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 >AV barri Font de l’Espardenyera

A ‘terra de ningú’, el barri fou urbanitzat  
fa només 4 anys

 ▪ En Charles a la Font de l’Espardenyera que dóna nom al barri.

Pep Valenzuela

En Rogeri Tena hi viu al barri 
de la Font de l’Espardenyera 
des de fa dècades, és propi-

etari d’una finca veïna on conrea 
una mica de tot i fa l’enveja del ve-
ïnat i tothom que hi passa. És el 
vicepresident de l’associació veïnal 
d’aquest petit barri perifèric, en el 
límit amb Matadepera, que poca 
gent coneix a la ciutat, no ja el lloc 
on és, ni tan sols la seva existència.

Aquest aspecte és el que subrat-
lla, en començar la conversa, el 
José Luis Charles, actual president 
de l’AV. Fa alguns anys que té una 
petita casa al barri, segona residèn-
cia primer i ara ja la primera i per-
manent. Explica que el barri neix 
a l’entorn de la font que li dóna el 
nom, en els anys 50, amb 2 o 3 ca-
ses que eren segona residència. Un 
espai llavors sense urbanitzar, sen-
se cap servei, de fet en una mena 
de «zona negra», diu en Charles, 
«terreny de ningú».

Tot plegat, la legalització i la ur-
banització del conjunt del barri 
data només d’uns 4 anys enrere, 
quan l’actual equip de l’AV es va 
posar mans a l’obra i van mobilit-
zar el conjunt de residents.

Converses i negociacions amb 
l’Ajuntament de Terrassa, primer 
per la requalificació dels terrenys, 
perquè allò era tot zona rústica, 
no urbanitzable. De fet, recorda en 
Charles, que com a representant 
de l’AV forma part de la junta de la 
Federació d’Associacions Veïnals 
de Terrassa (FAVT), al principi 
volien fer la urbanització amb pous 
cecs a les cases, sense clavegueram. 
Una qüestió que, finalment, amb 
el responsable de la negociació 
llavors, el regidor d’ERC Ramon 
Arribas, es va resoldre. El barri 
compta, per tant, amb recollida i 
canalització d’aigües, amb una uni-
tat de bombeig i una depuradora.

«Al final vam aconseguir que 
sembli un barri», emfasitza, amb 
un carrer asfaltat, «que fa planta 
de barri», el passeig de Matade-
pera, que marca el límit entre les 
dues ciutats, d’un costat és Mata-
depera i de l’altre Terrassa.

P.V.

Problemes, assegura el presi-
dent de l’AV, n’hi ha de tot 
tipus, de fet «estem bastant 

abandonats, jo crec que ningú sa-
bia a Terrassa que això era barri i 
territori egarenc, ha estat amb la 
pressió i la presència a la FAVT 
com s’ha donat a conèixer més, 
però la problemàtica continua sent 
la mateixa». El primer, la manca de 
transport públic. L’únic autobús 
que arriba és el de Terrassa-Mata-
depera, considerat interurbà, i no 
està gestionat per l’Ajuntament.

La parada queda lluny, sobretot 
per a la gent gran. El veïnat vol que, 
al menys, aquest bus entri al pas-
seig Matadepera i doni la volta, és 
un servei a la gent del barri, però també, informa, a l’alumnat de l’institut, on estudien joves de Terrassa.

Altre problema greu és amb el servei de correus. El barri pertany geogràficament al repartiment de Can 
Parellada, «no  s’entén que vinguin des de l’altra punta» diu incrèdul en Charles, però bé, el problema és 
que les cartes arriben tard, «fora de temps». D’altra banda, l’Ajuntament de Terrassa no se’n fa càrrec del 
tema, de fet no n’és responsable, de la gestió.

A més, pel fet de limitar amb Matadepera hi ha freqüents confusió amb el codi. En definitiva, la bústia 
d’en Charles acaba recollint cartes de destí, diguem-ne, incert, i que ell intenta portar, però que finalment 
en més d’una ocasió tornen al repartiment de Can Parellada. «Entenem moltes coses, però això», sen-
tencia, «s’ha d’arreglar». Considera que es podria fer millor des de Matadepera.

Després, n’hi una sèrie de temes encara pendents de la urbanització, com són la connexió de clavegue-
ram amb Matadepera; acabar bé l’asfaltat del carrer Torrent de les Monges, instal·lar bancs, papereres i 
passos elevats per protegir els vianants; el manteniment de la plaça i la font, així com tenir cura de l’arbrat 
i nius d’abelles en zona de jocs infantils. «Coses petites, moltes vegades, però que cal que funcionin bé, 
com és de dret».

Finalment, hi ha el problema dels senglars, «un gran problema, hi ha cada vegada més, es foten per tot 
arreu, es passegen pel barri, van caminant com si sabessin el camí, les criatures s’espanten». La impressió 
de l’AV és que l’Ajuntament no fa prou, si és que sap què fer.

“Estem abandonats”, servei de bus 
molt deficient i correus fatal

De totes formes, apunta que hi 
ha una clara «disfunció territori-
al», perquè per arribar al barri des 
de Terrassa s’ha de passar sempre 
per Matadepera, ja sigui entrant 
per la carretera de Matadepera o 
per la de Castellar; «no té fàcil ar-
reglo, però algun dia caldrà soluci-
onar-ho», defensa.

Al barri s’utilitzen o es compar-
teixen alguns serveis de l’Ajunta-
ment de Matadepera. Per exemple, 
hi ha un conveni sobre la neteja i 
escombraries, que es fa diàriament. 
L’ajuntament de Terrassa compen-
sa econòmicament al de Matade-
pera el servei. L’assistència sanità-
ria es fa al CAP de la ciutat veïna 
també, mentre que abans depenien 
del CAP de Sant Pere Nord.

Cap problema amb ensenyament, 
destaca en Charles, tots els nanos 
del barri estan als col·legis de Ma-
tadepera.

Associacionisme
Amb unes 65 parcel·les en to-

tal, uns 60 propietaris, aquest és 
un  barri molt petit, amb unes 40 
persones registrades com a sòcies 
de l’AV, «o com a mínim aquelles 
a les quals els arriba informació i 
comunicacions del que fem i con-
sultem». Mig en broma, en Char-
les comenta que és un percentat-
ge molt elevat, quasi el 60%, si 
es compara amb els altres barris, 
«clar que som molt més petits i és 
una altra relació».

L’associació veïnal funciona des 
de fa uns 20 anys, però està le-
galitzada des de fa només 8. Tot 
i petita i desconeguda, participen 
activament a la FAVT.

De totes formes, en aquest 
temps els esforços han estat tots 
dirigits a aconseguir la urbanitza-
ció. No es fa festa major, però sí, 
cada primer dissabte de juny, un 
«sopar de germanor que reuneix 
quasi tots els veïns i persones 
convidades». D’altra banda i pun-
tualment, alguna activitat per als 
nanos, els aniversaris, amb parti-
cipació l’AMPA del col·legi.

La participació al moviment ve-
ïnal, es plany el president de l’AV, 
és poca. «Però els problemes hi 

són i cal actuar», subratlla. La 
contradicció que més hi veu en 
Charles és que «l’associacionisme 
veïnal està en crisi, però és molt 
necessari, potser hi ha canvis 
que encara no entenem», consi-
dera. És una impressió i opinió 
molt compartida arreu, fins i tot, 
apunta, en els barris on es consi-

dera que, relativament, hi ha mol-
ta gent i força.

Ser Matadepera?
El fet de limitar amb Matade-

pera fa que hi ha gent del barri 
que se sent més lligada allà que 
no pas a Terrassa. En Charles re-
corda que hi va haver alguns mo-

viments animats per un grup que 
volia canviar de municipi i unir-se 
a Matadepera. L’argument de més 
pes, en tot cas, era el volum d’im-
postos a pagar. I en aquest punt 
la conversa es va acabar ràpid. El 
temps que comprovar la factura 
final en un i altre lloc. «No s’ha 
tornat a parlar del tema», explica.

PV
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Casal de la Dona de Terrassa

E l passat 26 d’octubre, en un 
acte informal del Casal de 
la Dona,  vam convidar a la 

companya Isabel Marqués Amat 
perquè compartís amb nosaltres 
la seva experiència de cinc anys 
com a Síndica de Greuges de la 
nostra ciutat.

A partir de la seva experiència 
vam poder conversar sobre dife-
rents aspectes com: la formació 
que havia de tenir la persona per 
exercir aquesta feina, motivacions 
que l’han dut a tornar-se a pre-
sentar, tot i que en un principi 
ella va acomiadar-se, necessitat 
d’una dedicació plena al càrrec, 
equip de suport, ...

Al llarg de la conversa ens va 
relatar casos concrets de la vida  
quotidiana en que ajudar a resol-
dre petites coses a les persones 
que no tenen recursos econòmics, 
o bé no tenen a ningú que els pu-
gui donar un cop de mà, acompa-
nyant-los a fer gestions, és d’una 
gran importància. També ens va 
explicar les dificultats que sovint 

trobava en alguns departaments 
de l’administració local i el poc 
suport polític. Durant l’estona 
que vam compartir ens vam ado-
nar de la importància de la seva 
feina i de que el càrrec pugui dis-
posar d’un equip de treball co-
hesionat.

Fruit d’aquesta trobada, i donat 
el coneixement i experiència de 

Millorar el funcionament intern i la comunicació  
i transparència, objectius immediats de la FAVT
Ramon Clariana 
President de la FAVT

Estem en els últims mesos de man-
dat de l’actual junta FAVT que es va 
escollir a finals de l’abril de 2016, per 
dos anys i que ha de renovar-se en la 
primavera de l’any vinent 2018. És per 
tant un bon moment per informar del 
grau de compliment dels objectius es-
sencials que es varen definir en el Pla 
de Treball aprovat en les assemblees 
generals de 2016 i del present any 
2017.

El primer objectiu és fer un treball 
de revisió dels estatuts de l’entitat, 
fent les modificacions necessàries per 
aconseguir un millor funcionament 

dels òrgans de gestió de la FAVT, com 
ara  assemblees generals, reunions de 
la Junta Directiva, càrrecs i vocalies, i 
també una millor definició del procés 
electoral d’elecció d’aquests càrrecs.

El segon objectiu és consolidar un 
projecte potent d’informació, comu-
nicació i transparència, dirigit a les 
associacions de veïns federades i a la 
ciutadania, en general, com factor clau 

per aconseguir un major acostament 
dels ciutadans al món veïnal, i que 
possibiliti una necessària renovació ge-
neracional amb incorporació de gent 
més jove i de més dones, en les juntes 
de les associacions de veïns, que hauria 
de tenir la seva incidència també en la 
junta de la FAVT.

Durant tot aquest any 2017, estem 
treballant molt intensament en la 
consecució d’aquests dos objectius. 
La Comissió de Revisió d’Estatuts 
ha fet diverses reunions durant l’any 
en les quals s’ha treballat en l’elabo-
ració d’un esborrany de proposta de 
nous estatuts, que durant tot el mes 
de novembre ha estat estudiant i valo-
rant en reunions setmanals de la junta 
directiva polint detalls, i preparant la 
seva presentació en una Assemblea 
General extraordinària, oberta a les 28 
associacions de veïns federades, que es 
convocarà abans de Nadal i que tindrà 
en un dels seus punts el debat i l’apro-
vació de la proposta de nous estatuts.  
Serà precís el vot favorable de dos ter-
ços de les associacions de veïns que hi 
assisteixin.

El contingut concret de la proposta 
es completarà en dates molt properes 
i s’enviarà a totes les associacions de 
veïns federades en els primers dies del 
mes de desembre perquè en prenguin 
coneixement i puguin valorar-lo abans 
de l’assemblea, d’acord amb el termini 
de temps definit en els estatuts vigents. 
Igualment, des de fa mesos estem 
treballant  en  millorar la informació 
i la comunicació, mitjançant una to-
tal transformació de la nostra pàgina 
web, variant el seu disseny i apartats, 
incorporant nous continguts i infor-
mació sobre què és l’entitat, quins són 
els membres de la junta directiva i dels 

 ▪ Assemblea de la FAVT el passat abril de 2016. PV

òrgans de govern, plans de treball, me-
mòries anuals, balanços i pressupostos, 
i tota aquella altra informació que re-
quereix la Llei de Transparència, i que 
entitats com la nostra han de complir 
com a receptores de subvencions pú-
bliques de les administracions, en el 
nostre cas de l’Ajuntament de Terras-
sa.

La major part de la informa-
ció estarà oberta a tota la ciuta-
dania, que podrà veure el molt 
treball que fem la FAVT i les AV fe-
derades, i la gestió de les subven-
cions i altres recursos econòmics. 
Cal destacar que la web està estruc-
turada de manera que és possible 

incorporar enllaços i continguts que 
les associacions de veïns federades 
considerin convenient compartir i, en 
aquest sentit, ja els hem informat d’ai-
xò i hem rebut algunes peticions que 
s’incorporaran a la nostra web.

La presentació pública d’aquesta re-
modelada pàgina web es farà en la ma-
teixa assemblea general extraordinària 
en què tractarem de la proposta de 
nous estatuts, que farem abans de Na-
dal, i serà el segon punt de l’ordre del dia. 
Pel que fa a altres eines importants de 
comunicació, seguim treballant en la 
millora i consolidació de la pàgina Fa-
cebook de la FAVT, amb un bon re-
sultat aquests dos últims anys en què 

s’ha duplicat el nombre de persones a 
què arribem i també el de “M’agrades” 
de la pàgina.

Respecte a la nostra col·laboració 
amb la cooperativa Malarrassa, aquest 
any hem publicat, cada mes, en la pà-
gina 3 del seu periòdic, amb una tirada 
de 10.000 exemplars mensuals, articles 
amb temes relacionats amb la FAVT i 
el moviment veïnal, fets pels membres 
de la junta, de les associacions de veïns 
federades, o bé continguts de tracta-
ment periodístic fets per redactors del 
diari, però supervisats per la  FAVT, 
d’acord amb el conveni de col·labo-
ració i prestació de serveis que hem 
signat amb la cooperativa Malarrassa.

