 
a “deixar el seu partit i (...) explicar 
quin és el sentit de què continuï en 
l’alcaldia si és que decideix continu-
ar com sembla”.

Mentre, des del grup ERC-MES  
es considera que “la posició adop-
tada per Ballart i el seu equip d’ac-
ceptar la política nacional del PSC 
a favor de les polítiques repressives 
del 155, els deixa també a l’àmbit 
local en mans de PP i Ciutadans”.

En les dues declaracions hi ha 
un ressò implícit de la proposta de 
govern que van fer al principi de 
la legislatura, sumant TeC, ERC-
MES, PDCAT i Cup, una alian-
ça que suma 14 regidors, com diu 
clarament el comunicat d’ERC-
MES publicat el dimarts 31 d’oc-
tubre, que en cap moment cita al 
PDCAT.

En el cas de l’escrit de Xavi Mati-
lla, portaveu de TeC, tot i la crítica 
al paper del PDCAT: “considerem 
que amb els seus esforços per 
mantenir les cadires de govern, 
costi el que costi, ha perdut una 
gran oportunitat per marxar amb 
dignitat”, només considera que ara 
li serà més difícil “recuperar credi-
bilitat”.

 ▪ Us vigilem, Manifestació ciutadana davant l’Ajuntament el dia de la constitució del Consistori, 13 juny 2015

L’aplicació del 155 deixa la nova República Catalana en suspens

Després del trencament del pacte de govern amb el 
PDeCAT, l’alcalde de Terrassa Jordi Ballart ha rees-
tructurat el cartipàs municipal distribuint les com-
petències que fins ara estaven delegades a regidors i 
regidores de l’antic soci de govern entre els regidors i 
regidores del Grup Municipal Socialista. 

Amb l’objectiu de garantir l’estabilitat política i el 
bon govern a l’Ajuntament, es manté l’actual estruc-
tura organitzativa, rellevant els titulars de les dife-
rents regidories afectades.

Així, el canvis a l’organigrama municipal són:
Noel Duque, serà 2n tinent d’alcalde de Desenvo-

lupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Assu-
meix totes les regidories d’aquesta àrea, excepte la de 
Indústria i Promoció del Sòl Industrial, que regirà 
Amadeu Aguado.

Lluïsa Melgares, 3a tinent d’alcalde de Drets Soci-

als i Serveis a les Persones, assumeix les regidories de 
Ciutadania, Qualitat Democràtica, Usos del Temps, 
Drets Humans, i Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Alfredo Vega, 1er tinent d’alcalde de Serveis Gene-
rals i Govern Obert, es farà càrrec de la regidoria de 
Transparència.

Marc Armengol serà el nou titular de la regidoria 
d’Esports, pertanyent a l’Àrea de Cultura, Innovació 
i Projecció de la Ciutat.

Pel que fa al Consell Municipal del Districte 1, 
la regidora Meritxell Lluís en continuarà exercint 
la presidència, atès que el Reglament Municipal de 
Participació Ciutadana marca que la presidència re-
cau en el regidor/a membre de la candidatura que 
hagi obtingut el major nombre de vots en les dar-
reres eleccions municipals en l’àmbit territorial del 
districte.

Nova distribució del govern local

PV

L a proclamació de la nova 
República Catalana el di-
vendres 27 d’octubre va ser 

la demostració de la voluntat i 
decisió del bloc sobiranista ma-
joritari al Parlament i als carrers 
per anar endavant. Tanmateix, a 
les celebracions que es produïren 
arreu del país, també a Terrassa, 
ja es va poder constatar una gran 
diferència en la participació, pre-
cisament en el moment teòrica-
ment culminant.

Amb l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució espanyola ja en 
marxa i que dilluns va començar 
a tenir els efectes més clars i evi-
dents, amb el cessament de càr-
rec, tancament de dependències 
del Govern de la Generalitat i la 
dissolució del Parlament, a més 
de la convocatòria d’eleccions au-
tonòmiques pel dia 21 de desem-
bre proper, els dubtes sobre aque-
lla pregunta que moltes persones 

van començar a fer-se el mateix 
divendres: i ara què?, van comen-
çar a esvair-se.

D’entrada, que la menor as-
sistència de gent a la celebració 
de la proclamació potser forma 
part ja d’un nou cicle. En aquests 
primers dies, per sorpresa, esgo-
tament físic i mental, despiste o 
incapacitat d’entendre al menys 
una mica què ha passat, no s’han 
produït mobilitzacions impor-
tants enlloc en contra de l’aplica-
ció efectiva i a tots els efectes del 
tal 155.

Molt clar també que aquesta 
nova República Catalana, tot i 
que ja proclamada, haurà d’espe-
rar temps millors i poder ser efec-
tiva i real. Certament, no s’ha or-
ganitzat cap resistència al carrer, 
els carrers imputats anuncien que 
aniran a declarar i el president 
Puigdemont, en una acció enca-
ra una mica enigmàtica en el dia 
de Tots el Sants, s’ha «refugiat» a 
Brussel·les, on sembla que passarà 

algun temps. 
A més, tots els partits inde-

pendentistes han anunciat que 
participaran a les eleccions de 
desembre. En algun cas, perquè 
realment ja les coses havien anat 
massa lluny, com expressaria 
clarament l’opinió del convergent 
Santi Vila, en altres perquè con-
sideren que no hi ha altra jugada 
possible ara i, a més, que podria 
ser un moment per revalidar o 
fins i tot enfortir el bloc indepen-
dentista.

Certament, ara segur que és molt 
aviat per treure’n conclusions. El 
cicle polític viscut ha estat frenè-
tic. Cal pair i entendre millor el 
perquè de tot plegat. Aquesta ja és 
una tasca que s’ha començat a fer. 
La ciutadania que s’ha mobilitzat, 
que ha votat i suportat els pals, 
la repressió i la por ha viscut una 
experiència política incomparable 
i, sens dubte, molt positiva, i no 
sembla que la conclusió pugui ser 
la renúncia a seguir endavant.

 ▪ Trobada de Comitès de Defensa de la República, a la plaça del Tint, Terrassa, 
el 29 d’octubre. 
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Societat dividida, més desigual, precària i injusta

L’OCDE adverteix que a Espanya 
perillen les pensions “decents”

Les desigualtats econòmiques i so-
cials entre la gent gran corren el risc 
d’agreujar-se, segons conclusions d’un 
informe de l’OCDE (Organització 
per a la Cooperació i el Desenvolu-
pament Econòmic), organització dels 
35 països més «industrialitzats» per 
«promoure el creixement econòmic i 
social a tot el món», publicat a l’octu-
bre. 

Les desigualtats entre la gent gran 
creixeran en el futur, amb més riscos 
de pobresa a edats avançades, degut 
al ràpid envelliment de la població, 
afirma, però sobretot per factors com 
els recorreguts professionals “irregu-
lars” de les noves generacions. Segons 
l’informe, les persones nascudes a 
partir dels anys 1960 ja no veuran cap 
augment dels seus ingressos mitjans 
respecto a anteriors generacions, com 
s’ha vist a la majoria de països en les 
darreres dècades.

Al temps que l’expectativa d’espe-
rança de vida creix, incrementant la 
pressió sobre el sistema de pensions, 
la vida laboral ja està marcada per una 
major inestabilitat, o sigui atur i condi-
cions contractuals més precàries, que 
repercuteixen molt negativament en 
les pensions.

