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Els ascensors, projecte clau pel barri, encara
pendents d’instal·lació en més del 80%
Pep Valenzuela

L

’associació veïnal és compromesa en les qüestions de manteniment del barri i de moltes
comunitats d’escala. Aquí les activitats
inclouen, com és el cas de les AV en general, les relacions barri-Ajuntament i
barri-Generalitat (Agència d’Habitatge de Catalunya). Però també, en
aquest cas, un conveni amb els Jutjats
de Terrassa a través del qual joves i
adults que tenen «comptes pendents
amb la comunitat» o que han de «pagar alguna multa» ho fan amb feines
que indiquen des de l’AV, destinades a
neteja i manteniment del barri.
D’altra banda, hi ha el projecte Òmnia, un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la inserció
laboral mitjançant l’aprenentatge de
noves tecnologies, que inclou a dones,
joves i també adults. El punt Òmnia
ofereix també connexió gratuïta a internet per a joves, tant per navegar
com per xatejar o mantenir els propis
perfils i comptes, sempre amb un control no invasiu de l’activitat.
La Junta de l’AV, formada per 7 persones, es reuneix els dissabtes cada 15
dies, principalment per coordinar, perquè, segons la Meritxell Faure, actual
secretària, «som molt actius, decidim
molt en el moment, i no fem grans discussions», perquè l’activitat respon en
bona mida als convenis i tasques assignades, sempre amb treball voluntari,
afirma; al temps que informa que, a
banda del conveni amb la Generalitat
pel sou de la formadora del punt Òmnia i el manteniment dels ordinadors,
l’entitat no té cap finançament que
no sigui el de les quotes de les veïnes
i veïns. Clar que, en aquest barri, això
vol dir unes 2.300 quotes anuals de 10
euros de les respectives llars. Una quota que paguen com si fos d’escala o la
comunitat.
Com a d’altres barris creats per les
institucions d’habitatge social, per
exemple Can Jofresa o Pla del Bonaire,
hi ha pendents encara obres i el manteniment de comunitats, aspectes que
cal anar parlant amb la Generalitat.
Una situació gens fàcil de gestionar
en aquest cas, perquè hi ha hagut una
parada molt gran, des del 2004, 2007,
la crisi... I només ara sembla es tornen

a reactivar les obres, «per sort, tot i
que no sé quan exactament», comenta Meritxell, però esperen que sí sigui
aquest 2018.
Hi ha, a més, alguns punts molt conflictius, per exemple el clavegueram,
que no depèn de cada comunitat, sinó
de la Generalitat, però amb responsabilitat també de l’Ajutament, i «necessita neteja constantment». Altre
problema són les plagues, «tenim la
riera al costat», aclareix tot informant
la secretària de l’AV, «que a més de ser
una gran barrera arquitectònica, som
com una república independent, a més
tenim el problema de plagues i altres».
És per això que l’AV també forma
part de la Comissió de les Rieres, que
és una «assignatura pendent de ciutat, de totes les administracions; fins
que no patim una segona rierada», es
plany. Però, com s’ha dit, a més la brutícia, plagues...
L’altre gran tema pendent és el dels
ascensors. El barri es va construir, aparentment, sense pensar que la gent es
faria gran. Cap edifici tenia ascensors.
La Meritxell, amb 17 anys d’activitat
a l’AV, informa que la idea de posar
ascensor la va proposar ella i va aconseguir suport immediat del conjunt
d’entitats i persones.
Des de la seva experiència de treball
amb gent gran i veient altres llocs, la
proposta de posar ascensors era la única manera d’evitar, d’una banda, que la
gent hagués de marxar de la casa i el
barri on ha viscut 50 anys; i, de l’altre,
per evitar que el barri es convertís en
un gueto, només per a gent pobre, injustament marginada i estigmatitzada
per la via de la segregació urbana.
El projecte, animat des del 2004,
arrencà amb un acord amb la Generalitat, al 2006. Al barri hi ha 10 tipus
d’edifici, 6 que poden posar l’ascensor
sense problema, 2 que poden només
per fora i 2 que no poden. Un total de
120 ascensors, tots parant al replà i no
a meitat escala, com algú havia pretès,
«perquè consideràvem que aquesta era
novament una barrera arquitectònica
que calia estalviar», dels quals només
s’han instal·lat 14.
L’acord preveia que la Generalitat
posaria un 60%, l’Ajuntament 12.000
euros per projecte i ascensor (el que
cobra l’arquitecte), i la resta els veïns.

▪▪ Quinto solidari en un local del barri, aquest Nadal.

Si un ascensor costava 190.000 euros,
els veïns havien de posar en total uns
50.000 euros. Van començar de seguida els problemes de finançament de la
Generalitat, l’Agència d’Habitatge es
va voler desmarcar, i «tot se’n va anar
en orris».
«Estem en una parada per agafar
força», confessa la Meritxell, «però no
sabem com serà». Ara, 4 comunitats
començaran a fer obra d’escala, però
no d’ascensor. A més, «encara hi ha
problemes amb veïns, perquè els que
viuen en el baix no entenen que han
de pagar ascensor, has de explicar que
és solidari, i altres problemes, com les
persones amb discapacitat». Fa dos
anys que no es posen ascensors, «és la
feina que estem fent ara».