“Ens cal una 
necessària 
renovació 

generacional amb 
la incorporació de 
gent més jove i de 

més dones”

El Casal de la Dona mostra el seu suport a la candidatura  
d’Isabel Marqués Amat a la Sindicatura de Greuges

la tasca a realitzar, així com l’em-
patia mostrada vers els petits o 
grans problemes de la ciutadania 
de Terrassa, us demanen el vostre 
vot per a la candidatura de la Isa-
bel Marquès Amat, el proper 14 
de desembre, ja que ha demostrat 
en moltes ocasions la seva huma-
nitat i la seva determinació en la 
defensa dels drets humans.
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Queixes per la manca d’interès per la participació ciutadana
El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana lamenta que la majoria de partits presents al consistori no ajudin a tirar endavant la revisió del 
ROM i critica que la democràcia es trobi “segrestada per les institucions”

25 de novembre: clam contra totes les formes de 
violència que pateixen les dones
Els col·lectius feministes locals commemoren una jornada reivindicativa el Dia de la No Violència  
Contra les Dones

Redacció

“A data d’avui es troba 
totalment paralitzat”. 
Així ho denuncia en 

un comunicat la plataforma ciu-
tadana del Consell d’Entitats, al 
respecte del projecte de modifica-
ció del ROM (Reglament Orgà-
nic Municipal) que va entrar en 
fase de revisió i presentació d’al-
legacions al mes de juliol passat.

La paràlisi del 
ROM denota 

fins a quin punt 
la democràcia 

es troba 
segrestada per 

les institucions, 
afirma el Consell
De fet, des del Consell d’Enti-

tats (CdAC), a través de l’AVV 
Segle XX, Observatori Ciutadà 
Municipal (OCM) i la FAVT, 
van presentar esmenes al ROM, 
on feien incidència en “el dret de 
reconeixement envers les entitats 
alhora de presentar propostes 
de resolució al Ple municipal, i 

a que aquestes puguin ser defen-
sades per les pròpies entitats”, és 
a dir “que tinguin veu pròpia, i 
no com està succeint actualment 
que han de parlar a través dels 
partits polítics si volen que el ple 
es manifesti al respecte”. 

El CdAC recorda igualment 
que es va incidir en què es reco-
negui el seu dret a participar amb 
veu i vot als òrgans d’administra-
ció dels organismes municipals, 
així com la necessitat de dotar 
als consells municipals i sectori-
als de capacitat decisòria.

L’entitat considera aquesta revi-
sió del ROM com a “imprescin-
dible”, i critica amb duresa que la 
seva paràlisi “denota fins a quin 
punt la democràcia es troba se-
grestada per les institucions i 
demostra que l’única democràcia 
que ens està permès utilitzar a la 
ciutadania és la que deleguem a 
través del sistema de representa-
ció i no la que hauríem de poder 
exercir com a subjectes polítics i 
sobirans”.

El segon Parlament Ciutadà, el 
proper mes de març

D’altra banda, continuen el tre-
balls  organitzatius i de difusió, 
previst pel mes de març de 2018, 
per dur a terme el segon Parla-
ment Ciutadà, “un instrument 
creat com un espai de debat ciu-
tadà, construït des de baix i diri-

Miquel Gordillo

La jornada reivindicativa del 
Dia Internacional de la No 
Violència Contra les Dones 

culminà a Terrassa en una marxa, 
dissabte a la tarda, organitzada pels 
col·lectius feministes Casal de la 
Dona, Quart Creixent, La Guer-
rilla dels Cossos, FemKalle, Arran 
Terrassa i Rudes Rebels. Si la nit 
abans havia estat una marxa no 
mixta, per carrers del centre de la 
ciutat, i en record de les agressions 
patides per les dones arreu del món, 
l’endemà es va fer un altre recorre-
gut i encara a llum del dia.

Abans de l’inici, es llegí el mani-
fest que s’havia preparat conjun-
tament, on es denunciava “que les 
violències sexuals formen part de 
la història de les nostres vides”, així 
com que “l’abordatge de les violèn-
cies masclistes per part dels mitjans 
de comunicació és sovint inadequat 
i contribueix a minimitzar o justifi-
car les violències”. Durant la marxa, 
d’unes 150 persones, records sobre-
tot per les dones assassinades, “No 
estem totes, falten les mortes”, i con-
tra el patriarcat dominant.

Després d’una estona d’espera per 
començar la marxa, per problemes 
amb la policia d’ordre de via públi-
ca, es partí cap a Can Palet, passant 
per l’avinguda Jacquard i el carrer 
Colom.

Davant l’empresa Emergia, que 
“fomenta la precarietat laboral de 
les dones”

No només a nivell d’igualtat i do-
mèstic, la violència que pateixen les 
dones en el món del treball també 
va ser denunciada durant la jorna-
da. Un cop arribades a la plaça de 
Can Palet, es continuà fins arribar 
a la seu de la multinacional de con-
tact service Emergia, situada al cos-
tat del Parc Vallès, i on el 80% de les 
treballadores són dones. Davant la 
seu d’Emergia, les manifestants han 
recordat que “les dones cobrem un 
30% que els homes”, i han denunci-
at aquesta empresa, una de moltes, 
de ser “responsable de la precarietat 
laboral a què sotmeten les dones”, 
així com el fet que aquesta precarie-
tat “també és violència”.

Encara més enllà, es va acusar 
l’empresa d’oferir “salaris miserables, 
que oscil·len entre els 600 i 800 eu-
ros per una jornada completa, amb 
incentius i pagues extres incloses”. 
A la vegada, la fan responsable de 
no afavorir la conciliació familiar, i 
on s’entrega l’horari laboral només 
amb una setmana d’antelació, tot 
permetent “que es treballin 8 dies 
seguits sense descans”. També de-
nuncien com s’acomiaden treballa-
dores “amb pagues de només 8 dies 
per any treballat i de no garantir els 
14 dies lliures que pertoquen per 
llei”.

Concentracions el divendres 24 
de novembre a tots els distric-
tes

Durant el vespre del passat di-
vendres 24, hi hagué la comme-
moració del Dia Internacional 
contra la Violència vers les Dones 

 ▪ Moment de la marxa feminista el passat 25 de novembre, al seu pas per l’avinguda Jacquard. MG

git per entitats socials i les perso-
nes que les conformen”. 

La convocatòria del segon Parla-
ment Ciutadà tindrà precisament 
com a tema principal l’impuls 
de la democràcia en el marc dels 
drets humans a Terrassa, a partir 
de les propostes de les entitats 
Espai Drets, l’Observatori Ciuta-
dà Municipal (OCM) i l’associa-
ció de veïns del Barri Segle XX. 
Allò que es pretén entre d’altres, 
és que s’apliqui de la Carta euro-
pea de Salvaguarda dels DDHH 
que va signar l’Ajuntament.

“Volem parlar de drets humans 
tot centrant-nos en aquest docu-
ment signat per l’Ajuntament de 
Terrassa l’any 2000, però oblidat 
en un calaix durant tots aquests 
anys“, expressa el Consell. El 
primer Parlament Ciutadà de 
Terrassa es va estrenar al gener 
d’aquest any 2017 parlant d’aigua 
i de la seva gestió. 

Previament, s’han previst dues 
jornades de debat: la primera al 
mes de gener sobre drets humans 
i ciutat, i la segona, al febrer, so-
bre Democràcia, participació 
i control social. La idea és que 
aquestes trobades serveixin per 
crear coneixement per poder ar-
ribar a la celebració del 2n PC 
amb una bona base informativa i 
formativa.

A banda d’això, des del CdAC 
també proposen realitzar alguns 

actes descentralitzats per distric-
tes o barris “que facilitin la presa 
en contacte amb les entitats dels 
mateixos i amb la comunitat veï-
nal, i que al mateix temps serveixi 
per estendre la idea del Parla-
ment Ciutadà”.

Després d’aquella primera ex-
periència, des del CdAC es reafir-
mem en la idea que el Parlament 

Ciutadà, “és una eina de debat 
públic, un espai per escoltar i per 
parlar, que compta amb la par-
ticipació de persones, entitats i 
col∙lectius”, i al mateix temps, “un 
espai on tractar qualsevol tema 
de ciutat i on qualsevol persona 
o entitat ha de tenir l’oportunitat 
de participar i denunciar, delibe-
rar i prendre acords”.

amb sis concentracions simultà-
nies, una per districte, a les 19 
hores, per tal d’afavorir la partici-
pació a tota la ciutat. A cada con-
centració s’ha fet la lectura d’un 
manifest, seguida d’un minut de 
silenci per les víctimes de la vio-

lència masclista. Les concentra-
cions van tenir lloc a la plaça de 
la Immaculada (districte 6), a la 
plaça de la Cultura (districte 5), 
al Raval de Montserrat (districte 
1), i als centres cívics dels distric-
tes 2, 3 i 4.
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L’escola catalana no es toca
Manifest de la Comunitat Educativa de Terrassa

Davant dels recents i gravís-
sims esdeveniments que 
atempten contra la demo-

cràcia a l’Estat Espanyol i a Cata-
lunya, la Comunitat Educativa de 
Terrassa, en defensa de l’ensenya-
ment públic i de qualitat, basat en 
els valors democràtics i de cohesió 
social, i en la tradició progressista 
i renovadora de l’Escola Catalana,

Exposa:
· Exigim l’alliberament dels 

membres del govern que són a la 
presó així com d’en Jordi Sánchez 
i en Jordi Cuixart. Els primers són 
els nostres representants legítims, 
escollits democràticament a les 
darreres eleccions autonòmiques 
del setembre del 2015, i els segons 
activistes socials de contrastada 
i llarga trajectòria pacifista. En 
ambdós casos es tracta d’empreso-
naments que estan totalment fora 
de lloc en una societat pacífica i 
democràtica com és la catalana.

· Ens posicionem en contra 

de l’aplicació de l’article 155. La 
considerem inacceptable ja que 
atempta contra el dret de les ciu-
tadanes i els ciutadans catalans a 
escollir els seusrepresentants po-
lítics. Es tracta d’un atac contra 
les institucions d’autogovern de 
Catalunya. Per això ens oposarem 
a seguir les instruccions derivades 
de l’aplicació d’aquest article que 
afectin el normal desenvolupa-
ment de l’Escola Catalana, en cas 
que n’hi hagi.

· Aquestes darrers setmanes i 
dies hem pogut veure atacs con-
crets contra l’Escola Catalana: 
denúncies presentades a docents 
de la Seu d’Urgell i altres munici-
pis que han hagut de presentar-se 
al jutjat, iniciatives de delacions 
anònimes cap a docents impulsa-
des per l’extrema dreta que bus-
quen l’autocensura i la por per 
impedir als docents l’exercici de la 
llibertat d’expressió a l’aula, apari-
ció de pintades intimidatòries de 
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caire feixista a diversos centres es-
colars de la ciutat i de la comarca. 
Tots aquests

actes realitzats amb la voluntat 
explícita de trencar la cohesió so-
cial, pilar fonamental de l’Escola 
Catalana.

· Exigim preservar i respectar 
el desenvolupament de la tasca 
docent i del col·lectiu que la de-
senvolupa, el qual ha demostrat 
sempre la seva sensibilitat i pro-
fessionalitat en encarar temàti-

ques i problemàtiques socials, 
fent-ho sempre des d’una pers-
pectiva crítica i ajudant l’alumnat 
a dotar-se d’eines per a entendre i 
analitzar el món que l’envolta tot 
fomentant els Drets Fonamentals 
i la dignitat de les persones reco-
llits en la Declaració Universal 
dels Drets Humans.

Demanem:
· El posicionament del ple Mu-

nicipal de Terrassa en contra de 
la campanya difamatòria d’acusa-

cions d’adoctrinament que s’està 
fent des d’alguns partits polítics 
i per part d’algunes personalitats, 
fets tots ells de caire antidemocrà-
tic i en contra de l’Escola Catala-
na.

· Fer arribar aquest posiciona-
ment a la delegació del Gobier-
no a Catalunya i al Ministerio de 
Educación y Ciencia mitjançant 
comunicació escrita, per correu 
postal o digital.

 ▪ Cartell penjat a la façana de l’INS Blanxart que va ser retirada. 

La Comunitat Educativa de Terrassa vol llegir i sotmetre 

a votació del ple a l’Ajuntament del dijous 30 de novembre 

el següent manfiest. El col·lectiu considera que “davant les 

mentides i les greus difamacions dirigides a l’Escola Catalana 

i als gravíssims fets que viu la societat catalana”, aquesta “no 

pot ni vol quedar-ne al marge. Volem dir ben clar i fort que 

l’Escola Catalana no es toca.”
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 >L’Aliança Contra la Pobresa Energètica lamenta també la passivitat de l’administració

Els obstacles de les subministradores per resoldre 
el drama de la pobresa energètica

Mobilitzacions en defensa del Kasalet i contra l’especulació 
immobiliària, davant del judici del 18 de desembre

Miquel Gordillo

Comença el fred i es torna a posar 
de relleu la problemàtica que 
tenen les famílies per poder 

cobrir les necessitats més bàsiques. «A 
Catalunya hi ha un 10% de població en 
situació de pobresa energètica. No no-
més que no poden pagar la llum, si no 
que potser sí que paguen les factures, 
però no poden encendre la calefacció 
a l’hivern». Així ho explicava el passat 
24 de novembre la Maria Campuzano, 
de l’Aliança per la Pobresa Energètica 
(APE), en la presentació del nou grup 
local a Terrassa. El col·lectiu reclama 
l’accés universal als serveis bàsics com la 
llum, el gas i l’aigua.

Des de l’APE, atribueixen les causes 
d’aquesta anomenada pobresa ener-
gètica a «habitatges ineficients, que 
no tanquen bé les finestres, com no, 
també, als baixos ingressos familiars», 
i afegia: «als preus de les factures, que 
les subministradores han apujat mol-
tíssim els darrers anys; a més aquestes 
empreses tallen el subministrament de 
manera indiscriminada». «Estan fent 
negoci amb les necessitats bàsiques 
de la gent, per això estem aquí», deia 
Campuzano, en la presentació del grup 
davant l’oficina d’Endesa a l’avinguda 
Barcelona.

Des de l’APE es va impulsar la ILP 
que permeté l’aprovació al Parlament 
de la Llei 24/2015. «Però no s’està apli-
cant, ja que falta resoldre el problema 
del deute de les famílies, encara que 
almenys hi ha una protecció contra els 
talls de subministrament quan no es 
pot pagar».

Recorden que segons la llei 24/2015, 
s’havien de signar convenis entre admi-
nistracions i empreses que posessin fre 
als deutes de famílies que no podien pa-
gar. «El gener d’enguany la Generalitat 
va oferir una proposta, la qual dema-
nava a les empreses que només fessin 

un 50% de l’aportació. Nosaltres vam 
queixar-nos, ja que pensem que hauria 
de ser del 100%, atès que són empreses 
amb beneficis multimilionaris que fan 
negoci amb drets bàsics». Tot i així, les 
empreses no van voler signar el con-
veni. El resultat que han observat des 
de l’APE és que «cada ajuntament fa 
el que pot, alguns paguen les factures 
de les famílies més necessitades, altres 
no les paguen ja que entenen que s’han 
d’encarregar les empreses... Això pro-
voca que moltes famílies els estan acu-
mulant deutes», lamenten.