Aquest és un escenari global. Però 
pel que fa a Espanya, en aquesta situa-
ció “serà particularment difícil garantir 
una pensió decent” a les persones amb 
baix nivell educatiu i a les dones, que 
pateixen una major precarietat laboral 
i de vida. L’informe destaca com espe-
cialment problemàtic en el cas espa-
nyol que la mitjana d’atur continua el 
doble del que era abans de l’esclat de 
la crisi, sobretot pel que fa a la gent 
jove entre 15 i 29 anys. La «fractura 
generacional», conclou l’informe, s’ha 
fet més gran a l’Estat espanyol que a 
d’altres països de l’OCDE. A més, el 
problema de l’exclusió del mercat la-
boral afecta també als actius de major 
edat: la gent d’entre 55 i 64 anys amb 
ocupació és un percentatge del 49% en 
front del 59% de mitjana al conjunt de 
l’OCDE.

FMI adverteix de la pèrdua de po-
der adquisitiu de les pensions

Les prestacions patiran una erosió 
del 30% per efecte de la reforma del 
2013, segons el Fons Monetari Inter-
nacional, tot i la «fortalesa» de l’econo-
mia espanyola.

Segons l’FMI la reforma de les pen-
sions del 2013, que va anul·lar la pu-
jada de les prestacions en funció de la 
inflació, permetrà contenir la despesa 
pública en aquest capítol, però serà a 
costa «d’una significativa reducció del 
poder de compra dels actuals i futurs 
pensionistes».

En el seu informe anual sobre l’eco-
nomia espanyola, l’FMI pronostica 
que la pujada de les pensions públi-

ques es limitarà al mínim legal del 
0,25% «durant diverses dècades» 
(donat el desequilibri comptable que 
registra el sistema) i calcula que per 
això, al llarg d’un període mitjà de 20 
anys de percepció d’una prestació de 
jubilació, aquesta perdrà el 30% del 
seu poder adquisitiu.

CCOO denuncia que més d’1,2 
milions de persones treballen en 
precari

El sindicat denuncia que es paguen 
5,45 euros a l’hora a l’hostaleria, repar-
tidors de menjar a domicili, vigilants 
privats, dependents, reposadors, infor-
màtics i treballadors d’ajuda a domicili, 
entre altres, que són alguns dels llocs 
de treball que pateixen majors taxes 
de temporalitat i unes condicions de 
precarietat salarial i d’horaris pitjors. 
Comissions Obreres calcula que més 
d’1,2 milions de persones estan afecta-
des per aquesta situació, gairebé el 7% 
del total de la població ocupada, i que 
el salari mitjà és de 5,45 euros a l’ho-
ra. Especialment greu és la situació en 
el cas de les dones, les quals pateixen 
una major precarietat, concretament 
el 72% dels contractes a temps parcial 
estan firmats per dones.

En definitiva, conclou CCOO, un de 
cada 7 catalans i catalanes amb feina 
viu per sota del llindar de la pobresa. 
A Catalunya 1.655.000 persones 
viuen en una situació de risc de po-
bresa o exclusió social i d’aquestes, el 
25% es troben en aquest risc per tenir 
una intensitat de treball baixa, segons 
denuncia, per altra banda, la UGT 
de Catalunya basant-se en dades 
d’IDESCAT, Enquesta de Condici-
ons de Vida, Taxa AROPE (risc de 
pobresa o exclusió social harmonitza-
da), Catalunya 2016.

Concretament, la precarització del 
mercat de treball i el debilitament de 
la capacitat adquisitiva de les persones 
treballadores durant els anys de la crisi 
econòmica ha provocat que el 2016 a 
Catalunya 1 de cada 7 persones que 
estaven treballant no guanyaven els 
diners suficients per assegurar-se viu-
re per sobre del llindar de la pobresa, 
el 14,1% de la població ocupada, per-
centatge que s’eleva al 56,8% quan es 
perd la feina i s’està a l’atur. En resum, 
durant els últims anys s’han anat de-
teriorant les condicions laborals de les 
persones treballadores, incrementant 
la incertesa sobre l’accés i manteni-
ment al lloc de treball, s’ha reduït la 
protecció social mitjançant les presta-
cions socials, s’ha promogut unes con-
dicions laborals pitjors que les d’abans 
i s’han abaixat els salaris i els ingressos 
de les famílies.

El risc de pobresa i exclusió social es 
dispara a Espanya

Entre 2008 i 2016 va augmentar més 
de quatre punts, xifra que situa l’Estat 
espanyol en el setè pitjor lloc de la UE, 

Abertis presenta un benefici del 2,4% en plena opa
El grup d’infraestructures Abertis, segons informacions publicades el 23 d’octubre, ha facturat 4.186 milions, un 

15,9% més que un any abans, i un benefici de 735 milions d’euros, un 2,4% més.
El grup d’infraestructures d’origen català, però que no reconeix pare ni mare, va mostrar un escenari de creixement 

generalitzat fruit de les inversions realitzades des que va començar l’any. El principal motiu és l’adquisició del paquet 
que no controlava a la francesa HIT –del 52,55% a la totalitat de les accions–, la compra de nous títols a la italiana A4 
Holding i l’entrada en nous mercats com l’indi.

El grup que presideix Salvador Alemany, controlador d’un bon grapat d’autopistes i altres serveis no té fronteres a 
l’hora d’invertir i fer beneficis. Tot i així, el mercat espanyol va ser el que més va créixer, amb una variació del 4,2% i una 
pas mitjà de vehicles diaris (IMD) de 21.701 unitats. El mercat francès, el principal mercat europeu d’Abertis, amb 
1.761 quilòmetres, va créixer un 1,4% i es va situar amb una IMD de 25.136 vehicles. Al Brasil, amb 3.250 quilòmetres, 
l’augment de vehicles va ser del 2,8%, per un 4,2% a Xile.

Telefónica marca 2.439 milions de beneficis fins setembre, un 9,6% més, uns 38.846 milions entre gener i 
febrer 

Són dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). A Europa, la companyia té menys beneficis. 
Telefónica a Espanya, ingressa un 1,7% menys en aquest temps, tot i que això vol dir encara tenir uns ingressos de 
9.410 milions de euros. La facturació de Telefónica Deutschland caigué un 3,1%, amb una facturació de 5.392 milions 
d’euros. Al Regne Unit, els ingressos han estat de 4.810 milions. Mentrestant, Telefónica Brasil registrà un creixement 
del 13,6% dels ingressos, fins els 9.128 milions d’euros, al temps que Telefónica Hispanoamérica assolí una facturació 
de 9.400 milions.

CaixaBank va guanyar 1.488 milions fins al setembre, el 53,4% més
L’entitat aconsegueix el millor resultat de la història del grup en els tres primers trimestres gràcies a la integració del 

banc portuguès BPI
Va aconseguir també el seu benefici trimestral més alt, amb 649 milions entre juliol i setembre. 
Fins al setembre, el banc que presideix Jordi Gual i que té com a conseller delegat Gonzalo Gortázar va augmentar el 

9,3% el seu marge brut, fins a 6.491 milions d’euros, a causa, en part, de la generació més grans d’ingressos del negoci 
bancari (o sigui: marge d’interessos, comissions i ingressos del negoci d’assegurances), que permeten compensar els 
menors resultats derivats d’actius i passius financers.