Tot considerant que la Generalitat 
«no ha estat prou valenta per fer que 
les empreses signin aquests convenis, 
hem començat a presentar documents 
per demanar la condonació cas per cas, 
com abans de que existís aquesta llei». 

Les tardes de dimarts al CC Fran-
cesc Macià

El grup local de l’APE es reuneix 
conjuntament amb l’assemblea de la 
PAH de Terrassa, els dimarts a les 
17h al Centre Cívic Francesc Ma-
cià. «Qui vingui pot trobar suport i 
acompanyament», explica la Valeria 
Santiago. Per això conviden a «qui 
tingui talls o problemes amb paga-
ments de factures que vinguin per 
fer-los aquest assessorament en els 
tràmits». De fet, amb el nou bo soci-
als aprovat pel govern, el qual preveu 
entre un 25 i 40% de descompte de 
les factures en funció dels ingressos, 
«veiem que moltes persones no saben 
fer els tràmits». 

A dia d’avui, són un grup d’unes 15 
persones, «cada vegada ve més gent 
que té problemes per pagar». Per això, 
«hem decidir fer-ho aquí a Terrassa», 
després d’un any de funcionament i 
d’aprenentatge sota el paraigües de 
l’APE Barcelona. Tenen clar que «fal-
ta informació, per part de l’Ajunta-
ment, de les subministradores...».

L’APE lamenta que el nou bo social que ha aprovat re-
centment el govern espanyol «deixa fora a la majoria de 
gent que pateix pobresa energètica i Endesa ho agreuja 
impedint tramitar-ho a les seves oficines».

Aquest bo social preveu descomptes d’entre el 25% i el 
40% en la factura de la llum, amb un termini de sis mesos 
per renovar-lo, fins l’abril del 2018. Des de l’APE però, 
insisteixen en què aquest bo «és una mesura que torna a 
quedar-se curta i a deixar a moltíssima gent fora, no no-
més perquè els requisits són molt limitants, sinó també 
perquè el tràmit burocràtic per demanar-lo és molt en-
revessat”.

Una altra crítica és que els barems de renda exigits són 
molt baixos, i que els límits que es posen al consum no 
tenen en compte les característiques de la llar. A més, «la 
protecció contra els talls que regula és gairebé inexistent; i 
a més, trasllada la responsabilitat a l’Administració públi-
ca enlloc de fer-ho a les empreses elèctriques».  

També denuncien el fet que només puguin oferir aquest 

bo les cinc grans comercialitzadores de referència, però 
qui se’n farà càrrec del seu cost seran totes les comercialit-
zadores en funció del número de clients. «Un mecanisme 
que sembla pensat més per eliminar la competència de 
les empreses de l’oligopoli que per fer un repartiment just 
del cost entre les empreses del sector», afirmen. Per últim, 
afegeixen, «el govern espanyol ha creat un bo social pel 
qual s’ha d’entregar un gruix important de documentació 
i que a més, s’ha de renovar cada dos anys, fet que dificulta 
encara més la seva tramitació». 

En aquest sentit, l’APE ha constatat que «Endesa in-
compleix l’obligació que estableix el reial decret de poder 
tramitar a les oficines de les comercialitzadores el nou bo 
social», ja que no els han permès dur a terme el tràmit 
directament a les oficines. La qual cosa dificulta «que 
moltes persones quedin privades del seu dret, degut a 
la bretxa digital de col·lectius com gent més gran de 55 
anys i pensionistes, a qui va especialment dirigit aquest 
bo social». 

Endesa posa traves a les famílies per tramitar el nou bo social, 
afirma l’APE

Pep Valenzuela

A ctivistes del moviment oku-
pa, així com membres d’al-
tres moviments socials i del 

sindicat CGT, realitzaren una roda de 
premsa davant l’Ajuntament de Ter-
rassa el passat divendres per anunciar 
el programa d’activitats i mobilitzaci-
ons organitzades per donar resposta al 
que consideren un «judici polític con-
tra un moviment social que lluita pel 
dret a gaudir d’habitatge digne».

En la seva intervenció, en Franki, un 
dels portaveus del Kasalet, denuncià 
que, al temps, aquest judici també ho 
és per «criminalitzar l’autogestió del 
jovent a la ciutat», tot considerant que 
els poders fàctics el que volen és «con-
trolar-ho tot per impedir els canvis 
socials».

No és per casualitat tampoc que 
aquest judici estigui seguint, afegí en 
Franki, un «procediment injust», car 
les 12 persones que voluntàriament 
assumeixen la responsabilitat pel Ka-
salet estant sent obligades a pagar 300 
euros cada una d’elles pel dret a la de-
fensa, denuncià, una xifra inassumible 

per cap d’elles, que de fet ja s’han aco-
llit a la justícia d’ofici gratuïta, «quina 
justícia és aquesta!», reclamà.

Des del Kasalet es posa en valor el 
paper que desenvolupen com a centre 
social i d’activitats culturals des de fa 
més de 13 anys. Per aquest motiu, 
interpel·laren l’Ajuntament a prendre 
posició en favor d’aquest «servei soci-
al i cultural», perquè en cas contrari, 
permetent o facilitant el tancament 
del centre, es faria responsable també 
del «greuge que això implicaria per a 
la ciutat».

Els arguments, però, no s’acaben en 
aquest terreny. Des del Kasalet de-
nuncien que l’empresa que els ha posat 
la denúncia i vol desallotjar el centre 
social, Visolgran SL és un entramat 
d’almenys 15 empreses. D’acord amb 
els resultats de la investigació realit-
zada, estan en condicions d’afirmar 
que aquestes empreses no tenen seus 
socials d’activitat real, només algunes 
adreces en les quals no s’hi troba res, 
«només estarien servint com a pan-
talla i agent per fer la feina bruta d’es-
peculació immobiliària de l’empresa 
Finques Vidal Gomà, que així apareix 

sempre amb la cara neta». Així doncs, 
conclouen els representants del Kasa-
let, «aquests que trafiquen i especulen 
són els responsables del judici».

Per tots aquests motius, el portaveu 
del centre social assegurà que defensa-
ran el dret a mantenir l’activitat al local 
del carrer Societat 4, al temps que va 
fer una proposta de «solució pactada, 
no repressiva ni judicial. Els empla-
cem a arribar a un acord».

En Josep Maria Pi, com a represen-
tant de la CGT local, i la Núria Mar-
tí, de la Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública, van donar suport a 
la lluita per la defensa del Kasalet, tot 
considerant la sintonia amb el movi-
ment i les lluites i, per tant, la neces-
sitat de suport mutu i coordinació, 
«són més necessaris que mai», afirmà 
la Núria en argumentar que «són un 
actiu per a ciutat, un exemple d’auto-
organització, autogestió i lluita dels 
joves».

A més de la recollida de signatures 
que s’està realitzant des de fa alguns 
dies, les membres del Kasalet dema-
naren suport escrit, tant de persones 
com d’entitats, i anunciaren una cerca-

vila pel dia 1 de desembre, sortint de 
la plaça Vella a les 19:30 hores. Així 
mateix, el dia 3 de desembre, es rea-
litzarà una cursa, dita CorreOkupes 

2017, que començarà a les 12 hores, 
prèvia entregada de dorsals i tanca-
ment de les inscripcions a partir de les 
10:30 hores, a la pla del Rector Homs.
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Invisibles
Oriol Vicente i Cardona

Són les 18:30 del dimecres 15 de 
novembre. En una sala de les 
Cotxeres de Sants, SOS Ra-

cisme està a punt de començar una 
activitat en commemoració dels 25 
anys del SAID, el Servei d’Atenció i 
Denúncia per a les Víctimes de Racis-
me i Xenofòbia impulsada per aques-
ta mateixa entitat.

Estic allí acompanyant la Maria, la 
dona que va ser agredida a Terrassa 
als crits de “negra de mierda, te voy 
a matar”, “vete a tu tierra”. La Maria 
estava convidada a explicar el seu cas 
juntament amb una quarantena més 
de ciutadanes i ciutadans que també 
ens van dir el què i el com varen rebre 
insults, agressions, vexacions, detenci-
ons il·legals i d’altres formes vulnera-
ció dels seus drets més elementals.

“El racisme consolida altres 
formes d’opressió i segregació, 
sent amb el patriarcat i el 
classisme elements claus per a 
perpetuar un sistema de poder”

Aquesta activitat de SOS Racisme 
va esdevenir un espai d’intercanvi 
d’experiències, de reflexions, de vivèn-
cies personals, familiars, de relacions 
amb l’entorn més immediat, de com 
la societat no visibilitza aquests fets, 
de com la justícia no actua amb prou 
fermesa o, fins i tot, com les víctimes, 
sovint esdevenen culpables. Va ser 

Eduardo Galeano qui va escriure allò 
de que “la justícia, com les serps, no-
més mossega als qui van descalços”.

Sóc conscient que el tema del ra-
cisme ha despertat en mi, un interès 
més profund arrel de l’atac patit per la 
Maria, la meva companya. Sóc consci-
ent de la meva inconsciència. Mai no 
he mirat cap a un altra banda davant 
les injustícies, els abusos d’autoritat, 
la xenofòbia. Però fins ara no havia 

estat conscient de com el racisme es 
mou per les nostres vides, pels carrers 
i places dels nostres barris, quasi amb 
total impunitat. Com el racisme for-
ma part de la normalitat quotidiana, 
amagat, a l’aguait, esperant el moment 
propici per mossegar, per atacar, per 
menysprear els veïnes i veïns, per fer-
los sentir inferiors, fins i tot culpables. 
És el racisme invisible, el que corre el 
perill de que esdevingui normal.

El 25 de novembre va ser decla-
rat Dia Internacional de la No 
Violència Contra les Dones i 

Nenes, el juliol de 1981, en el context 
del primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrat a 
Bogotà (Colòmbia). En aquesta tro-
bada les dones van denunciar la vio-
lència de gènere en l’àmbit domèstic 
i la violació i l’assetjament sexual en 
l’àmbit social i dels governs, inclo-
ent-hi la tortura i els abusos que pati-
en moltes presoneres polítiques.

Es va escollir aquest dia per com-
memorar el violent assassinat de les 
germanes Mirabal, tres activistes po-
lítiques assassinades el 25 de novem-
bre de 1960 mentre anaven a Puerto 
Plata a visitar els seus marits empre-
sonats, en mans de la policia secreta 
del dictador Rafael Trujillo a la Repú-
blica Dominicana.

Aquest 25 de novembre les feminis-
tes juntes i diverses omplim els carrers 
i aixequem les nostres veus, per exigir 
i construir unes vides lliures de vio-
lències; conscients que les violències 
masclistes representen una greu i 
sistemàtica vulneració dels drets hu-
mans de més de la meitat de la pobla-
ció. Les violències masclistes, (contra 
moltes dones i criatures, lesbianes, 
transsexuals, bisexuals, transgènere, 
intersexuals, amb diversitat funcional, 
de diferents orígens, cultures, creences 
i religions) legitimen i perpetuen les 
desigualtats en un sistema patriarcal, 
capitalista, colonial i racista basat en 
mecanismes de control i poder sobre 
els nostres cossos i les nostres vides.

Malgrat que diverses legislacions, 
incloses les internacionals, insten els 
governs a eliminar, prevenir, i protegir 
de les violències patriarcals; les dades 
que surten a la llum arreu del mon i 
també a casa nostra sobre feminicidis 
dins i fora de la parella i agressions 

sexuals, palesen que és un fenomen 
greu molt estès, que no decreix i que 
hi ha una manca de voluntat política 
per abordar-ho.

El passat 21 d’octubre en la Primera 
Assemblea Feminista per l’abordatge 
de les violències masclistes de Catalu-
nya, vam denunciar amb força:

· Que les violències sexuals formen 
part de la història de les nostres vides. 
Es produeixen en molts llocs: a la 
casa, al carrer, als ascensors, en espais 
d’oci, a la feina; de nit i de dia; per des-
coneguts però sobretot per coneguts, 
familiars, gent propera, veïns, perso-
nes que treballen en el mateix lloc que 
la dona; individualment o en grup.

· Que l’abordatge de les violències 
masclistes per part dels mitjans de 
comunicació és sovint inadequat i 
contribueix a minimitzar o justificar 
les violències i a victimitzar més les 
dones que les pateixen. Creen un estat 
d’opinió que malauradament influeix 
en les decisions polítiques i judicials 
que es prenen.

· Que en el ciberespai, un lloc quoti-
dià de relacions per al jovent, apareix 
un nou concepte de violència 2.0. En 
les xarxes socials es desenvolupen 
conductes verbals agressives contra el 
que difereix del cànon normatiu patri-
arcal, violències sexuals i experiències 
associades al mite de l’amor romàntic.

· Que es donen situacions de vi-
olència institucional com a conse-
qüència de la inacció i omissió de les 
institucions públiques, de processos 
administratius lents i burocràtics i de 
processos judicials que aborden les 
violències masclistes com a conductes 
aïllades i fan recaure les sospites sobre 
qui les pateix.

Exigim:
· Que totes les estructures socials, i 

molt especialment les organitzacions 
i institucions amb responsabilitats de 

govern, es comprometin en la preven-
ció i l’eradicació de les violències mas-
clistes.

· Que per poder establir la veritable 
dimensió de les violències masclis-
tes, es requereixen estudis periòdics 
i complets, estudis qualitatius en els 
quals es reculli la veu de les dones, i 
en els quals es detalli la prevalença de 
totes les formes de violència, causes i 
conseqüències: la violència exercida 
en l’àmbit de la parella i exparella, les 
agressions sexuals al carrer, l’assetja-
ment sexual i per raó de sexe, i l’asset-
jament per identitat sexual en l’àmbit 
laboral, el tràfic amb finalitats d’explo-
tació sexual i laboral de dones i nenes, 
i tot tipus de violències masclistes.

· Que les polítiques publiques i el 
Sistema Judicial assumeixin les res-
ponsabilitats envers les violències 
masclistes i que garanteixin els re-
quisits de “veritat, justícia i reparació”. 
Que generin estructures reals de pro-
tecció, que respectin els processos i les 
necessitats de les dones i implementin 
mesures de justícia real i efectiva.

· Que a totes les empreses existeixen 
protocols de prevenció i eradicació 
dels assetjaments sexuals i assetja-
ments per raó de sexe.

· Que els models d’atenció siguin 
feministes, de manera que han de 
ser integrals i multidisciplinaris i han 
d’incloure processos de recuperació, 
reparació i acolliment per a les dones 
i els seus fills i filles, així com per a 
nenes, adolescents i joves. Que totes 
les persones que les atenguin tinguin 
obligatòriament formació específica i 
feminista.