El Banc Sabadell guanya un 5,9% més, beneficio de 450 milions
Els ingressos totals augmentaren un 2,1%, fins 3.043 milions, amb una millora del 5,7% de les comissions, en el 

primer semestre de 2017.  Mentre, el volum de reducció dels actius «problemàtics», o sigui procedents d’operacions 
especulatives, en la primera meitat de l’any és de 1.159 milions.

segons els últims indicadors publicats 
per l’oficina europea d’estadística (Eu-
rostat), a mitjans d’octubre.

Encara que, suposadament, el pitjor 
de la crisi ja ha passat, el 27,9% de la 
població espanyola, uns 12,8 milions 
de persones, estaven el 2016 en risc de 
pobresa o d’exclusió social (eren 10,7 
milions el 2008). El que vol dir, segons 
Eurostat, que o bé vivien en llars amb 
una renda disponible inferior al 60% 
dels ingressos nacionals mitjans –des-
prés d’impostos– o bé en llars amb 
baixa intensitat d’ocupació –on tre-
ballen menys del 20% dels membres 
en edat de treballar en l’últim any–, o 
simplement sense accés a quatre dels 
nou elements que defineixen la priva-
ció severa.

La pobresa es fa crònica i s’estén en 
la societat espanyola

L’Informe sobre l’Estat Social de la 
Nació 2017, elaborat per l’Asociación 
de Directores y Gerentes de Servici-
os Sociales, adverteix d’una “extensió i 

S’ha parlat molt darrerament de la divisió de la societat 
catalana, de fractura social fins i tot. I no parlem de banderes. 
Tot i que aquest no és cap nou fenomen, després de l’esclat 
de la crisi la divisió s’ha agreujat molt i, com confirmen 
nombrosos estudis i anàlisi, encara empitjorarà. A un dels 
diaris barcelonins de major tirada s’afirmava que la “sortida de 
la crisi no s’ha aconseguit revertint les causes”, sinó limitant 
les seves conseqüències amb una “colosal injecció de liquiditat”, 
en favor dels grans, clar, al temps que fent reduir allò que en 
diuen el “cost del treball”, o sigui precaritzant sense límits les 
condicions de treball i, conseqüentment, de vida en general 
d’una part creixent de la societat. Algunes dades com a mostra, 
dades necessàries per enfrontar un problema que necessita 
molta política i molta democràcia.

Els que sempre guanyen

persistència” de la pobresa, de la pre-
carietat, l’exclusió i l’increment de de-
sigualtats en la societat espanyola; tot 
proposant als polítics la derogació de 
la Reforma Laboral per acabar amb la 

precarietat; una renda mínima (com 
l’aprovada pel Parlament català); aten-
dre les 340.000 persones dependents 
que no reben atenció, entre d’altres 
mesures.

 ▪ Foto d’arxiu, manifestació a Barcelona contra les retallades el 2011.
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participa.terrassa.cat

Procés participatiu
Sindicatura de Greuges de Terrassa

Presenta la teva candidatura i 
participa donant suport!

L’Ajuntament de Terrassa impulsa un procés participatiu públic i obert en el qual tant la ciutadania com les entitats 
de Terrassa poden presentar les seves candidatures a la Sindicatura de Greuges i donar suports a títol personal.

Fases i terminis del procés participatiu

3. Coneixement de les candidatures

NOV
 20 12

DES

Durant aquest període la ciutadania tindrà a 
l’abast la informació necessària per conèixer el 
contingut de cadascuna de les candidatures. En 
aquesta fase es podran dur a terme accions 
d’informació i difusió de les candidatures per part 
de les persones candidates, les entitats i 
associacions, l’Ajuntament de Terrassa i la 
ciutadania en general.

4. Recollida de suports

La valoració de les candidatures per part de la 
ciutadania es farà mitjançant la recollida de 
suports presencials. Aquesta recollida de suports 
es realitzarà en un únic dia i en un horari ampli 
que decidirà la Comissió Ciutadana de 
Seguiment del procés. Les persones majors de 
16 anys inscrites al Padró Municipal d’Habitants 
podran donar el seu suport a una única 
candidatura de totes les presentades. 

OCT
 2 14

NOV

Les persones que ho desitgin poden presentar la 
seva candidatura. Les associacions i col·lectius 
de la ciutat també poden presentar una persona 
com a candidata. En tots els casos, la 
presentació de propostes ha de complir els 
requisits establerts a les bases del procés de 
participació per a la presentació de candidatures 
i recollida de suports.
Per Internet
A través del web participa.terrassa.cat
En persona
En els punts de registre de les Oficines d’Atenció 
Ciutadana (OAC), dins l’horari d’atenció habitual.

1. Informació
2. Presentació de candidatures

Fase de tancament del procés

L’alcalde de Terrassa, tenint en compte el resultat del procés participatiu i després de la valoració de la Junta de Portaveus,
sotmetrà al Ple municipal l’elecció del candidat o candidata al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.
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Magroc, una cooperativa local d’atenció a la infància
La cooperativa Magroc SCCL gestiona des de fa més de 13 anys un servei públic de prevenció, atenció i 
tractament de trastorns de desenvolupament dels més menuts.

Miquel Gordillo

P rofessionals de diferents dis-
ciplines especialitzats en la 
primera infància van decidir 

muntar la cooperativa Magroc SCCL, 
en veure que a la ciutat hi havia la 
possibilitat de gestionar un centre de 
desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP), els quals són titu-
laritat de la Generalitat. Aleshores ho 
tingueren clar i optaren per crear una 
cooperativa de treballadors, el desem-
bre del 2003.

«Vam decantar-nos per aques-
ta fórmula cooperativa, ja que en 
aquell moment en el sector n’hi 
havia vàries», ens explica la Núria 
Oñoro, psicòloga, una de les sòci-
es fundadores de Magroc i actual 
gerent de la cooperativa. A inicis 
de 2004 el CDIAP gestionat per 
Magroc ja estava en funcionament. 
«Llavors érem 5 sòcies cooperati-
vistes, en aquest moment són 24 
treballadors, 11 d’elles sòcies (un 
d’ells es troba en excedència), la 
majoria amb contractes indefinits», 
detalla la Núria. La majoria aclapa-
radora de dones sòcies ens l’explica 
la Marta Méndez, logopeda-psi-
copedagoga, que exerceix de presi-
denta del consell rector, per què «en 
aquest sector professional és el que 
predomina, tot i que ens interessava 
també diversificar».

Els tractaments comprenen 
àmbits com la psicologia, la 
logopèdia, la fisioteràpia, 
la psicopedagogia, la 
psicomotricitat, la intervenció 
en treball social, i la 
neuropediatria. 

La Núria ens descriu el servei 
públic i gratuït que presta Magroc 
SCCL, el qual té per objectius la 
prevenció, la detecció i el tracta-
ment dels trastorns del desenvolu-
pament: «la nostra especialitat és la 
petita infància, en la franja dels 0 als 
6 anys, amb alt risc o amb trastorns 
del desenvolupament».

En el CDIAP s’atenen les deman-
des derivades des de diversos esta-
ments, ja sigui des de pediatria, des 
de serveis socials, des de les escoles, 
o bé les famílies que acudeixen al 
centre per iniciativa pròpia. «Fem 
una primera acollida, una valora-
ció diagnòstica que es comunica als 
pares i una proposta de tractament, 
si és que cal fer-ne», amplia la Nú-
ria. A partir d’aquí, els tractaments 
que realitza el servei són diversos, i 
comprenen àmbits com la psicolo-
gia, la logopèdia, la fisioteràpia, la 
psicopedagogia, la psicomotricitat, 
la intervenció en treball social, i la 
neuropediatria. També duen a ter-
me activitats amb grups de pares, 
grups d’infants (de joc, de llen-
guatge...) o aquàtiques a la piscina. 
«Sempre donem molta importància 
al context familiar i a la implicació 
de la família», puntualitza la Marta, 
«ja que pensem que és el motor del 
desenvolupament del nen».

Més enllà del context familiar, 
també estan en contacte amb l’en-
torn de l’infant. Per això, Magroc 
també està especialitzat en dur a 
terme una important tasca de pre-
venció: «anem a totes les escoles 
bressol de la ciutat, sobretot les pú-
bliques però també les privades», 
matisa la Núria; «les educadores 
municipals ens criden quan els pre-
ocupa un infant, es detecta un pro-
blema i fem una observació a l’aula, 
llavors veiem si cal fer una interven-
ció i derivar-lo al centre».

La part assistencial es fa direc-
tament al centre, en alguns casos 
a domicili. Paral·lelament, hi ha la 
part de coordinació amb tota la xar-
xa de serveis que intervenen amb 
l’infant, pediatria, serveis socials, i 
també amb justícia, ja que la tutela 
la pot tenir l’administració.

Una altra vessant que es treballa a 
Magroc és la docència. «Hem parti-
cipat recentment en un curs de tre-
ball amb famílies a l’Escola d’Estiu 
del Vallès adreçats a mestres d’esco-
les bressol, per exemple un recent 
sobre autisme». A nivell municipal, 

participen també al Pla d’Infància, 
a la Taula Local de Capacitats Di-
verses i Accessibilitat, i a la de Sa-
lut Mental, «procurem estar en els 
projectes comunitaris que tenen a 
veure amb la petita infància», pun-
tualitza la Marta.

Magroc també duu a terme 
una important tasca de 
prevenció en totes les escoles 
bressol de la ciutat.

Magroc SCCL es troba a un lloc 
cèntric, al carrer Major 40-42: «ve 
gent d’arreu de Terrassa, i volíem fa-
cilitar que tothom arribés fàcilment 
en bus, que és el mitjà de transport 
que fan servir principalment els 
usuaris per venir al centre».

Ens els darrers anys han de tre-
ballar amb situacions més difícils: 
«Quan hi ha alguna situació es-
pecialment delicada ens posem en 
contacte amb serveis socials», espe-

cifica la Núria. «Sovint cada vegada 
hi ha situacions més complexes i els 
infants petits són molt vulnerables. 
Per exemple amb pares separats en 
situacions conflictives, amb judi-
cis pel mig i que ens criden com a 
testimonis quan la nostra tasca no 
és pericial». Això, reconeixen les 
sòcies, ha generat més complexitat 
en l’atenció, més despesa de temps, 
d’energia, i problemes en el desen-
volupament de la tasca assistencial. 
La Marta apunta en aquest sentit, 
«estem en districtes amb situacions 
de molta exclusió social, amb perso-
nes immigrants, etc. Comptem amb 
el suport d’una mediadora, no no-
més per l’idioma, sinó també per di-
verses situacions que de vegades ens 
costa entendre, però que estarien 
justificades per la pròpia cultura».

Una cooperativa per oferir la mi-
llor atenció i servei

Per tal d’oferir la millor atenció, 
el funcionament i l’organització 
del centre està molt estructurat. 
L’Equip Directiu vetlla pel funci-
onament del servei, el formen el 
Consell Rector (la presidenta, la 
secretària i la tresorera) i la Coor-
dinadora Tècnica i la Gerent. «El 
Consell Rector ens reunim un cop 
per setmana, de vegades convidem 
segons les necessitats a la gerent i 
a la coordinadora del CDIAP, elles 
són les que gestionen el dia a dia». 
L’assemblea de socis de la coope-
rativa se celebra amb certa assidu-
ïtat, cada dos mesos. Després hi ha 
l’assemblea ordinària anual, per tal 
d’aprovar els comptes i les grans lí-
nies estratègiques.

Al respecte del fet de funcionar 
com a cooperativa, la Núria re-
coneix que el format «té també 
les seves dificultats, en relació a 
la celeritat de les decisions que es 
prenen, però té una riquesa que no 
tindria un altre format. No hi ha 
ningú insubstituïble, les decisions 
són compartides, han estat refle-
xionades per diferents persones, hi 
ha interessos només col·lectius»; 
emfasitza també que «pot semblar 
que això alenteix la dinàmica, per 
això nosaltres fem un esforç per 

agilitzar la presa de decisions». De 
fet, el consell rector es reuneix cada 
setmana, per desenvolupar i seguir 
els acords generals marcats per l’as-
semblea.

La coordinació de Magroc amb el 
sector de l’atenció precoç a Catalu-
nya queda garantida per l’adhesió 
a la UCCAP, la Unió Catalana de 
Centres d’Atenció Precoç, a través 
de la qual hi ha interlocució direc-
ta amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat. També estan federades 
a la Federació de Cooperatives de 
Treball, i participen a la Sectorial 
de Cooperatives d’Iniciativa Soci-
al. Les sòcies de Magroc ens expli-
quen que es plantegen participar en 
altres activitats de caire més local i 
que tinguin a veure amb el treball 
comunitari. Però, en tot cas, reco-
neixen que «tenim una llista d’es-
pera considerable, i la nostra fun-
ció principal és la d’oferir el nostre 
servei amb la màxima qualitat 
possible i donar resposta a totes les 
demandes amb la màxima celeritat. 
Per tant no tenim massa disponi-
bilitat. Totes les sòcies fem atenció 
directa... No donem a l’abast».

També, com no, han notat els 
efectes de les retallades: «els re-
cursos no han augmentat des del 
2011, mentre hem d’atendre a 
més població», assenyala la Núria. 
Convé recordar que la Generalitat 
finança enterament el servei, «Ma-
groc no té cap altra font d’ingrés».

Com a societat cooperativa, les 
sòcies de Magroc tenen clar que 
han de potenciar l’economia soci-
al i solidària. «Intentem posar el 
nostre granet de sorra. De fet, pro-
curem que els nostres proveïdors 
vinguin del món cooperatiu, o bé 
persones de l’entorn de Terrassa. 
Tenim la gestoria amb el Col·lectiu 
Ronda, les assegurances amb Arç 
Cooperativa, comprem a Abacus, 
la missatgeria amb Trèvol...». 
L’aposta per la millora de la quali-
tat del servei que ofereix Magroc 
SCCL queda refermada també per 
una certificació ISO en sistema de 
gestió de qualitat que van obtenir 
l’any 2012.

Les demandes que més arriben al CDIAP Magroc estan relacionades amb el caminar i la parla; «sol ser el primer 
que observen els pares i que els indica que alguna cosa passa». Després, els diagnòstics més habituals són els trastorns 
emocionals i els vinculats amb l’espectre autista, amb menor incidència hi ha els de la comunicació i llenguatge, i 

seguidament, els trastorns psi-
comotrius. 

Segons explica la Marta, «en 
els darrers anys la demanda 
s’ha intensificat, potser amb 
els anys de crisi s’ha aguditzat. 
El patiment de la gent també 
ha tingut el seu pes a nivell 
familiar».