· Que s’eliminin totes les traves exis-
tents per a les dones en situació irre-
gular administrativa per accedir a les 
mesures d’atenció integral i protecció 
efectiva en situacions de violències 
masclistes. Volem l’accessibilitat uni-

versal a tots els serveis. Que es faci 
efectiva la possibilitat de rebre asil o 
refugi polític per motius directes de 
persecució per violència masclista, 
d’opció sexual i d’identitat de gènere.

· Que la prevenció contra les vio-
lències masclistes sigui una política 
prioritària, que inclogui un sistema 
coeducatiu en totes les etapes educa-
tives i la formació específica per a tot 
el personal professional que intervé en 
els processos educatius.

· Que els mitjans de comunicació i 
de producció cultural, així com les 
xarxes socials assumeixin la seva res-
ponsabilitat en l’eliminació de les vi-
olències masclistes, i que en facin un 
tractament adequat.

Cal situar i reconèixer:
· Que les nostres demandes van més 

enllà d’un Pacte d’Estat que no dona 
solucions reals al problema de les vio-
lències masclistes

· Que continuem i continuarem de-
nunciant i recordant, avui i sempre, 
que la violència és responsabilitat de 
qui l’exerceix, no de qui la pateix.

· Que som milions de dones soste-
nint la vida i construint relacions lliu-
res de violència. Perquè les pràctiques 

de llibertat femenina són mediació 
universal per a la transformació de la 
feminitat i de la masculinitat.

· Que la autodefensa feminista dona 
seguretat física i emocional, és creati-
va, i és una forma eficaç per fer front 
a les violències masclistes de forma 
individual i col·lectiva.

· Que les dones teixim xarxes i que 
sense xarxes no es pot abordar el canvi 
social. Les organitzacions feministes 
som referents de voluntat i acció po-
lítica per a la llibertat, la vida, l’equitat, 
la pau i la sostenibilitat. I per això es-
tem amb totes les dones que arreu del 
món compartim la mateixa lluita.

· Que els països només seran verita-
blement lliures si les dones vivim sen-
se violències masclistes.

· Que els moviments feministes som 
la clau de la transformació cultural i 
social. Sense les dones no hi ha revo-
lució.

Les unes al costat de les altres, prac-
ticant l’autoorganització, l’empodera-
ment i l’autodefensa feminista, diem 
prou a les violències masclistes i ens 
donem suport per gaudir de vides i 
relacions lliures.

SOS Racisme, en el seu informe 
anual sobre l’estat del racisme a Cata-
lunya, “…alerta de que parlar de racis-
me, és parlar d’un sistema de domina-
ció. El racisme consolida altres formes 
d’opressió i segregació, sent amb el 
patriarcat i el classisme elements claus 
per a perpetuar un sistema de poder, 
on la minoria exclou i discrimina les 
minories que componen la majoria”. 
Per tant, continua apuntant l’informe, 

parlar de lluita antiracista es parlar de 
defensa dels drets humans.

A la ciutat, existeix l’Espai per la 
Defensa dels Drets Humans i Soci-
als de Terrassa. Aquest espai el con-
formen més d’una dotzena d’entitats 
ciutadanes, amb una forta voluntat de 
defensa activa dels drets humans i les 
situacions de vulnerabilitat social que 
el no compliment d’aquests generen.

Arrel dels atacs racistes i masclistes 
del passat mes de juliol a la Maria, va 
sorgir un moviment de suport que a 
banda de la defensa de la mateixa, feia 
suposar, i així es va explicitar, la neces-
sitat d’elaborar un protocol sobre els 
delictes d’odi i racisme, una proposta 
necessària i urgent, que valdria la pena 
no es quedés tan sols en una proposta.

 • 2015, segons l’Agència 
Europea dels Drtes Humans, 
el 82% de persones 
víctimes d’un delicte d’odi no 
denunciaven. 

 • En 25 Anys d’existència, 
SOSRacisme porta ateses 
més de 8.000 persones a 
Catalunya. 

 • SOS Racisme ha atès 431 
persones al 2016. 

 • El 2016, un 34% de les 
situacions de racisme, no han 
estat denunciades.

25 Novembre: Ens hi va la vida!
Manifest del Casal de la Dona de Terrassa
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L’oposició, incapaç d’articular-se, deixa l’alcaldia 
novament en mans d’un PSC en minoria

El nou síndic es votarà el 14 desembre
Quatre candidatures es presenten al procés participatiu de la Sindicatura 
municipal de greuges

Ajuntament i Comitè 
d’Empresa de Mina creen 
una comissió per concretar 
el canvi de gestió
Els tràmits per posar en funcionament la nova 
empresa de gestió pública van endavant, malgrat una 
nova pròrroga forçosa amb l’empresa Mina, fins el 
juny de 2018, per garantir la continuïtat del servei.

Redacció

L’Ajuntament de Terrassa i el 
Comitè d’Empresa de Mina 
Pública d’Aigües de Terras-

sa SA han constituït una comissió 
tècnica que s’encarregarà de fer se-
guiment de la tramitació de l’expe-
dient de canvi de forma de gestió 
del servei d’abastament d’aigua a 
Terrassa, i dels passos que ha de fer 
l’Ajuntament per la constitució i po-
sada en funcionament del nou ser-
vei. La constitució de la comissió va 
tenir lloc abans d’ahir, dilluns 13 de 
novembre, i va comptar amb la pre-
sència del regidor d’Aigua, Alfredo 
Vega, dels representants del Comitè 
d’Empresa de Mina, i de diversos 
tècnics municipals.

La nova comissió es reunirà pe-
riòdicament a partir de desembre 
i anirà tractant tots aquells temes 
que poden ser d’interès de les per-
sones que treballen actualment al 
servei d’aigua de Terrassa, i molt 
especialment els que fan referència 

a la subrogació del personal que ac-
tualment treballa a Mina a la nova 
entitat pública empresarial que es 
constituirà l’any vinent.

El Ple municipal va aprovar inici-
alment, el passat mes de setembre, la 
constitució i els Estatuts de l’entitat 
pública empresarial local Aigua de 
Terrassa EPEL, que s’encarregarà de 
la gestió del servei públic d’abasta-
ment d’aigua a la ciutat. La memòria, 
finalitzada i lliurada el passat juliol 
per la Comissió, i presa en conside-
ració pel Ple, conclou que la forma de 
gestió més eficient i sostenible per a 
la gestió del servei d’abastament d’ai-
gua a Terrassa és la gestió pública, i 
entre les diferents formes que preveu 
la llei, la gestió mitjançant una Enti-
tat Pública Empresarial Local.

Mina continuarà garantint l’abas-
tament d’aigua, durant sis mesos 
més, en virtut de la pròrroga forçosa 
aprovada. La intenció de l’equip de 
govern és que aquesta sigui l’última, 
tal com ha expressat el regidor de 
l’aigua Alfredo Vega.

Redacció

D avant la incapacitat de l’opo-
sició per donar suport a un 
candidat únic, Alfredo Vega, 

candidat de la llista més votada a les 
eleccions municipals de 2015, PSC-
CP, qui va veure com va perdre dos 
terços dels seus regidors, fins i tot de 
l’alcalde Ballart, va ser elegit alcalde pel 
Ple municipal.

Alfredo Vega va ser investit alcalde 
de Terrassa durant el Ple Extraordi-
nari celebrat la tarda del dijous 16 de 
novembre a l’Ajuntament. Un resultat 
que va ser incògnita quasi fins l’últim 
moment abans de començar el Ple, car 
els grups municipals de Terrassa en 
Comú, ERC-MES, CUP i PDCat 
van negociar intensament un acord 
per investir el portaveu de TeC, Xavi 
Matilla.

Un acord que finalment no va ser 
possible perquè el grup de l’extinent 
d’alcalde Sàmper no acceptà posar els 
seus tres vots (dels 14 necessaris per 
investir Matilla) a disposició sense 
alguna regidoria a canvi en el nou go-
vern. Un punt del qual els comuns van 
fer línia vermella, mentre que ERC-
MES i CUP, per la seva banda, tot i 
que amb certa incomoditat, conside-
raren que valia la pena acceptar per a 
poder impulsar un govern de canvi.

Sense majoria absoluta (14 vots) de 
cap candidat, Vega fou nomenat al-
calde com a candidat de la llista més 
votada a les darreres eleccions munici-
pals de l’any 2015 (PSC-CP), després 
que a la votació cap de les altres tres 
presentades obtingué la ja dita majoria 
absoluta. Una altra sorpresa del dia, 
davant l’estupefacció i indignació de les 

regidores de l’oposició i bona part del 
públic, va ser que Alfredo Vega rebé 
la vara d’alcalde i la venera de Terras-
sa de mans del segon tinent d’alcalde, 
Noel Duque, un dels 5 regidors que 
va dimitir solidàriament amb en Jordi 
Ballart.

Com és de protocol, el nou alcalde 
de Terrassa declarà tot allò que cor-
respon: que assumeix el seu nomena-
ment com a alcalde de Terrassa com 
un «acte de servei i de compromís amb 
la ciutat i la ciutadania», que es com-
promet a «impulsar i liderar un pro-
jecte i un programa polític de progrés, 
obert al diàleg, a l’entesa i al pacte amb 
tothom qui vulgui posar per davant 
els interessos de la ciutat”; que Ter-
rassa es mereix un «govern responsa-
ble, que estigui compromès a complir 
amb tots els seus compromisos, que 
treballi amb transparència i rigor, que 
sigui, com fins ara, un exemple d’ho-
nestedat i que representi la ciutat amb 
dignitat».

De totes formes, en Vega encara no 
tenia govern. De fet, tot sembla indicar 
que el PSC fins i tot va tenir proble-
mes per substituir les vacants que dei-
xaren els sis dimissionaris. Tant és així, 
que Vega anuncià que la porta estarà 
oberta per buscar vies de diàleg amb 
els diferents grups. De fet, ja hi ha qui 
anuncia, per després de les eleccions 
autonòmiques, un eventual retorn del 
PDeCAT al govern.

Entendre el procediment d’elecció

El procediment d’elecció d’alcalde 
s’ha realitzat d’acord amb el que deter-
mina l’article 196 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General. S’han 

presentat tres candidats: Alfredo Vega 
(PSC-CP), Xavier Matilla (TeC) i 
Miquel Sàmper (PDeCAT).

Després dels parlaments d’aquests, 
així com dels portaveus de la resta de 
grups municipals, els membres del 
Consistori van votar pel sistema de vot 
nominal. El recompte de vots va ser el 
següent: Alfredo Vega: 9 vots; Xavier 
Matilla: 11 vots; Miquel Sàmper: 3 
vots; Abstencions: 4.

Sense acord per  
aprovar les noves  
odenances fiscals

Finalment, el govern municipal 
no va arribar a un acord per què 
tirin endavant unes noves orde-
nances fiscals de cara el 2018, les 
quals van ser rebutjades per tota 
l’oposició. S’hauran de mantenir 
per tant les que hi ha vigents del 
darrer any. 

Des d’ERC-MES, una de les 
formacions contràries a la pro-
posta de l’equip de govern, cri-
ticaren la urgència per tramitar 
unes noves ordenandes, quan ja 
es van treballar  àmpliament l’any 
anterior. Des de la CUP, també 
rebutjaren la proposta, per no 
garantir una redistribució més 
equitativa en els impostos.

Es tracta d’un reflex de les di-
ficultats que té l’equip de govern 
actual per aprovar les seves pro-
postes, i que es pot agreujar amb 
un govern en minoria i sense 
suports explícits.

Els nous noms que supleixen 
els sis regidors dimitents 

L ’estampida de fa unes setmanes enrere de cinc regidors ads-
crits al PSC ha provocat que els socialistes haguéssin de 
buscar a fons, en la seva llista electoral de 2015, els noms 

de persones per substituir-los. Ara el PSC s’ha quedat fins i tot 
sense suplents.

D’aquesta forma, en el ple ordinari del mes de novembre s’han 
estrenat com a nous regidors Eva Candela López (número 16 de la 
llista), Jordi Rueda Muñoz (18), Manuel Giménez Guàrdia (21), 
Gracia García Matute (segona suplent) i Adrián Sánchez Morales 
(setè i últim suplent). En el ple anterior ho havia fet Javier García, 
en substitució de Jordi Ballart. Va ser moment també en què for-
malitzaren la seva renúncia els regidors dimitents: Rosa Maria Ri-
bera, Maruja Rambla, Noel Duque, Lluïsa Melgares i Jordi Flores.

Redacció

E l dijous 14 de desembre, els ma-
jors de 16 anys empadronats a 
Terrassa estan cridats a donar 

suport a una de les quatre candidatures 
presentades a Síndic de Greuges local. 

Les persones a qui es pot donar su-
port són les següents: Isabel Marquès 
i Amat, Roger Peiró i Carbonell, Jordi 
Estapé Madinabeitia, José Miguel Sanz 
Martínez.

Seran set els punts de la ciutat que ro-
mandran oberts des de les 9:30 fins les 
20 hores, als quals cal acudir per exer-
cir el suport de forma presencial. Els 
llocs de votació són l’Oficina d’atenció 
ciutadana de Plaça Didó(Districte 1), i 
els centres cívics Montserrat Roig (Dis-
tricte 2),  Alcalde Morera (Districte 3), 
Casal Cívic de Can Parellada (Districte 
3),  Maria Aurèlia Capmany (Districte 
4), Avel.lí Estrenjer (Districte 5), i Presi-
dent Macià (Districte 6).

Un any i mig anys sense síndic
Aquest procés ve precedit pel fallit intent 

de fa uns mesos, que va provocar diverses 
queixes i denúncies, també del Síndic de 
Greuges de Catalunya, per la seva manca 
de garanties. En tot cas, fins al mes de ge-
ner no es coneixerà qui exercirà el càrrec, 
quan l’Ajuntament designi qui serà la per-
sona. Amb la qual cosa, haurà transcoregut 
més d’un any i mig sense Sindicatura a la 
ciutat, després que l’anterior Síndica, Isa-
bel Marquès, abandonés el càrrec.

 ▪ Isabel Marquès, Roger Peiró, Jordi Estapé i José Miguel Sanz, són 
les candidatures presentades que aspiren a ser Síndic/a de Greuges 

 ▪ En el ple extraordinari del 16 de novembre,  
Alfredo Vega va ser nomenat alcalde. 

RAFEL CASANOVA BCF
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Pep Valenzuela

Els Comitès de Defensa de la 
República (CDR), nascuts 
fa molt poc per a la defensa 

del referèndum del 1-0, es multipli-
quen arreu, també a Terrassa, on ja 
es compten al menys 5. Als barris 
de Sant Pere, regió Ponent, Terrassa 
Est, Sant Pere Nord-Ègara, Cemen-
tiri Vell-Vallparadís i el primer, avui 
esdevingut espai de coordinació del 
conjunt i, en breu, segons les expecta-
tives, CDR Centre o Districte 1.