A nivell de dades, destaquen 
que al llarg de 2016 es van 
atendre més de 800 infants 
i les seves famílies a Magroc. 
La demanda és constant, fins 
al punt que «es donen d’alta 
entre 20 i 30 famílies cada 
mes», destaca la Núria. Tam-
bé destaca el fet que el nombre 
de nens atesos dobla el de les 
nenes.

Els trastorns emocionals i autistes, 
els més habituals

 ▪ Les sòcies de la cooperativa Magroc SCCL MAGROC
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Comunicació XES

L a Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya (FESC), organitza-
da per la Xarxa d’Economia 

Solidària de Catalunya, va tancar la 
seva sisena edició amb un gran èxit 
d’assistència. Entre els dies 20 i 22 
d’octubre, milers de persones van vi-
sitar la FESC per conèixer propostes 
i iniciatives alternatives al model eco-
nòmic capitalista, gràcies a les més de 
190 organitzacions expositores i d’un 
programa format per una cinquante-
na de xerrades. En aquesta edició, sota 
el lema «Ni teu, ni meu. Nostre! Fem 

comunitat», ha destacat la forta pre-
sència d’experiències internacionals, 
com ara les terres comunals de Portu-
gal, l’habitatge cooperatiu d’Alemanya, 
l’economia feminista de Xile o les pro-
postes d’economia social al nord del 
Marroc. En total, un total de 15 països 
d’arreu del món van participar a la fira 
com a expositors o ponents.

En la part d’organitzacions exposito-
res, les alternatives de banca ètica, com 
Fiare, OikoCredit i Coop 47; les tele-

comunicacions, com Som Connexió; 
o l’energia, com Som Energia, van ser 
les grans protagonistes d’enguany. El 
moment polític actual fa que cada cop 
més, els i les ciutadanes busquin alter-
natives ètiques, sostenibles i arrelades 
al territori que, al contrari de les grans 
empreses i multinacionals, no busquen 
maximitzar beneficis sinó millorar la 
vida de les persones. Les iniciatives de 
l’economia solidària representen un 
model de negoci vinculat al seu entorn 
més proper i estan donant resposta a 
les inquietuds d’una ciutadania cada 
cop més conscient que el model de 
producció i consum ha de ser més just 
i sostenible. En aquest sentit, més de 
60 persones van participar durant el 
cap de setmana en una assemblea per 
reflexionar entorn al paper de l’econo-
mia social i solidària en el marc d’un 
procés constituent.

La Fira d’Economia Solidària d’en-
guany va modificar el seu horari com 
a mostra de suport als presidents em-
presonats de l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart. La FESC va 
tancar les portes entre les 16.30h i les 
19.30h de dissabte per facilitar la par-
ticipació a la mobilització convocada 
per la Taula per la Democràcia.

Resultats de l’informe de Mercat 
Social 2016

La fira va ser l’escenari de presentació 
de l’Informe de Mercat Social 2016, 
una radiografia de l’estat de l’economia 
social i solidària a Catalunya. El docu-
ment conclou que la Xarxa d’Econo-
mia Solidària i les més de 200 entitats 

que en formen part segueixen demos-
trant que l’ESS creix a Catalunya i es 
consolida, cada cop més, com una al-
ternativa al model capitalista. Al 2016, 
les entitats sòcies de la XES van donar 
feina a gairebé 4.200 persones, davant 
de les 3.700 de 2015, i van facturar 
150 milions d’euros. L’impacte social 
que genera la seva activitat, a més, im-

plica a 150.000 persones.
Les dades recollides – i gràcies 

també als registres històrics, des de 
2012 – ens permeten saber que una 
organització de l’ESS té, de mitjana, 
20 persones treballadores i factura 
750.000 €.

Per sisè any consecutiu, les monedes 
socials van ser l’única forma de paga-

ment al recinte, vàlida per a totes les 
transaccions durant la fira. En total, 
van circular 29.000 ecosols, dels quals 
3.000 foren intercanviats directament 
en altres monedes social. A la moneda 
oficial de la XES, l’ecosol, enguany s’hi 
van sumar altres monedes socials del 
territori: la turuta, l’eco, la coop, l’hora, 
el trok i la gota.

 >Banca, telecomunicacions i energia ètiques són les grans protagonistes 

Milers de persones visiten la VI Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya

Cada cop més, els i les 
ciutadanes busquen 
alternatives ètiques, 
sostenibles i arrelades al 
territori que, al contrari 
de les grans empreses i 
multinacionals, no busquen 
maximitzar beneficis sinó 
millorar la vida de les 
persones.

 >La Fira serà el dissabte 11 de novembre a la Plaça Vella

Arriba la tercera edició de Terrassa Cooperativa
Des del 5 al 30 de novembre, amb múltiples activitats encaminades a difondre el model de l’economia 
social i solidària. 

 ▪ A

Ana Mesa

El tinent d’alcalde de Desen-
volupament Econòmic, In-
dústria i Ocupació, Miquel 

Sàmper, va participar el passat 30 
d’octubre en la presentació del pro-
grama Terrassa Cooperativa 2017, 
en el que va ser un dels últims actes 
abans que s’anunciés el trencament 
de l’acord de govern PSC-PDe-
CAT. A la roda de premsa també 

van participar Guillem Perdrix, 
director de la Federació de Coope-
ratives de Treball; i Javier Domín-
guez, en representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària Terrassa i de 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès.

La tercera edició de la Terrassa 
Cooperativa es presenta com una 
edició consolidada que ha passat 
d’una setmana en la primera edi-
ció a tot un més en aquesta ter-
cera. Amb vint-i-dues activitats, 

– ”pràcticament una per dia”, com 
va indicar Sàmper-, que mostren 
la forta aposta que  l’Ajuntament i  
les entitats de l’Economia Social i 
Solidària fan per impulsar i donar 
a conèixer l’Economia Social a la 
ciutat.

Entre d’altres valors, Miquel Sà-
mper va posar èmfasi en què les 
cooperatives, empreses que perta-
nyen a l’economia social, són siste-
mes econòmics que han acreditat 
“ser resilients en els moments de 
crisis i que s’arrelen al territori.” 
Això fa que siguin una alternativa 
econòmica amb forts valors posi-
tius per a la ciutat.

Aquestes declaracions van ser re-
validades per Guillem Pedrix, qui 
va felicitar l’Ajuntament per la seva 
feina, i va recordar que l’any 2014 
Terrassa es va adherir a la xarxa de 
Municipis Cooperatius, la qual ha 
impulsat l’aposta de l’Ajuntament 
per aquesta economia. Mostra d’ai-
xò és la consolidació de la Terrassa 
Cooperativa i al mateix temps mos-
tra la consolidació de l’Economia 

 >Obrirà al carrer del Nord

L’Egarenca, 
nom de la 
nova botiga 
ecològica
Així ho han decidit els socis de la 

nova botiga de productes ecològics 
i de proximitat, la qual es va for-
mar aquest estiu. Es tracta d’una 
iniciativa col·lectiva destinada a fer 
un consum responsable a través de 
compres a proveïdors de confiança 
i de proximitat, i que aposta per 
l’autoorgantizació i el cooperativis-
me com a model de funcionament.

L’ecobotiga L’Egarenca té previst 
obrir les seves portes a finals d’any, 
en un local del carrer del Nord nú-
mero 105 que s’acaba de llogar. La 
despesa econòmica del lloguer i de 
la restauració de l’espai per tal que 
esdevingui un supermercat coope-
ratiu serà possible a través de les 
aportacions dels mateixos socis.

El col·lectiu el formen en aquest 
moment 60 famílies, i es pretén 
que el número de socis vagi aug-
mentant amb l’inici de l’activitat. 
El projecte de l’ecobotiga L’Ega-
renca contempla que des de l’inici 
possibiliti la creació de tres llocs 
de treball per gestionar el projecte 
i garantir un servei de qualitat a les 
famílies associades.  

La programació completa de Terrassa Cooperativa es pot consultar a:

www.terrassa.cat/terrassacooperativa

Social i Solidària.
Guillem Pedrix va finalitzar el seu 

torn fent un incís en què “no tan 
sols es creen llocs de treball, sinó 
que els treballadors tenen qualitat 
de feina, valors d’equitat i demo-
cràcia que en són pilars d’aquesta 
economia”.

Va finalitzar la presentació Javier 
Domínguez, que va parlar també 
de les altres economies informals 
com els horts urbans o  les cures, 
iniciatives que necessiten també 
recolzament ja que estan emmar-
cades igualment dins de l’Econo-
mia Social i Solidària. “La XES de 
Terrassa està treballant en això”, ha 
afirmat Domínguez. I centrant-se 
en la tercera edició va parlar de les 
activitats de lleure que s’han disse-
nyat per aquesta edició de manera 
atraient, donat que criden a la par-
ticipació de la ciutadania amb rutes 
de bici, marató de contes, tertúlies 
berenars amb canguratge, tot mos-
trant l’esforç i empenta que s’ha dut 
a terme per part de tots els que hi 
col·laboren.

 ▪ Javier Domínguez (XES), Miquel Sàmper i Guillem Perdrix, director de la 
Federació de Cooperatives de Treball. AJT
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 → PERFILS: ROSA RUBIO

Rosa Rubio, dissenyadora, modista i creadora de la 
marca de roba «Inhala, Exhala», treballa, entre d’altres, 
fent visites guiades o tallers al Museu Tèxtil de Terrassa 
i també és professora de costura a l’escola municipal La 
Llar. Algunes de les seves alumnes diuen, mig en broma mig 
de debò, que la Rosa ha ensenyat a cosir a mig Terrassa.

• Com i perquè vas començar a cosir? 
Per mi era una cosa natural, a casa meva sem-
pre s’havia cosit. Abans les dones sempre cosi-
en, les ties, les àvies... Ma mare, a més, treballava 
en la confecció, tot i que era aquella confecció 
tan dura que es feia «en negre». A ma mare li 
arribaven sacs amb encàrrecs per cosir i ella els 
treballava amb la seva màquina. Jo vaig créixer 
veient això, de fet un dels meus jocs preferits era 
confeccionar els vestits per a les nines de paper 
amb què jugàvem aleshores. 

• I llavors ja tenies clar que volies dedicar-te 
a això?

No. Com totes les nenes jo volia ser metgessa, 
aviadora d’avions supersònics... coses així. Quan 
vaig acabar l’EGB, però, la idea d’anar a BUP no 
m’acabava de convèncer. Em semblaven estudis 
molt teòrics i molt llargs. M’agradava molt l’ar-
quitectura, per exemple, però se’m feia difícil co-
mençar una cosa per la qual els resultats serien 
visibles anys després. 

• Tens poca paciència? 
Més aviat diria que sóc una persona molt ràpida 
en «pensament i obra» i necessitava resultats re-
lativament immediats. El fet de poder construir 
alguna cosa en un procés d’unes hores era molt 
atractiu, així que vaig decidir estudiar un FP de 
moda i treure’m el títol de professora de mo-
disteria, tot i que amb els anys, més endavant, 
també acabaria fent BUP.  Als meus pares els hi 
va semblar bé, però sí que em van demanar que 
m’ho pensés bé. Jo era bona alumna i treia bones 
notes i, en aquells temps, si podies anar a BUP 
i escollies un FP es considerava un malbarata-
ment de la nota i de les teves capacitats. 

• I després? 
Després vaig fer disseny a una escola privada de 
Terrassa, perquè al curs de FP que havia fet la 
part de patronatge tenia molt més pes que la de 
disseny i jo, en canvi, no entenia ni entenc encara 
una cosa sense l’altra. Si fas només patronatge o 
només disseny et quedes «coixa». A mi m’agrada 
tot el procés.

• És per això que vas començar la teva pròpia 
marca de roba?

Bé, això ha estat més recent. Ara porto gairebé 
tres anys amb la marca de roba «Inhala, Exhala» 
però abans havia tingut un taller de modisteria 
amb unes amigues. Vam estar uns anys i després 

ja vaig començar a treballar de professora. Fer 
classes em funcionava prou bé i com la modis-
teria no m’acabava de fer el pes, i tenir un taller 
obert al públic és molt complicat, el vaig tancar. 
Em vaig centrar en fer classes, i allò m’agradava 
molt  però quan només et dediques a això... tens 
ganes de produir coses. 

“A la indústria 
globalitzada es posa 
molt èmfasi en el 
producte ja acabat. A 
mi el que em sembla 
interessant és tot el 
procés, com es fa.”

• Tot i que fer classes t’agrada molt.
Si, hi ha tota una part social en el fet de donar 
classes que m’agrada moltíssim.  A més sóc 
bona «traduint» els conceptes més tècnics, que 
jo entenc encara que no m’hi dediqui o no m’hi 
hagi especialitzat, per tal de fer-los més entene-
dors i assequibles per a la gent que no els domi-
na i que vol aprendre patronatge a un nivell més 
elemental. Al final, els meus alumnes no venen 
a classe per dedicar-se a això de manera profes-
sional, venen simplement per aprendre a cosir, 
com un hobby, i cal fer aquesta feina. 

• Però, malgrat la satisfacció de fer classes,  
trobaves a faltar la part més creativa, oi?

Exacte. Abans et deia que fent només de pro-
fessora vaig començar a pensar que em faltava 
alguna cosa, sentia que tenia ganes de crear. 
Aleshores vaig començar, amb una amiga que 
dissenyava teixits, a fer roba infantil. Vam estar 
un any i mig, provant una mica... però la roba 

infantil, tot i ser divertida de fer, és molt compli-
cada... Has de parar atenció als detalls, fer roba 
que els infants es posin amb facilitat, que els hi 
sigui còmoda...

• I vas acabar fent roba per adults. Com vas 
fer aquest canvi? 

En aquesta època de vegades hi havia mares que 
em demanaven peces de roba com les que por-
taven els seus nens però amb talles per adults...
Vaig començar a fer-ho i em vaig adonar que 
dissenyar roba per adults em semblava més 
fàcil i també em donava més satisfacció perso-
nal. Així que, a poc a poc , vaig anar deixant de 
fer roba infantil per concentrar-me en la roba 
d’adults.

• I així va sorgir «Inhala, Exhala». Per cert, 
nom curiós per a una marca de roba.