A l’assemblea general del passat 21 
de novembre es presentava també 
un veí de Les Fonts per informar de 
l’existència d’un bon grup de persones 
al barri, unes 50, creat a partir de la 
defensa de l’Institut Ègara, que tam-
bé tenen interès en constituir-se com 
a CDR i volien informació i detalls 
sobre la manera de fer i treballar.

En aquesta assemblea participaren 
prop de 50 persones a títol individual 
o com a representants d’algun dels co-
mitès de barri. A les reunions de barri 

l’assistència a les trobades i activitats 
junta desenes de persones a cada lloc. 
L’ambient, tot plegat, mostra molts 
ànims; alegria i una certa sorpresa 
també, donat el nivell de resposta i 
activisme.

El primer CDR nasqué de la ini-
ciativa llançada arreu per diversos 
col·lectius independentistes i també 
llibertaris. A Terrassa comptà amb 
l’empenta del Kasalet, del Casal Po-
pular l’Atzur, de CUP, Arran, SAT i 

 ▪ Assemblea general i de coordinació del CDR Terrassa, a mitjans de novembre.

persones de diversos moviments, així 
com amb el suport i coordinació de 
l’ANC. Es van crear 5 comissions de 
treball: coordinació, disseny gràfic, 
audiovisual, comunicació i mobilitza-
cions-accions. Com es pot constatar, 
els aspectes de comunicació i visua-
lització de la lluita i el moviment són 
una part fonamental i, segur, ajuda 
a explicar bona part de l’èxit en les 
activitats i el desenvolupament dels 
CDR arreu.

Ha anat tot rapidíssim, el movi-
ment s’ha desenvolupat molt i s’ha 
diversificat, més que ningú no imagi-
nava. Ara, expliquen des de coordina-
ció terrassenca, els comitès tenen vida 
pròpia i és la gent a títol individual 
qui participa i dirigeix les assemble-
es i els comitès. El treball s’orienta a 
partir d’una consigna molt clara: cada 
assemblea és autònoma i decideix 
què fer en el seu àmbit territorial. Les 
coordinacions, en els diferents nivells: 
local, comarcal, país, només miren de 
donar suport i garantir infraestructu-
ra i informació. Les decisions es pre-
nen per consens i, si són importants, 
només que amb un quòrum suficient 
de participació.

Com a altres ciutats, ara es viu una 
fase de transició, per la dita amplia-
ció de la participació i creixement de 
comitès. S’ha incorporat gent que fa 
la seva primera experiència d’activis-
me o militància social. De manera 
que cal, de vegades, ajudar a allò més 
bàsic, com organitzar les assemblees i 
el funcionament regular del grup. A 
banda de cursets i formacions sobre 
temes diversos, com per exemple què 
és i com fer la resistència passiva, o 
també sobre economia social, alterna-
tives de consum i organització social.

És el que en diuen una fase de des-
centralització per enfortir els nuclis 
als barris. La coordinació egarenca 
explica que el CDR-Terrassa fun-
cionarà mentre duri aquesta fase. 
Després hauria d’esdevenir un comitè 
més, en aquest cas del Centre, com 
s’ha comentat abans.

Tot aquesta agitació, amb un objec-

tiu bàsic: anar endavant amb la Re-
pública. Com? Doncs empenyent el 
procés constituent de la mateixa. Des 
de la coordinació local argumenten 
que «la ciutadania va decidir i que 
som República, per tant toca defen-
sar-la, la República i la voluntat po-
pular». Immediatament, el conjunt 
dels CDR dedica esforços especials 
a denunciar tota la repressió viscu-
da i en curs, els empresonaments de 
càrrecs i dirigents socials, la mani-
pulació dels mitjans i els intents de 
criminalització i desmobilització, via 
repressió policial directa o amb mul-
tes i denúncies per activitats vàries, 
com ara pintades o encartellades. 
A Terrassa, el conjunt de multes ja 
suma prop de 1.000 euros.

Els Comitès, en aquesta perspecti-
va, entronquen de fet amb experièn-
cies de moviment, propostes i inicia-
tives vàries i de diversos àmbits, més 
polítics alguns i de moviment altres, 
que han anat naixent en els darrers 
anys i a les quals donen ara un nou 

nivell de concreció i vitalitat. En tot 
cas, lluny de les propostes espectacu-
lars o mediàtiques, també de les elec-
toralistes o amb perspectiva d’imme-
diatesa.

A Terrassa, aquesta feina que es 
fa ara es planteja activar i enfortir la 
cohesió entre els grups, animar l’ac-
tivisme i la formació, al temps que el 
debat per anar generant propostes i 
nous espais de trobada i convivència 
entre la gent de les assemblees.

Perquè, afirmen amb rotunditat, 
la independència hauria de ser una 

eina per començar a canviar el siste-
ma i la societat, i des de ja impulsar 
el procés constituent de la societat 
nova. Podria semblar massa gran 
aquest somni, però l’experiència 
viscuda en els darrers anys i, espe-
cialment, els darrers mesos, mostra 
que es pot anar molt lluny. L’acció 
repressiva de l’Estat mostra, d’altra 
banda i tanmateix, que no és tasca 
fàcil. Però la dimensió d’aquesta 
repressió parla també molt clar de 
l’alçada del desafiament que s’ha 
aconseguit bastir.

Els CDR es multipliquen a Terrassa
Nascuts com a Comitès de Defensa del Referèndum, ara ho són de la República, i ja en sumen 5 a la ciutat.

Anar endavant amb la República, defensar la voluntat popular, empènyer el procés constituent. 

En fase de 
descentralització, 
ara treballen per 

multiplicar i enfortir 
els comitès al màxim 

de barris 

PV
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Catalunya, l’economia creix, però a costa de la 
qualitat de l’ocupació i baixada de la despesa social

Redacció

Aquestes són les principals con-
clusions de l’Eurobaròmetre 
Social de CCOO de Cata-

lunya, elaborat pel Centre d’Estudis i 
Recerca Sindicals de CCOO, del mes 
de novembre. 

Amb un creixement del 3,5%, que 
és lleugerament superior al d’Espanya 
(3,3%) i se situa més d’un punt per so-
bre de la mitjana europea (1,9%), l’any 
2016 l’economia catalana mostra una 
vitalitat relativament major. Només 3 
països de la UE van créixer més que 
Catalunya.

També pel que fa al dit mercat de 
treball, les darreres dades anuals de 
l’Eurostat, que són del 2016, mostren 
una situació millor a Catalunya que a 
la mitjana europea en activitat. La taxa 
d’activitat total, és la quarta millor de la 
taula i només es veu superada per la de 
Dinamarca, els Països Baixos i Suècia. 
Tant la taxa d’activitat dels homes, com 
la de les dones, són sensiblement supe-
riors a les mitjanes europees. 

L’any 2016, l’economia catalana presentà un creixement 
del 3,5%, situant-se més d’un punt per sobre de la mitjana 
europea (1,9%). Només 3 països de la UE van créixer 
més que Catalunya. Però aquest creixement econòmic, 
comparativament superior, contrasta amb unes dades d’atur, 
qualitat de l’ocupació i despesa social de les pitjors de la Unió 
Europea. La taxa d’atur catalana, tot i la reducció interanual 
iniciada el 2014, és la pitjor de tota la Unió Europea després 
només de la grega i l’espanyola, especialment en el cas de 
les dones. L’atur de llarga durada i la taxa d’atur juvenil 
de Catalunya són els quarts més alts d’Europa. En l’altra 
dada de qualitat de l’ocupació, la taxa de temporalitat, la 
catalana és la 4a més alta d’Europa i el percentatge de treball 
a temps parcial involuntari també és dels més alts. I això és 
especialment preocupant en el cas de les dones, el percentatge 
de treball involuntari de les quals triplica el dels homes. 
Finalment, la despesa en protecció social és també de les més 
baixes d’Europa. En concret, la despesa en protecció social a 
Catalunya és inferior a la de Grècia i la despesa pública en 
educació és la segona més baixa després de Romania. Les 
dades, més enllà de les responsabilitats immediates, mostren 
una tendència general i haurien d’empènyer a reflexions i 
propostes de llarg abast.  ▪ Parada del Col·lectiu d’Aturats de més de 50 a Terrassa.

El salari mitjà ha caigut a Catalunya quasi 6 punts

En el cas de l’ocupació, en el 2016 les 
taxes catalanes són molt properes a les 
mitjanes europees. La taxa d’ocupació 
catalana (66,4%)total s’ha incrementat 
2,2 punts percentuals en termes inte-
ranuals, situant-se només a 10 dècimes 
per sota de la UE-15 (67,0%). Pel que 
fa a les dones, la taxa d’ocupació catala-
na és 8 dècimes superior a la mitjana de 
la Unió (UE-28) i idèntica a la mitjana 
de la UE-15. 

Mentre, encara que pugui semblar 
contradictori, la taxa d’atur catalana, tot 
i haver-se reduït gairebé 3 punts en ter-
mes interanuals, és la pitjor després de 
la grega i de l’espanyola, especialment 
en el cas de les dones, i dobla la taxa 
mitjana europea (UE-28). Destaca ne-
gativament la taxa d’atur dels joves que, 
malgrat haver-se reduït força en termes 
interanuals, encara és molt superior a la 
taxa mitjana europea, i és la quarta més 
alta després de les d’Espanya, Grècia i 
Itàlia. El percentatge d’aturats de llarga 
durada a Catalunya comença a dismi-
nuir en termes interanuals, però encara 
és el quart més alt de la taula.  

Tomeu Ferrer (Diari del Treball)

E ntre el moment en què a Ca-
talunya hi havia més atur, el 
2013 i l’any 2016, en plena 

recuperació de l’ocupació, el salari mit-
jà ha baixat un 1,3% que, sumat a la 
inflació de l’esmentat període, que va 
ser del 4,6% la pèrdua experimentada 
pels sous se situa en el 5,9%, d’acord 
amb les dades que CCOO ha extret 
de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA), segons han explicat roda de 
premsa Ramon Bellera, responsable 
de Treball i Economia i Gina Argemir, 
economista del sindicat. Entre 20015 i 
2016 la pèrdua dels salari mitjà se situà 
en 2,6 punts.

El sindicat considera que tot i que 
des de l’any 2013 Catalunya viu una 
recuperació econòmica significativa, 
l’últim any el creixement s’ha situat en 
un 3,5%, això no repercuteix en l’eco-
nomia general. Un element especial-

ment delicat en aquest sentit és que els 
salaris mitjans no han parat de baixar 
malgrat que l’ocupació millora.

Segons Gina Argemir, la reducció 
del salari mitjà a Catalunya és greu 
perquè aquest fet té repercussió en els 
ingressos fiscals del país, que pivoten 
especialment en les rendes del treball, 
i de retruc en pensions i serveis socials. 
Argemir ha fet un toc d’alerta perquè 
segons la seva percepció, les economies 
que es basen en salaris decreixents te-
nen una gran dependència dels altres 
costos, com els financers o els relacio-
nats amb els combustibles.

Un element que ha fet que els salaris 
baixin és l’alt índex de treball parci-
al que hi ha a Catalunya des de l’any 
2008. Entre el 2008 i el 2016 el nom-
bre de treballadors a temps parcial ha 
crescut un 11% fins arribar a 462.900 
persones. 

És especialment significatiu que del 
total de treballadors a temps parci-

als, entre 2008, inici oficial de la crisi, 
i 2016, un 80% voldrien treballar a 
temps complet. Això en xifres absolu-
tes suposa 261.965 persones.

Per al sindicat, els i les treballadores 
a temps parcial involuntàries treballen 
menys del desitjat, cobren menys i es-
tan més exposats a la discrecionalitat 
de l’empresari.

Un altre element que empeny els 
salaris a baixa és la temporalitat, cosa 
que comporta especial vulnerabilitat 
per al treball i facilita, mitjançant la 
compressió dels salaris d’entrada al 
mercat laboral, una pressió a la baixa 
sobre el salari mitjà. 

CCOO posa sobre la taula una xifra 
que crida l’atenció, el 50,9% dels assa-
lariats amb contracte temporal cobren 
menys de 1.229,3 euros al més, un 
22,6% menys del que cobren els assa-
lariats indefinits. 

A més, els contractes són cada cop 
més curts (avui calen 5,6 contractes de 

mitjana per treballar tot un any). Tot 
plegat manté la pressió a la baixa dels 
salaris mentre els beneficis empresari-
als creixen des de 2014.

El sindicat ha re-
cordat les seves pro-
postes per revertir la 
situació. Un aspecte 
clau, segons Bellera 
és revertir les re-
formes laborals. El 
segon aspecte és re-
forçar la negociació 
col·lectiva. El tercer 
punt pressionar per 
augmentar el salari 
mínim almenys fins a 
1.000 euros, entre al-
tres aspectes. I, curio-
sament, un element 
clau és garantir el po-
der adquisitiu de les 
pensions, «durant la 
crisi aquest col·lectiu 

El percentatge de treballadors/res a 
temps parcial està força per sota de la 
mitjana dels 28 i encara més per sota 
(gairebé 10 punts percentuals) de la de 
la UE-15. Aquesta diferència és més 
alta en el cas de les dones, atès que el 
percentatge de les dones catalanes és 
la meitat del de les de la U-15, que és 
6 punts superior a la de la UE-28. En 
canvi, el percentatge de treball a temps 
parcial involuntari (no desitjat) a Cata-
lunya és més del doble del de la mitjana 
europea (UE-28 i UE-15) i és el quart 
més alt de la taula. 

Les dades de despesa pública en 
R+D (recerca, investigació) del 2014 a 
Catalunya indiquen una despesa infe-
rior en 5 dècimes a la mitjana europea 
per a aquell any. Cal dir que aquesta 
despesa s’ha anat reduint cada any des 
del 2010.

Les dades sobre despeses en protec-
ció social a Catalunya indiquen, en el 
2014 (darreres dades disponibles), un 
percentatge del PIB més de 7 punts 
per sota de la mitjana europea i 8 
punts inferior al de la UE-15, un per-

En el cas del salari mínim es troben diferències molt importants que 
van dels 1.998€ de Luxemburg o els 1.531€ de Bèlgica, als 275 de Ro-
mania i els 235 de Bulgària, on l’Estat espanyol ocupa una posició in-
termèdia. Cal tenir en compte que la fixació d’un salari mínim no té la 
mateixa funció a tots els països, fins i tot n’hi ha que no el tenen fixat. 

En el 2016 el Cost Unitari del Treball a Catalunya torna a créixer des-
prés de la reducció experimentada entre el 2010 i el 2015. En canvi, el 
cost unitari de la mitjana europea es redueix per primer cop en els dar-
reres 10 anys. Tot i així, només hi ha 9 països en què es produeix una 
disminució interanual. 

D’altra banda, el cost horari de la mà d’obra a Catalunya, en el 2016, 
continua per sota de la mitjana europea i molt lluny de països com Di-
namarca, Bèlgica, Suècia, o França.

Salari mínim, o menys

centatge fins i tot inferior al de Grècia.
En el 2014, la despesa pública en 

educació a Catalunya era la segona 
més baixa de la taula després de la de 
Romania, situant-se a 1,5 punts per 
sota de la mitjana de la UE.

Mentre que en el 2015, el percentat-

ge de persones de 25 a 64 anys que 
han assolit al menys el cicle de se-
cundària superior a Catalunya, és el 
quart més baix si es compara amb els 
països de la Unió Europea, i se situa 
17 punts percentuals per sota de la 
mitjana europea.

ha estat l’únic que no ha patit pèrdua 
de poder adquisitiu», ha dit el respon-
sable de CCOO.
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 ▪ L’equip de la cooperativa Fent País al complet.

Fent País teixeix una xarxa de turisme responsable
La cooperativa manresana edita una capsa-regal a mode de guia de viatges i sortides pel país, distribuïda a més 
de 300 punts de ciutats i pobles, també a Terrassa.

Pep Valenzuela

Fa més de quatre anys cinc joves 
del Bages decidiren engegar 
un projecte que van anomenar 

Fent País. Era una aposta amb motius 
i objectius socials molt clars: replicar 
els grups de consum local d’aliments, 
que coneixien bé i en els que alguns hi 
col·laboraven, però en un sector nou, 
el del turisme. 

“Com el grup de persones que s’ajun-
ta per consumir producte de proximi-
tat, van a conèixer el productor, que fa 
la seva comanda sense intermediaris i 
que van creant allò que es podria dir 
un segell de confiança vers els pro-
ductors de la zona, però en turisme”, 
explica en Nil Camprubí, un dels 
fundadors de la cooperativa amb seu 
a Manresa.

El mapa dels Països Catalans que 
incorporen a la logomarca de l’em-
presa, afirma, “és una declaració d’in-
tencions”. Volen que cada una de les 
rodonetes amb les quals s’ha fet el 
mapa esdevingui una destinació lo-
cal, i encara una suma de destinacions 
locals enxarxades per anar “construint 
aquest mapa de propostes de trans-
formació”; perquè el turisme, defen-
sen, “és un motor de canvi”.

Per exemple, pel fet de sumar de 
molta gent: “quan vas al Pedraforca 
de cap de setmana aniràs segurament 
a comprar algun regal a la botiga de 
torn, i el pèsol negre de Gósol i la mel 
de Vallcebre; i a més, si tens mal de 
cap o altra cosa igual has d’anar a la 
farmàcia, al forn... Pot ser molt trans-
formador, sobretot en llocs que els hi 
falta aquest impuls turístic que neces-
siten per sobreviure”.

D’altra banda “ens agrada molt sortir 
de cap de setmana i conèixer racons i 
sempre trobes que no saps bé on pots 
anar a dinar, a dormir, o què fer que 
valgui la pena en aquell indret”. Així, 
la proposta és posar en valor tot el que 
tenim aquí, sobretot a nivell turístic 
amb aquesta manera de funcionar 
com és la cooperativa de consum d’ali-
ments”. Tot teixint xarxa amb petits 
allotjaments, cases rurals, hotels de 
muntanya; restaurants tipus slowfood 
i kilòmetre zero; activitats de natura i 
ecoturisme; recolzant-se de seguida 
en els segells ja existents o la Carta 
Europea de Turisme Sostenible. 

“Sabem que hi ha coses que s’estan 
movent, però de forma molt disper-
sa”, avalua en Nil, tècnic en regulació 
i control d’autòmates, “volem ajuntar 
tot això, ser un punt de trobada, di-
guem-ne, de totes aquestes empreses 
que estan intentant fer les coses bé, 
i ser un aparador de totes aquestes 
empreses que poc o molt estan con-
tribuint a generar riquesa en el seu 
entorn”.

L’eina i producte principal és la 
capsa-regal d’oci i turisme responsa-
ble, una “guia d’experiències de petit 
format per descobrir Catalunya des 
de l’autenticitat, el respecte i l’estima” 
. “No era el nostre objectiu que Fent 
País s’associés a una capsa regal, però 
ara, la veritat, ens estan identificant 
amb aquesta guia”, a part el fet que ha 
esdevingut el pilar econòmic més im-
portant, de moment. 

Econòmicament, per sort, no van 
necessitar cap inversió en diners, “però 
d’hores moltes, pràcticament vam 
estar un any per donar-li forma al 
projecte, sense cobrar res”. Comença-
ren amb una llista de 150 empreses, 

explicant el nou projecte i demanant 
un primer crèdit de confiança quan 
encara tot era projecte només. 

“Però ens vam trobar que moltes 
empreses pel simple fet de ser una 
cooperativa ens veien amb uns altres 
ulls. El sector turístic està cremat de 
rebre propostes de portals turístics, 
moltes grans ofertes; en canvi ens 
veien a nosaltres com un projecte di-
ferent, molt més propers o que real-
ment volíem fer les coses d’una altra 
manera, se’ns van obrir moltes portes”, 
declara en Nil.

El primer any, per tant, sobretot de 
tasca comercial i preparant les eines, 
la web i la capsa, per crear les xarxes 
locals: casa rural, restaurant; activitat 
de natura, conèixer fauna i flora; in-
cloent-hi enoturisme, visites a cellers 
amb història, activitats culturals; ac-
tivitats d’aventura, no de risc, no hi 
ha motors, “no perquè estiguem en 
contra, sinó perquè estem a favor de 
potenciar altres coses”.

Després de guanyar un concurs 
d’emprenedoria de la UOC, es van 
constituir en cooperativa el mes de 
juny del 2012, tot i que no van comen-
çar de debò fins l’abril 2013, engegant 
dues línies: la de socis de consum i la 
de la capsa-regal. 

El projecte original era crear una 
cooperativa mixta de consum i tre-
ball. Però, avui, legalment són encara 
només cooperativa de treball. De so-
cis consumidors, però, n’hi ha fins ara 
quasi 300. 

L’objectiu a mig i llarg termini és 
que el projecte s’aguanti amb els socis 
consumidors, “però a dia d’avui estem 
centrats totalment amb la capsa-regal; 
ens està ajudant molt a consolidar 
econòmicament la cooperativa, i cre-
iem que tots els esforços han d’anar en 
aquesta direcció”.

A Terrassa hi ha sis punts de 
venda: llibreria Atenea (carrer 
Gavatxons), papereria Cal 
Quer (c. Galileu), llibreria Egara 
(c. Gutenberg), Abacus (c. 
Font Vella), papereria Oller i 
botiga especialitzada en cafès 
Horitzons (carrer Ample)

La capsa es distribueix a més de 
300 punts de venda, la majoria, ex-
cepte algun espai com Abacus, són 
establiments petits. No es troben en 
grans espais de consum ni enlloc dels 
que la gent podria associar amb un 
producte com aquest, “bàsicament, 
perquè creiem que hi ha una altra 
manera de consumir. No descartem 
entrar-hi, perquè «creiem també que 
per canviar les coses has d’anar a ata-
car una mica allà on hi ha, diguem-ne, 
el públic objectiu per canviar-lo. Però 
avui ens sentim còmodes anant a fer la 
feina de formigueta al punt de venda 
petit, on la persona que atén explica el 
producte”. 

Per tant, llibreries, agències de viatge, 
botigues de regals i altres, botiguetes 
del tipus Mengem Bages (producte 
local), alguns col·laboradors, algun 
bar... “vull dir, allà on la gent que està 
atenent o porta l’empresa té ganes de 
vendre Fent País nosaltres encantats 
de ser-hi”.

Als punts de venda confirmen que 
“el boca-orella és fonamental per no-
saltres. Hem tirat molt de xarxes so-
cials i poca cosa més. Entenem que la 
nostra estratègia és sobretot augmen-
tar en punts de venda”.

Es ven principalment a la Catalunya 
Central: Vic, Manresa, Igualada, tam-
bé Sabadell i Terrassa. Pot sorprendre 
que estiguin venent més en un cafè 
llibreria de Berga que no a l’Abacus de 
Balmes, informa en Nil, on segur que 
passa mil cops més de gent al dia.

A l’equip, molt joves tots, a part d’en 
Nil, hi ha un enginyer mecànic, el Ro-
ger; l’Ariana, que és tècnica en disseny, 
i el Tom, organitzador d’esdeveni-
ments. L’informàtic, en Marc, creador 
de la potent eina per gestionar reser-
ves, facturació i organització de tota 
la feina. 

En aquests 4 anys i mig, via capsa-re-
gal, han generat reserves als col·labo-
radors i clients, per valor de 2,5 mi-
lions d’euros, tot a petites empreses 
arrelades al territori, «amb criteris 
que creiem òptims per crear riquesa 
real». I han augmentat plantilla amb 
una persona més. Amb un volum de 
facturació anual entorn dels 700.000 
euros encara concentren la feina a 
Catalunya, «podríem créixer més de-
presa, però no volem, tenim aquí mol-
ta feina i anirem poc a poc». El repte, a 
curt i mig termini, és fer el salt al món 
on-line, i oferir via web propostes sin-
gulars, a la carta. 

En Nil afirma que han assentat les 

Les persones sòcies paguen una quota de 20 euros anuals, que 
dóna dret a anar per tota la xarxa d’establiments i d’empreses 
gaudint de descomptes i promocions; disposant d’un catàleg 

d’informació i propostes per conèixer i gaudir més les destinacions.
La capsa-regal, feta amb bon material, tot íntegrament a Catalunya, 

és una guia, amb més de 15.000 llibrets repartits pel país, que té qua-
tre franges de preu: 39,90, 79,90, 119,90, 179,90 euros, per a poder 
pagar alguns dels serveis i propostes publicades i ofertes a la mateixa.

El que fa la guia, per tant, és promocionar a tota la gent que està aquí 
dintre i no només comercialitzar el seus serveis, sinó sobretot associar 
la seva empresa amb uns valors, un segell, que estan acceptant totes 
les empreses que treballen amb Fent País, com és la Declaració Certi-
ficada de Compromís (http://goo.gl/ci3ytD), que compromet a una 
sèrie d’accions pel que a la responsabilitat empresarial social. 

Capsa-regal 
i sòcies consumidores

bases del que hauria de ser una «em-
presa sana, posant pel davant els drets 
laborals», i cita el cas de la baixa per 
paternitat, més llarga del que la llei 
ofereix, o la flexibilitat horària. Miren, 
per tant, amb molt d’optimisme el 
futur, amb ganes de créixer promoci-
onant les cooperatives i poder dir que, 

com la Fira d’Economia Solidària, 
on Malarrassa el va entrevistar, que 
«l’ESS no només és possible sinó que 
existeix, tenim cooperatives a tots els 
sectors, i anem molt lluny». Formen 
part de la XES, de la Federació, també 
de Treballem Bé, un grup de coopera-
tives del Bages. 
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Miquel Gordillo

Èxit de la Fira d’Economia So-
cial i Solidària, la segona, cele-
brada el passat dissabte 11 de 

novembre a la plaça Vella. Durant 
tot el matí, hi participaren una tren-
tena d’entitats, amb 28 parades que 
mostraren els serveis que ofereixen i 
el seu potencial.

Des de l’organització del Servei 
d’Emprenedoria i Economia Social 
de l’Ajuntament i de la XES i enti-
tats adherides, es considerà que fou 
tot un èxit de participació, molt per 
sobre de l’edició anterior, ara fa un 
any per aquestes dates. Una mos-
tra més de l’interès pujant per les 
formes alternatives d’economia, que 
estan aquí per arrelar, tot i el camí 
que encara queda per recórrer per 
tal que el cooperativisme arribi a ser 
més massiu.

Malgrat el fred penetrant, s’hi res-
pirava escalfor, tot i que sense dub-
te, els més petits no sentiren el fred 
amb el castell inflable de la coopera-
tiva l’Eina i els espectacles de ball i 
dansa oferits a la tarima de l’Associ-
ació Gimnàstic. 

L’aspecte visual de la Fira resul-
tà d’allò més engrescador, amb els 
esmentats inflable i la tarima, i les 
decoracions que diverses parades ex-
hibiren. Destacà també l’arbre dels 
valors de l’ESS que mostrà la XES 

de Terrassa. D’entre els productes, 
destacà el consum d’horta ecològica, 
responsable, i de comerç just, repre-
sentats per entitats diverses com ara 
la Xarxa d’Horts Urbans de Terras-
sa, l’Heura, La Revolta, Alternativa3 
i la nova ecobotiga l’Egarenca.

Malarrassa també vam tenir una 
parada on oferíem els darrers pe-
riòdics publicats i informació als 
nostres associats. Durant la fira 
també ens acompanyaren la llibreria 
Synusia, La Tija, el node de l’Eco-
nomia del Bé Comú. O una mostra 
de roba dissenyada i confeccionada 
per persones i productores locals, la 
qual es podia adquirir a la parada de 
Mandarina Market. Al seu torn, el 
FabLab informà dels seus produc-
tes fabricats digitalment i de la im-
pressió en 3D. El ventall de serveis 
es completaren també amb el trac-
tament de trastorns infantils, que 
duen a terme les cooperatives Ma-
groc i Sapspai, igualment presents 
en aquesta edició de la Fira.

Els socis de Som Energia, coopera-
tiva cada cop més consolidada, mos-
traren el seu repertori de serveis a 
qui s’atansà interessat en fer un con-
sum energètic més sostenible i des-
lligat de les grans multinacionals. O 
per estalviar diners i fer finances més 
ètiques a les tradicionals, a través de 
Fiare Banca Ètica. També oferiren 
els seus productes l’Associació l’Oka, 
Fupar, Edumusic, i Càritas. L’últim 
tram del matí va ser amenitzat per 
actuacions musicals protagonitza-
des pels alumnes de Cultura Pràcti-
ca, Escola Tecnos i l’Escola El Cim, 
actuacions que despertaren totes 
elles molt d’interès. Tot plegat, va ser 
abans de l’emissió en directe del pro-
grama de la ràdio municipal El Sub-
marí, en el qual hi hagué entrevistes 
a cooperativistes presents a la Fira.

El cooperativisme egarenc exhibeix el seu 
potencial en la 3ª edició de Terrassa Cooperativa
Les més de 20 activitats realitzades i l’alta participació suposen un impuls per al cooperativisme local

Moltes iniciatives culturals s’inspiren en valors cooperatius

Durant la fira del passat 
novembre, tingué lloc un 
debat al voltant del lligam 

entre cooperativisme i producció 
cultural, on participaren algunes 
entitats locals representatives de 
la vida cultural de base de la ciu-
tat. Van dir la seva membres de 
la llibreria Synusia, Edicions La 
Tija, la productora l’Embarral i el 

col·lectiu d’artistes d’El Corralito, 
que acaba d’iniciar també la seva 
activitat. Entre d’altres qüestions 
abordades i que són comunes, 
aspectes com la gestió dels béns 
comuns, el coneixement compar-
tit i el fet de cooperativitzar els 
recursos.