El nom de la marca va sorgir a l’Ateneu Can-
dela, durant una sessió de fotos amb la meva 
col·lecció de roba. La fotògrafa, la meva amiga 
Lydia Cazorla, portava com atrezzo uns car-
tells que deien «Inhala, Exhala» i em va agra-
dar l’expressió. A més, coincidia que la model 
que estava portant la roba en aquella sessió 
feia ioga i va posar fent algunes postures. Tot 
lligava! A més, m’identifico molt amb aquesta 
idea de que quan cuses, com fas peces úniques, 
has de dedicar-hi uns minuts tranquils a cada 
peça. És un moment d’ inhalar i exhalar, respi-
rar i ser conscient del que estàs fent. M’agrada 
que la marca es digui així perquè em recorda 
a aquest moment únic en què estic treballant 
les peces, em recorda la manera que tinc de 
treballar.

• Aquesta és una manera de treballar total-
ment oposada a la que es dona en la indús-
tria tèxtil globalitzada, no?

Clar. A la indústria globalitzada es posa molt 
èmfasi en el producte en si, ja acabat. A mi 
el que em sembla interessant és tot el procés, 
com es fa. Quan la persona consumidora com-
pra una peça de roba feta a nivell local sap que 

“No necessitem 
comprar tanta 
roba, si la comprem 
és per caprici”

és una peça que és més o menys única, feta 
d’una manera especial. 

• No has considerat mai treballar per aquesta 
indústria globalitzada? 

Ara estic col·laborant amb una patronista d’una 
empresa d’aquest tipus, amb la producció a 
Xina, etc. I el que fan és molt bonic i fan un pro-
ducte ben fet però, què més dona el producte 
que facin? Al final el que importa, el que inte-
ressa, és com està fet, quin ha estat el procés de 
producció. No necessitem comprar tanta roba, 
si la comprem és per caprici. Així doncs, si és un 
caprici, millor que sigui un caprici especial, que 
pagui la pena.
Personalment no necessito entrar en aquesta 
roda de la producció en sèrie, jo faig deu o dotze 
peces al mes i amb això en tinc prou, no neces-
sito produir-ne dos mil. No visc d’això i per tant 
això ho puc fer d’una altra manera...com si fos 
un hobby o por amor al arte.

• I quan trigues en fer una d’aquestes deu o 
dotze peces? 

La producció comença triant i comprant el 
teixit. El compro, el rento, el planxo i després 
dissenyo la peça a partir d’aquí. L’acte de cosir 
pot ser una hora, dues hores... Si és una peça a 
mida trigo una mica més. Si estigués més temps 
cosint... a quin preu hauria de vendre cada peça? 

• I creus que el teu model de producció i el 
model de producció tèxtil en sèrie poden 
conviure? 

Sí, ara fins i tot és més fàcil perquè hi ha una 
mena de boom amb tot això. No només parlo de 
la roba, també es pot veure amb l’alimentació, 
per exemple. La gent, cada vegada més, vol pro-
ductes de km0, més sostenibles, produïts d’una 
altra manera... no sé si és per moda o perquè te-
nim més consciència del que suposa la indústria 
tèxtil més globalitzada...

Maria C.

 ▪ Rosa Rubio a l’Ateneu Candela. MC

Novembre de 2017
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CONTROL DE DIFUSIÓ PGD

S’ha posat en marxa una nova edició del 
programa d’alimentació saludable “Als mer-
cats es fa salut”. Es tracta d’una proposta 
d’activitats que promou l’alimentació salu-
dable a través d’activitats adreçades a tota la 
família. La programació per a la temporada 
2017-2018 s’allargarà fins al maig, oferint una 
activitat mensual en un dels dos mercats mu-
nicipals, de forma alterna. En total seran vuit 
activitats. Sis de les vuit activitats seran tallers 
participatius de cuina saludable, dissenyats 
per l’empresa especialitzada Petit Complet i 
impartits per la nutricionista Cristina Viader, 
i finalitzaran amb un tastet per als partici-
pants. Les altres dues propostes són sessions 
de contes interactius sobre hàbits saludables 
per als més menuts de la casa, a càrrec de la 
rondallaire Sara Fuente.

El programa “Als mercats es fa salut” va co-
mençar el 2014, impulsat pel servei munici-
pal de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de 
Terrassa, en la línia de coordinar accions i ac-
tivitats sobre hàbits saludables en l’àmbit co-
munitari. Amb accions com aquestes, l’Ajun-
tament promou l’alimentació saludable i 
sostenible, respectuosa amb el medi ambient i 
prioritzant els aliments frescos i mínimament 
processats, com els productes de proximitat. 

Programa complet:

 > Taller: L’aventura dels sentits a l’hora de 
menjar 
Divendres 27 d’octubre a les 17.30h al 
Mercat de la Independència
 > Taller: Delícies amb bolets 
(Aquesta activitat s’emmarcarà en la Fira 
del Bolet 2017) 
Dissabte 4 de novembre a partir de les 
10h al carrer Ample i la plaça del Triomf
 > Taller: Aperitius saludables de Nadal 
Divendres 22 de desembre a les 17.30h al 
Mercat de la Independència
 > Taller: Cuina d’hivern 
Divendres 19 de gener a les 17.30h al 
Mercat de Sant Pere
 >  Taller: Cuina de Carnestoltes 
Divendres 09 a les 17.30h al Mercat de la 
Independència
 >  L’hora del conte se’n va al mercat: contes 
saludables 
Divendres 23 a les 17.30h al Mercat de 
Sant Pere
 >  L’hora del conte se’n va al mercat: contes 
saludables 
Divendres 27 a les 17.30h al Mercat de la 
Independència
 > Taller: L’aventura dels sentits a l’hora de menjar 
Divendres 27 a les 17.30h al Mercat de Sant 
Pere

“Als mercats es fa salut”, una activitat mensual  
per a totes les edats

E ntre els dies 20 i 
el 26 de novem-
bre, se celebrarà 

la primera Setmana de 
la Poesia. Organitzada 
per la llibreria La Te-
merària i alguns poetes 
i dinamitzadors cultu-
rals de la ciutat, compta 
també amb el suport 
d’Amics de les Arts i Jo-
ventuts Musicals, Òm-
nium Cultural, Ateneu 
Terrassenc, Xarxa de 
Biblioteques Munici-

pals de Terrassa, Centre Excursionista de Terrassa, Associació de Poetes Terrassencs 
i altres espais emblemàtics de la ciutat, com els restaurants Damunt un Cel de Fil i La 
Revolta, i el Casal Popular l’Atzur.

L’objectiu dels organitzadors és fer arribar la poesia,  “sovint entesa com a quelcom difí-
cil o arcaic, a col·lectius de totes les edats i gustos, mostrar els diversos estils i tendències 
actuals i donar veu als autors i les iniciatives poètiques de la ciutat, però també d’arreu 
de les terres catalanes”. Així mateix, es pretén que aquesta primera edició tingui a partir 
d’ara continuïtat els propers anys.

La Setmana de la Poesia inclourà actes força diversos: recitals de poetes terrassencs i 
d’altres contrades; el lliurament del Premi de Poesia Agustí Bartra, que enguany cele-
bra la catorzena edició; conferències i xerrades sobre el gènere i sobre poetes concrets; 
tallers-recital de poesia per a nens; un recital d’un poeta reconegut acompanyat d’un 
dinar vegetarià; uns recitals de poesia acompanyats de músiques de jazz i popular, etc. 
També es preveu muntar una petita fira de llibres de poesia a la Plaça Vella, que estigui 
acompanyada d’alguna activitat participativa. Durant la setmana també tindrà lloc un 
concurs de fotografia a través de la xarxa d’Instagram, amb un premi d’un lot de llibres. 