Des de L’Embarral, una produc-
tora que crea espectacles, gestiona 

Es pot veure un resum complet i la programació de Terrassa Cooperativa  
a través del web municipal

www.terrassa.cat/terrassacooperativa

Impulsada per l’Ajuntament de Terrassa, l’or-
ganització de la 3a edició de Terrassa Coope-
rativa ha comptat amb la implicació de més de 
quaranta entitats i empreses vinculades a l’eco-
nomia social i solidària. 

En total s’han realitzat enguany vint activitats 
adreçades a la ciutadania, així com tallers de 
formació, per a entitats i projectes col·lectius, 
a l’àmbit educatiu i a personal tècnic municipal. 

Pel que fa al programa d’activitats, destaca 
que en el global hi han participat més dones, al 
voltant d’un 60%. L’evolució de Terrassa Coope-
rativa ha estat destacada. S’ha incrementat de 
forma considerable el número de participants 
respecte l’any passat, tenint en compte que les 

activitats també han estat més nombroses i di-
verses en l’edició d’enguany. La valoració de les 
diferents activitats ha donat una mitjana de 
8,65 sobre 10. 

La fita més massiva fou la Fira de l’Economia 
Social del passat 11 de novembre. Es va calcular 
que van acudir a la plaça Vella més de 800 per-
sones per conèixer de primera demà les iniciati-
ves que s’hi mostraren. Pel que fa als interessos 
de la gent, s’ha comprovat que la major part de 
públic es va decantar per fer compra de produc-
tes que s’oferien a les pròpies parades, seguit per 
la demanda d’informació de les entitats, i segui-
dament l’hora de participar en les activitats pro-
posades a les diferents carpes.

Un èxit marcat per una major participació 
de les dones

Centenars de persones s’apropa-
ren a la plaça Vella el passat 11 
de novembre per conèixer i donar 
suport a les més de 30 iniciatives 
i empreses cooperatives i solidàri-
es presents a la Fira d’Economia 
Social, organitzada per l’Ajun-
tament de Terrassa i entitats del 
moviment cooperativista local.

programacions culturals, i en fa 
formació, consideren «clau el fet 
d’unir esforços amb altres entitats 
del municipi», explicà Anna Bru-
llet. «Intentem professionalitzat 
els projectes cooperativistes que 
fem, i també amb el repte d’in-
ventar nous models al voltant del 
treball i també de la vida», deia 
l’Alcira Padín, membre de Synu-

sia. Una llibreria que compagina 
militància i treball, i aposta pel 
tracte de proximitat, allunyat de 
les grans superfícies. Pel que fa a 
la sostenibilitat i afrontar millor la 
crisi, un altre tema que es va tocar 
en del debat, per a Synusia, la fi-
gura del soci és clau, ja que «a més 
del suport econòmic, el soci dóna 
abric a les activitats que fem des 
de l’associació. És aquesta comu-
nitat la que ha permès repensar el 
projecte en cada una de les seves 
fases».

Professionalitzar els projectes 
artístics, un objectiu clau

Pel que fa a l’autoria i drets del 
creador, des de la Tija Edicions te-
nen clar que volen «posar èmfasi 
en el procés creatiu de l’autora, i 
que participi també en la matei-
xa edició del seu llibre», tal com 
explicà l’Helena. A la Tija van su-
fragar el seu primer llibre que han 
editat a través d’un crowdfunding, 
el qual «sí facilita el finançament 
col·lectiu», tot i reconèixer que «al 

final qui ha participat és l’entorn 
més proper i familiar». En tot cas, 
defensen i practiquen una cultura 
ètica, de pensament crític i no de 
masses, a través de fer «xarxa de 
proximitat i d’afinitat», apuntà 
l’Helena.

També intervingué l’Esther, de 
la fàbrica de creació artística El 
Corralito, qui anuncià que des 
d’aquest grup d’artistes de diver-
ses disciplines i format per 10 
persones, pretén «professiona-
litzar i donar a conèixer els seus 
projectes artístics i col·lectius». A 
la vegada, totes les iniciatives pre-
sents coincidiren en la importàn-
cia que suposa la part comunica-
tiva a l’hora de saber transmetre 
a la ciutadania els projectes que 
es duen a terme: «és fonamental 
mesurar constantment els canals 
per on comuniquem les activitats 
que realitzem», apuntà l’Alcira, 
qui pensa que «intentar sostenir 
espais com aquests a Terrassa és 
una forma d’aportar riquesa soci-
al a la ciutat».

 ▪ Al debat 
sobre cultura 
i coope-
rativisme 
participaren 
L’Embarral, 
Edicions La 
Tija, Synusia i 
El Corralito.

 ▪ Arbre dels 
valors de l’econo-
mia social de les 
entitats de la XES 
Terrassa.
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La companyia teatral Cor de Maguey van triomfar amb la seva proposta de teatre participa-
tiu i el seu estil playback, on les històries aportades des del públic formen part fonamental de 
la posada en escena. L’actuació va tenir lloc 10 de novembre al Centr Cívic Francesc Macià.

Tot un mes d’activitats per difondre l’economia social i solidària

L’economia feminista i de les cures es considera primordial a l’hora de construir noves for-
mes d’economia, i com s’ha de tenir en compte una perspectiva de gènere per construir-la. La 
qüestió es va abordar en un animat debat al Casal de la Dona de Terrassa.

La ruta en bici serví per conèixer alguns espais de la ciutat vinculats a l’economia sociaal i 
solidària: la Cooperativa Els Amics al Torrent d’en Pere Parres, Alternativa3 de comerç just, 
la nova ecobotiga L’Egarenca, i l’espai cultural La Revolta.

El 22 de novembre tingué lloc una taula rodona per una mobilitat més sostenible i que 
millori l’entorn de la ciutat, i  com aquest anhel està estretament vinculat a l’economia social i 
solidària. Participaren en el debat l’associació BiTer i la cooperativa Som Mobilitat.

Els espais formatius adreçats a persones emprenedores i projectes vinculats a l’economia so-
ciaal i solidària han estat diversos. A la imatge, moment del taller per impulsar la productivi-
tat amb eines innovadores de gestió col·lectiva, a càrrec de la cooperativa local Sprintcoop. A 
sota, moment de la visita guiada per l’interior del Mercat de la Independència, on s’ofereixen 
espais de venda per a entitats de l’economia social que estiguin interessades.

El documental En recerca del Sentit, projectat a la UPC el 16 de novembre davant una cin-
quantena de persones, convida a que ens plantegem el mode de consumir que fem, així com 
la nostra pròpia relació amb la naturalesa.
A sota, la marató de contes realitzada al Museu Tèxtil, una de les activitats amb més afluèn-
cia, d’adults i dels més petits.
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 → VINYETES

COL·LECTIU EDITOR
Pep Valenzuela
Miquel Gordillo
Jordi F. Fernández
Maria C.

DISSENY I MAQUETACIÓ
Luis Miguel Galache
Pep Valenzuela
Miquel Gordillo

COL·LABORACIONS
Joan Tamayo, Jordi Sellarès, 
Salvador Pérez, Miquel Malla-
fré,  Emili Díaz, Iván Carrasco, 
Òscar Rocabert, Laura Mendi-
luce, Júlia Velilla, Oriol Vicente, 
Ana Belén Mesa, Cristina J. 
Monfort, Jaume E. Vilaseca

El periòdic independent i gratuït de Terrassa

COL·LABORA:

ADHERITS A:

PUBLICITAT
publicitat@malarrassa.cat

EDICIÓ DIGITAL
www.malarrassa.cat

TIRADA
10.000 exemplars

DIPÒSIT LEGAL:
DL B 2072-2015

IMPRIMEIX:

 
CONTROL DE DIFUSIÓ PGD

Un torrent i rauxa de poesia ha tingut lloc a la ciutat, entre els dies 20 i 26 de novembre, 
en la que ha estat la primera Setmana de la Poesia. L’èxit ha estat i la participació massiva 
a cadascuna de les trobades poètiques que s’han dut a terme a diferents espais, la qual 
cosa confirma el que ja se sabia: la bona forma i l’interès de l’univers poètic i de les lletres 
a la nostra ciutat.

Organitzada per la llibreria La Temerària, amb suport d’Amics de les Arts, Òmnium 
Cultural, Ateneu Terrassenc, Xarxa de Biblioteques Municipal, Centre Excursionista 
de Terrassa, Associació de Poetes Terrassencs, alguns espais emblemàtics que han servit 
com a escenaris de les trobades, i alguns poetes i dinamitzadors culturals de la ciutat, 
queda garantida una continuitat en més edicions.

Gran èxit del primer festival de poesia Rauxa

 → POESIA

El passat 21 de novembre es van lliurar els Premis de Narracions Curtes Soler i Palet, 
conjuntament amb el de Poesia Agustí Bartra. Va obtenir el primer premi de narracions la 
Judit Cos (a la foto a l’esquerra), per la seva obra Eruga. Des del 2010 que es lliura aquest 
premi de la mà de l’Ajuntament i de l’Ateneu Terrassenc. 

El Premi de Poesia Agustí Bartra Ciutat de Terrassa, concedit també per l’Ajuntament 
en col·laboració amb Amics de les Arts i Joventuts Musicals, va resultar guanyadora l’obra 
Suite de Camille Claudel, de l’escriptor manacorí Bernat Nadal. El llibre guanyador serà 
publicat per l’editorial Pagès Editors.

Lliurats els premis de Narracions Curtes Soler i 
Palet i el de Poesia Agustí Bartra Ciutat de Terrassa

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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HORITZONTALS: 1. Que no són grats al 
poble, a la multitud. 2. Mamífer primat de 
la família dels cèbids, petit i dotat de gran 
agilitat, que habita les selves de l’Amèrica 
Central i del Sud i és molt emprat en estu-
dis de comportament. Embrió envoltat de 
líquids nutritius i una closca calcària reves-
tida interiorment d’una doble membrana. 3. 
En sentit contrari i en castellà, ondulació de 
les aigües. Cinquanta i un. Lletres consecu-
tives. 4. Fer ús de la raó per a conèixer i jut-
jar, per a inferir o demostrar quelcom par-
tint d’unes dades o premisses. 5. Animals 
fabulosos o infernals als quals s’atribuei-
xen la figura d’un serpent corpulent proveït 
de potes i d’ales. Cistell gran, de fondària 
major que l’amplària i més ample de la boca 
que del fons, fet normalment de vímets 
o canyes. 6. Consonant. Vocal. Element 
químic no metàl·lic, del grup dels halògens. 
7. Recipient per beure infusions o cafè. 
En sentit contrari, pèls aspres I llargs que 
alguns animals tenen al bescoll i a la cua. 
8. En sentit contrari, glúcid, especialment 
monosacàrid. Ocell no volador semblant a 

l’estruç, però força més alt. Cinquanta i un. 
9. Persona que presta diners amb usura. 
Acció de fer alguna cosa. 10. Aparell que 
proporciona feixos de llum monocromà-
tics i coherents de gran energia. Part ante-
rior del cap d’una persona.
VERTICALS: 1. Mamífer artiodàctil de la 
família dels bòvids, semblant a una cabra. 
Persona capaç de qualsevol acció baixa. 2. 
EL NOM DEL DIARI QUE ESTEU LLEGINT 
EN AQUESTS MOMENTS. 3. Femella de 
gall dindi. En plural, moneda d’argent de 
Catalunya que valia la meitat de 5 rals. 4. 
Arbre que viu generalment al costat de 
rius o zones humides. En sentit contrari, ca-
dascun dels membres d’una societat. Nota 
musical. 5. Pelut. En sentit contrari, avança 
mitjançant els rems. 6. Pertanyent a l’orina. 
Un romà. Metall preciós. 7. Cinquanta i un. 
Imatge pintada, en baix relleu o en mosaic 
de Jesucrist, la Verge o un sant, especial-
ment d’estil bizantí. Cent romans. 8. Vocal. 
Sense interès, insubstancial. Nota musical. 
9. Persona que compra i ven roba usada. 10. 
Substància per endolcir. Marcar dia i hora. 

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Milions d’ampolles buides

Manuel de Pedrolo

Sembra Llibres, Carcaixent, 2017

253 pàgines

Jordi Sellarès

«Una cultura només és viva en la mesura que és conflicti-
va», sentencia una de les grans cites de Manuel de Pedrolo 
(1918-1990). També podríem afirmar que, en temps de con-
flicte, com els que vivim aquests dies, la cultura, la formació i 
les idees clares són més necessàries que mai, com deia tam-
bé Antonio Gramsci, per estar ben desperts, per tenir tota la 
intel·ligència de que puguem disposar.

I és que hi ha molts paral·lelismes entre el que ens explica 
el mestre Pedrolo en aquesta novel·la, escrita originalment 
l’any 1968, i el que està passant aquests dies, on observem 
una certa regressió de l’Estat espanyol cap a tendències au-
toritàries de pretèrits temps franquistes que molts de no-
saltres, per sort, no hem viscut.

Milions d’ampolles buides ens situa a la Barcelona de finals 
dels anys 60, en ple franquisme. Un franquisme, però, que 
veu com comencen a créixer les protestes laborals quan el 
sindicat vertical comença a no poder contrarestar el males-
tar de la classe obrera; com els estudiants cada cop protes-
ten de forma més continuada i descarada; com els veïns més 
desafavorits i desatesos pel sistema s’estan començant a 
organitzar; com les detencions de membres d’ETA no impe-
deixin que el grup armat segueixi actuant; com sorgeixen al-
tres grups de lluita obrera, d’extrema esquerra, i com alguns 
d’ells s’apuntaran a la via armada.

Aquest serà el cas d’un grupuscle anomenat CMC; que pren 
la decisió, després de discussions interminables, de llan-
çar-se a la lluita armada. Però, és clar, aquest tipus de gru-
puscles no tenen armes ni diners per comprar-les, així que 
estudiaran atracar una notaria per poder dur a terme tals 
transaccions. 

Manuel de Pedrolo barreja la concisió narrativa del noir dur 

americà dels Hammet o Chandler amb una temàtica po-
lítica de casa nostra. Destaca especialment en aquesta 
novel·la la multiplicitat de punts de vista i de personat-
ges narradors, així com els reculls d’informes de premsa 
que s’intercalen entre els capítols. També, els capítols 
on un Pedrolo «extern» a la ficció ens explica el com i el 
perquè d’escriure aquesta història: una vertadera his-
tòria dins la història. Tal com ens recorda Jaume Cabré 
en el pròleg, Manuel de Pedrolo era un gran lector de 
novel·la estrangera, sobretot americana, amb especial 
tirada pel gènere policíac (Pedrolo va ser el director de 
la mítica col·lecció La cua de palla de novel·la policíaca), 
així que no ens ha d’estranyar que volgués portar idees, 
influència i experiments formals d’aquella literatura a la 
literatura de casa nostra.