Alguns dels poetes de renom que han confirmat la seva participació durant la Setma-
na de la Poesia són Antoni Clapés, Miquel Desclot, Anna Gual, Sònia Moll, Francesc 
Parcerisas, Carles Rebassa i Eduard Sanahuja, entre altres.

Consulta totes les activitats a: malarrassa.cat/esdeveniments

Arriba Rauxa, Setmana de la Poesia
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HORITZONTALS: 1. Acció de dessecar, es-
pecialment un medicament. 2. Que és de 
la naturalesa del seu. Moviment de l’aigua 
pel vent. 3. En sentit contrari, lligat quadrat 
amb punts d’encreuament distribuïts tal-
ment que les cares del teixit presenten un 
aspecte de superfícies llises. Universitat 
espanyola a distància. Cinquanta. 4. En 
aquest lloc. Sis-cents romans. I ara, qua-
ranta vuit. 5. En sentit contrari, consonants 
seguides. Cinc-cents romans. Aquest. 6. 
Que escolta a qui parla. En sentit contrari, 
amanso una fera o animal. 7. Sediment 
detrític incoherent d’origen eòlic, de color 
groguenc, constituït essencialment per lu-
tites, sorra molt fina i carbonats, que forma 
dipòsits molt extensos a les regions este-
pàries fredes i periglacials. Unitat lexico-
gràfica que encapçala l’article d’un diccio-
nari. 8. Cinquanta romans. I ara, cent. Nota 
musical. Nitrogen. 9. Pronunciació confusa 
com la de qui té el paladar foradat. Allò  que 
busquen els surfistes per practicar el seu 
esport. 10. En heràldica i en plural, cap d’ani-
mal posat de cara i sense coll.

VERTICALS:  1. Satisfer plenament el desig 
o la gana de algú. 2. Acreixement d’activitat 
que segueix un estat de depressió. Conec. 
3. Que té les facultats pertorbades degut a 
la ingestió d’alcohol. En sentit contrari i en 
castellà, vingueu al món. 4. Nota musical. 
Nombre. Sigles molt comuns davant del 
nom d’un equip de futbol. 5. Va allà a on ha 
estat cridat. Consonants seguides. Pro-
nom personal. 6. Nombre. Partidari, admi-
rador incondicional. 7. Cent romans. Vocal. 
En sentit contrari, planta de la família de 
les liliàcies, exòtica, de fulles suculentes 
disposades en roseta basal, i flors tubulo-
ses vermelles o grogues, cultivada gene-
ralment com a ornamental i a la que se l’hi 
atribueixen propietats asèptiques. Certa 
manera d’embenar. 8. Estat morbós produ-
ït per ĺ ús del iode o dels seus compostos. 
Metall valuós. 9. En sentit contrari, negació. 
De nou en sentit contrari, aixecament de la 
tropa contra el seu cap. Símbol químic. 10. 
En sentit contrari, planta de la família de les 
gramínies, del grup dels pelaguers, d’inflo-
rescència en panícula laxa, amb les arestes 
curtament piloses, que es fa a les brolles i 
pastures seques de la terra baixa.

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Ni aquesta tarda, ni cap altra

Andreu Grau

Angle Editorial, Barcelona, 2016

240 pàgines

Jordi Sellarès

A lbert Marco és aquell típic ciutadà allunyat de tota es-
tridència, que segueix una vida formada per un estricte 
ordre i rutina. Una feina alienant, deshumanitzada i gens 

motivadora, i una vida social portada a la mínima expressió: 
una exnovia i alguna relació esporàdica trobada per les xar-
xes socials. I, amb disciplina, fer running en solitari, ja que els 
esports d’equip tampoc entren en els seus plans. Viu en un pis 
petit, a Sant Quirze del Vallès, la perifèria de la perifèria. Tot en 
la seva vida i entorn té un toc impersonal, neutre, gris. Però el 
protagonista de la història tampoc és que s’hi capfiqui gaire, ja 
li va bé, té aquella indolència que és mig tantsemenfotisme mig 
conformisme. Potser ni tan sols es pregunta massa sovint, per 

falta de temps i de ganes, si és feliç amb la vida que por-
ta. L’Albert Marco és d’aquells que li fa mandra el posicio-
nar-se davant dels imprevists i les incerteses del nostre 
temps. Alguns fins i tot potser el titllarien d’equidistant. 
 
Ara bé, no us penseu pas que el caràcter del protagonis-
ta és simple ni que l’argument de la novel·la sigui banal. 
Perquè aquesta és una novel·la que parla de la vida, des-
til·la veracitat i realisme per tots els seus porus, així que 
considerar-lo banal seria considerar banal qualsevol de 
les nostres vides. Com s’ha comentat, aquesta novel·la 
podria fer-nos pensar en el cinema d’autor, on el caràc-
ter del personatge, la seva evolució davant de diferents 
successos i, sobretot, inquietuds, és més important 
que l’argument en sí mateix, que l’acció de la novel·la.        
 
Com dèiem, la vida de l’Albert està formada per ordre i 
rutina, però aquesta s’acaba esqueixant davant d’uns fets 
imprevists. Imprevists a la feina, a la vida familiar i a la vida 
emocional. Com s’ho manegarà una persona com l’Albert 
per compaginar el seu estil de vida, basat en la comoditat 
i en no haver de decidir massa coses, davant aquest nou i 
inesperat context? 

 
Ni aquesta tarda, ni cap altra és una obra impecable 
que, seguint l’estela de  Les aventures d’Arquímedes 
Cadavall, retrata com poques la nostra societat actu-
al, sense estirabots, sense posar més pa que formatge, 
sense grandiloqüència ni focs d’artifici literaris. An-
dreu Grau (1973) ens torna a oferir una novel·la veraç i 
autèntica sobre aquells que es mouen per la perifèria 
de la sempre evocada Barcelona, pels contorns menys 
literaris de l’àrea metropolitana. Un encertadíssim 
retrat sobre gent grisa que malda per tirar endavant 
una existència que tal vegada els hi guarda alguna sor-
presa, o potser no. Sobre una gent que podríem ser 
qualsevol de nosaltres, amb unes vides alienades i 
amb poques perspectives. Unes vides en les quals tal 
vegada ens pugui ocórrer quelcom d’interessant o fins 
i tot extraordinari, però potser no serà ni aquesta tar-
da, ni cap altra. Vides, totes, dignes de ser viscudes per 
molt mundanes que puguin semblar llurs existències.   
 
Després d’haver-se mostrat un altre cop com a mestre 
del realisme més honest, em queda només la curiositat 
de saber si Andreu Grau afrontarà algun dia un gènere 
o argument que desbordi els marges de la quotidianitat 
més nostrada.

 → LITERATURA

Ni aquesta tarda,  
ni cap altra

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. AREFACCIO. 2. SEBACI. ONA. 3. SAR. UNED. L. 4. ACI. DC. IIL. 5. DC. D. ESTE. 6. OI-
DOR. OMOD. 7. LOESS. LEMA. 8. L. C. FA. N. 9. ASAFIA. ONA. 10. RENCONTRES.

Cursets de salsa i bachata
Nivells inicial i mig 

Dissabtes de 10:30 a 13:45h

Centre Cívic Maria Aurelia Capmany  
Avinguda Àngel Sallent, 55 (La Maurina)

Telèfon 646 61 29 48 

Bionatus
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