Com ja passa en llegir Acte de violència, reeditada 
també per Sembra el 2016, Pedrolo ens parla d’un mo-
ment molt concret del nostre passat però el text és 
d’una vigència espaordidora, d’una actualitat rabiosa. 
També, digne de la línia de Pedrolo, el text està ple de 
reflexions sobre la lluita i la presa de consciència de la 
classe obrera:

«A una persona inferior tenim tendència a trac-
tar-la sense miraments... S’explica doncs que el 
burgès ho faci sistemàticament... Per desgràcia, en 
termes generals, l’obrer encara no s’ha adonat prou 
que la cultura és una força. De vegades penso que, 
quan ho faci, l’estructura actual de la nostra socie-
tat s’enfonsarà sense que calgui donar-li cap més 
empenta. El joc dialèctic fa que la cultura alteri la 
infraestructura econòmica.»

Sobre la conveniència de mesclar lluita de classes i 
lluita nacional, debat encara encès en alguns sectors de 
l’esquerra d’avui:

«El treball de les CCOO és necessari, però ja saps 
que és simplement un moviment de reivindicació 
obrera, sense finalitats polítiques concretes. Per 
això podem conviure tots, des dels catòlics fins als 
comunistes. Però això altre (la militància al CMC) és 
diferent. Feia temps que es feia sentir la conveni-
ència d’un partit marxista català, independent del 
PSUC; un partit que defensi la nostra classe i la nos-
tra comunitat, sense obediència doncs a imperialis-
mes disfressats amb una ideologia d’emancipació 
dels humils...»

I sobre tants d’altres temes, com l’enfrontament de la 
militància teòrica contra la militància d’acció directa, la 
inclusió de les dones dins del món militant que va gene-
rar un debat important dins d’algunes organitzacions 
antifranquistes. I, com no podia ser d’altra manera dins 
del món dels reductes militants, sobre la puresa ideolò-
gica i el perill del reformisme:

«No es pot esperar gaire de l’obrer ben peixat al 
qual el confort acaba per alienar. Només cal que 
mirem el que passa a països rics i desenvolupats 
com Estats Units o Anglaterra. Només hi ha refor-
mistes.»

Ara que vivim temps de resistència i lluita, d’incertesa, 
però d’afirmació com a poble, recuperar aquesta novel-
la escrita i censurada en la llarga nit del franquisme, té 
més sentit que mai.

 → LITERATURA

Milions d’ampolles buides

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI

Experiència en escacs, escolars i en organització  de tornejos i 
exhibicions. Personalitzades i/o en grups. 

 
cesccarcellerf@yahoo.es  669 24 76 32

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. IMPOPULARS. 2. SAIMIRI. OU. 3. ALO. LI. ABC. 4. RACIOCINAR. 5. DRACS. COVE. 
6. R. O. IODE. 7. TASSA. NILC. 8. ASO. MOA. LI. 9. USURER. FET. 10. LASER. CARA.

 → PROBLEMA D’ESCACS

Blanques juguen i gua-
nyen.

Posició bastant equilibrada 
en l’apartat material, amb 
les negres amb peó de més. 
Però l’activitat de les peces 
blanques marca la diferen-
cia i rematen contundent-
ment.

Solució: 
1. Te7! – Dxc4; 2. Tgxg7 + - Rh8; 
3. Th7+ - Rg8; 4. Teg7 ++
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 → PERFILS: FRANCESC GIBERT, PRESIDENT DEL CLUB TENNIS TAULA ELS AMICS

Francesc Gibert (Terrassa, 1974), doctor en sociologia, terrassenc de 
tota la vida, que va començar la seva relació amb el tennis de taula 
jugant amb un altre escolanet a la sagristia de Viladecavalls i va arribar 
a jugar a la màxima categoria estatal amb l’EPIC i el Sallent, és el 
president del Club Tennis Taula Els Amics des de la seva fundació.

• És cert que el tennis de taula és un des es-
ports més complets i el que té una major 
quantitat de practicants a tot el món?

Es tracta d’un esport molt complet, ja que per-
met desenvolupar aspectes físics, tècnics i tàctics 
fins a un altíssim nivell. Un estudi de la NASA 
va arribar a la conclusió que era el segon esport 
més complert i complex en competició, després 
de la natació. Vladimir Samsonov, un dels juga-
dors més guardonats de la història, va dir que ju-
gar una partida de tennis de taula equival a jugar 
una partida d’escacs mentre es fa una cursa de 
100 metres, però també és veritat que d’entrada 
ofereix molt poques barreres: qualsevol persona 
amb unes condicions físiques normals s’ho pot 
passar molt bé jugant-hi, és assequible des del 
punt de vista econòmic i accessible perquè per 
jugar només calen dues persones i no cal disposar 
de grans espais.
• Centrem-nos en l’àmbit local. Quin és l’origen 

del Club Tennis Taula Els Amics Terrassa?
El vam fundar l’any 2001 una colla d’uns quinze 
amics joves que havíem fet diverses funcions a 
la secció de tennis de taula de l’EPIC: jugadors, 
delegats i entrenadors. Els fundadors del club 
coneixíem un membre de la junta de la Socie-
tat Coral Els Amics que em va comentar la seva 
disponibilitat d’espais i ens vam incorporar com 
a entitat adherida, independent jurídicament, a 
l’espera d’aconseguir un local propi.

“La nostra voluntat 
és ser un club obert 
i tenir una escola 
inclusiva”

• Quina és la situació esportiva del club a l’àm-
bit català i estatal?

En principi tan sols volíem seguir jugant entre 
nosaltres, sense més pretensions, no pensàvem a 
crear un planter ni fer escola, però l’entusiasme 
ens ha fet anar molt més lluny. Ara mateix, per 
desena temporada, el nostre primer equip està a 
primera nacional, un nivell equivalent al que seria 
la segona B a futbol, amb jugadors d’un bon ni-
vell que competeixen contra equips en què a ve-
gades trobem professionals. En total tenim quin-
ze equips, amb 60 jugadors federats que juguen 
a diferents categories i edats, tant masculins com 

femenins, i des de benjamins a sèniors.
• I en l’àmbit social? Quina és la situació pel 

que fa infraestructures, economia, nombre 
de socis…?

Pel que fa a massa social estem molt contents. 
Vam inaugurar l’escola tot just fa sis anys i ja 
hem arribat als 90 socis i a donar un servei di-
recte mensual a 200 persones. Gaudim d’un 
perfil de gent molt ampli i divers, transversal, tal 
com ja ens ho havíem plantejat: grans jugadors 
i altres en diverses etapes de formació; homes i 
dones; adults, joves i infants. 
Sobre el més jovenets, cal que quedi clar que no 
som ni una guarderia ni un centre d’activitats ex-
traescolars, però tampoc una entitat elitista que 
només vulgui nens campions. La nostra voluntat 
és ser un club obert i tenir una escola inclusiva.
En l’àmbit econòmic, som autosuficients. El club 
no rep cap subvenció. Allò que realment necessi-
tem i no aconseguim és el que tenen gairebé tots 
els altres clubs de Catalunya: un local públic en 
cessió. Si ens el facilitessin, nosaltres ens faríem 
càrrec de totes les despeses d’electricitat, aigua, 
assegurances...
• No us escolta el govern municipal...?
La recepció és positiva. Des de fa 6 anys, però, no 
hi hagut cap fet que permeti albirar aquesta ces-
sió. Per descomptat, seguirem exposant aquesta 
necessitat a l’Ajuntament perquè és la nostra 
obligació. 
Potser caldria un canvi. Fa poc un regidor de 
l’oposició va fer referència a un estudi d’àmbit 
estatal en què s’afirma que actualment Terrassa 
és a la cua de ciutats que són capitals de provín-
cia o amb més de 150.000 habitants en inversió 
en esport, la cinquena per la cua d’una llista de 
seixanta-set. 
• Sí, i sembla que Sabadell triplica la nostra 

despesa.
Com deia abans, des de l’Ajuntament ens reben 
molt bé, els responsables polítics ens escolten 
amb molta amabilitat, però, si atenem els fets, res 
de res. Per la categoria on tenim el primer equip, 
pel volum de gent associada, pels serveis directes 
i indirectes que donem a la ciutadania i entitats 
de Terrassa, per la dimensió social d’aquest es-
port, per la seva tradició a Terrassa, crec que ens 
mereixem un tracte més favorable.
• I heu pensat en integrar-vos a un club espor-

tiu més gran?
No ho descartem, sempre es podria negociar 
i cercar unes condicions favorables per a totes 

dues parts. Ni tampoc pa-
gar un lloguer social a un 
particular o a una empresa 
que disposi d’un local adi-
ent. No demanem subven-
cions ni que ens regalin res, 
estem oberts a qualsevol 
fórmula. 
No tenir un local propi 
implica diversos desavan-
tatges. No podem entre-
nar durant una quarta part 
de l’any; com que depenem 
dels IES —que ens cedei-
xen generosament l’ús de 
les seves instal·lacions i al 
quals estem enormement 
agraïts— no podem entre-

nar ni durant les vacances d’estiu ni les de Na-
dal ni els caps de setmana. Les taules de joc no 
són fixes i es van deteriorant quan les muntes, 
les desmuntes i les transportes diàriament. La 
vida social dels membres del club i les relacions 
amb les persones que poden tenir interès en in-
tegrar-se és veu dificultada; i la imatge del club a 
l’exterior no és la que caldria.
• Abans parlaves de la tradició local, pots fer-

me cinc cèntims de la història del tennis de 
taula a Terrassa?

Pel que m’ha arribat, la pràctica seriosa del ten-
nis de taula a Terrassa va començar el 1947 amb 
el naixement de dues entitats juvenils adherides 
a la Federació Catalana: la Colla Tabola, que el 
1954 va passar a dir-se Agrupació Vallparadís, 
i l’Optimista Club, que tenia la seu social justa-
ment a la Societat Coral Els Amics. El 1956 van 
fusionar-se i es van convertir en l’EPIC (Entitat 
Poliesportiva i Cultural), que tenia la seva seu so-
cial al carrer de Sant Antoni, i d’aquesta manera 
va començar una trajectòria marcada pels grans 
èxits esportius de les dècades del 80 i 90. Nosal-
tres, els fundadors del Tennis Taula Els Amics, 
ens vam formar a l’escola de l’EPIC.

“Allò que realment 
necessitem i no 
aconseguim és un 
local públic en cessió”

• Quines figures destacaries d’aquesta història 
local?

Naturalment, Antoni Bros, el gran referent, el pi-
oner, impulsor de l’Optimista Club i de l’EPIC, 
que fins i tot té un carrer de la ciutat amb el seu 
nom. Cap a la meitat de la dècada del 80 vam 
tenir una tripleta cent per cent terrassenca que 
va assolir grans èxits a la màxima categoria esta-
tal, formada per Joan Almendros, Isidre Boada i 
Joan Pla; i l’equip sènior femení de finals vuitanta 
i primers noranta format per Núria Badia i les 
germanes Montse i Mònica Weisz, que també va 
obtenir molts bons resultats a nivell estatal i ca-
talà. Ambdues tripletes són un clar llegat de l’es-
tructura liderada per Antoni Bros. Més recent-
ment, s’han d’esmentar Ramon Mampel, que, a 
més de ser un gran jugador, és un gran tècnic que 
dirigeix de la secció de tennis de taula del Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat i que té el càr-
rec de seleccionador espanyol cadet i paralímpic, 
equip aquest darrer amb el qual el mes de maig va 

obtenir el campionat del món a Bratislava; David 
Soler, exentrenador del Centre d’Alt Rendiment 
de Madrid i en l’actualitat entrenador d’un club 
d’alt nivell a França; Maria Serres, campiona 
d’Espanya de dobles en la categoria de veteranes; 
Iván Barco, que va ser campió d’Espanya sub 21 
en dobles (1994) i en dues ocasions subcampió 
de Catalunya sub 21; Albert Regincós, que va ser 
campió d’Espanya juvenil i sub 21, que va jugar 
deu temporades a la divisió d’honor i va arribar 
a formar part de la selecció estatal; la tripleta for-
mada per Ignasi Martínez, Oriol Serrat i Dani 
Torres, que va ser campiona d’Espanya infantils; 
i Marc Clotet, un altre gran jugador i alhora tèc-
nic. I no ens podem oblidar de jugadors que van 
venir de fora com Xiao Daili i Vladimir Dvorak, 
que va ser dues vegades campió de la URSS. 
De ben segur em deixo d’altres persones, però 
aquestes són les que em semblen les més repre-
sentatives dels èxits del tennis de taula terras-
senc.
• Hem parlat del passat i del present, parlem 

ara del futur. Quins objectius us heu propo-
sat a curt termini?

Segons les darreres enquestes del Centre d’In-
vestigacions Sociològiques d’hàbits esportius, 
es pot inferir que a Terrassa poden haver-hi 
600 persones interessades en practicar tennis 
taula de manera habitual. El nostre desig és te-
nir a Terrassa una bona massa social dedicada 
al nostre esport —amb una presència femenina 
important— i no ser només un club destacat en 
l’àmbit de la competició. L’entitat es vol dedicar 
prioritàriament a les vessants formatives i pro-
mocionals i a ajudar i, si és necessari, liderar l’ar-
ticulació de tot el tennis de taula que es practica 
a la ciutat de Terrassa. 
Però, és clar, també aspirem que els nostres 
jugadors joves puguin agafar el relleu dels qui 
ara es troben competint a primera divisió. I, si 
tinguéssim unes instal·lacions adequades, ens 
agradaria fitxar jugadors d’un gran nivell per al 
primer equip com, per exemple, Ramon Mam-
pel i Marc Clotet.
• Doncs esperem que algú rebi el vostre 

missatge i que el club no trigui gaire en 
aconseguir aquestes instal·lacions que 
tant necessiteu...

Sí, tant de bo! I també ens agradaria que 
tota persona interessada en la pràctica 
dels tennis de taula no dubti a posar-se 
contacte amb nosaltres escrivint-nos al 
correu cttelsamics@gmail.com.

Jordi F.  Fernández Figueras

Desembre de 2017 Número 33

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

 ▪ Francesc Gibert i Badia, president del Club Tennis Taula Els Amics.

 ▪ Albert Regincós, Gerard Jensen, Mar África de Soria, Anna Barrau, 
Martí Navacerrada i Oriol Catalán