Pel que fa a qüestions de ciutat, com
ara la lluita per la municipalització de
l’aigua, la Meritxell declara que, com
AV, «no hem opinat», però defensa
a títol personal que «no es pot privar
ningú d’un bé comú, i que el que s’està
fent ha sigut bo pels ciutadans».
Defensa «l’apoliticisme» de l’entitat.
Afirma que això els ha produït problemes amb les administracions públiques, però prefereixen mantenir-lo,
tot considerant que «hi ha gent de tots
colors i millor deixar els carnets fora».
Reconeix, però, que per ser-hi a la FAVIBC, «una herència rebuda», també
han estat marcats políticament, però
que tot i així, l’experiència amb la Taula d’Entitats ha estat una marca que
defensen i a la que no renuncien.

La Riuada i la formació del barri

L

’origen de l’AV, com a d’altres barris de la ciutat, està en l’Asociación de Cabezas de Familia que establia la dictadura, als anys
60. Al 1978 ja va ser registrada com a AV, «som el registre 006
d’entitat sense ànim de lucre de Terrassa», explica la secretària.
El barri, on hi va haver un campament militar, va néixer com projecte d’habitatges per immigrants d’Andalusia, la primera i segona
fases; i la tercer fase va ser per ubicar la gent de les casetes de la Rambleta i d’en Pere Parres destruïdes per la riuada del 62. Les dues primeres fases les van donar per sorteig, tot i que entre un 20% o 30%
les van donar a gent del règim, militars o guàrdia civils o afins a alts
càrrecs de Falange i altres, recorda la Meritxell, qui va fer amb la Loli,
vocal de la Junta de l’AV, un estudi històric de la formació del barri.
La riuada es va endur alguns edificis de la segona fase que no es
van reconstruir perquè estaven a la riera, però es va fer la tercera fase,
que és la part central actual, on hi ha la seu de l’AV. Aquesta fase,
informa la Meritxell, «es va construir en temps record, però com si
fossin capses de mistos, d’aquí els problemes del barri en relació amb
les humitats i la insalubritat».
Per intentar solucionar aquests problemes, l’any 1996 es va signar
conveni amb l’Incasol i Adigsa, per rehabilitar totalment les comunitats, un projecte encara per acabar, però es van fer cobertes, instal·lacions de llums i façanes a tots els blocs. «Ara, els pisos estan
relativament be», assegura la secretària de l’AV, «són petits, menys
els de la tercera fase, però són dignes».
Durant el franquisme i la Transició hi va haver molt moviment,
«per viure d’una manera digna», matisa. Aquí, segueix, hi ha hagut
tres revolucions: primer, amb la urbanització, les places i l’enllumenat, els carrers entre els blocs, recorda la Loli, en els anys 80. La segona, als 90, amb segona rehabilitació, les places 96, 97, «entremig
moltes coses, clar, moltes manis i mobilitzacions». I després, la tercera revolució, quan els ascensors.

AV SANT LLORENÇ

L’AV Sant Llorenç i
la Taula d’Entitats
P.V.

P

Una característica forta
de l’associació veïnal del
barri de Sant Llorenç és
la seva articulació amb bona
part de les entitats culturals
i socials mitjançant la Taula
d’Entitats, «un vincle principal», d’acord amb la secretària
de l’AV, Meritxell Faure, que
fa, d’aquesta, una entitat «no
gaire convencional». Explica
que és en aquesta Taula on
es decideix l’activitat. «Entre totes ho fem tot, un grau
de complicitat molt gran»,
subratlla.
Actualment, les entitats
més actives d’aquesta Taula, a
banda l’AV, són les següents:
AMPA col·legi Sant Llorenç,
AMPA del Moisès, AMPA de
l’IES, AMPA del Goya, Sant
Llorenç Korfbal Club, Skate
Ghetto Crew, Esplai Farfalla,
colla Jove de Diables de Sant
Llorenç, Associació discapacitats, Associació de Dones
Actives, Geganters de Sant
Llorenç, Unió Esportiva Sant
Llorenç, Club Amics de la Petanca, els Boixos (carnestoltes), Amics Caminants, Club
Jubilats i Pensionistes i Centre
Muntanyenc.
La coordinació d’entitats,
per tant, és quasi permanent.
Clar que sempre n’hi ha aquell
nucli de més actives, en aquest
cas entorn a les 8 o 9. Les activitats amb més participació
són, com en general, la festa
major i activitats de Nadal,
entre les que destaquen la rebuda del patge dels Reis mags
i el bingo solidari. En tot cas,
la Taula és la base de la participació veïnal.
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2017, un any d’intens treball en la defensa dels drets humans per
part de la FAVT i plataformes cíviques
Ramon Clariana
President de la FAVT

E

n l’Assemblea General Anual FAVT, celebrada el 21 de
maig de 2017, es va aprovar el
Pla de treball 2017, en què destacava,
com a objectiu essencial,“lluitar per la
Defensa dels Drets Humans i Socials,
per una adequada Participació Ciutadana i pel foment de la cohesió social».
Aquests objectius han pres una especial rellevància en la segona meitat
del 2017, per la intensitat dels esdeveniments polítics, amb les seves
derivades socials, que s’han viscut a
Catalunya i que han tingut les conseqüències, de totes conegudes, també
en la governabilitat de la nostra ciutat.
En aquestes circumstàncies excepcio-

“Treballem
conjuntament amb
l’Espai Drets i el
Consell d’Entitats
per preparar
un segon Parlament
Ciutadà que tindrà
com a base la
Carta Europea de
Salvaguarda dels
Drets Humans”
nals, la FAVT hem tingut un paper
actiu, treballant intensament en la

defensa dels Drets Humans. Ho hem
fet col·laborant amb plataformes que
comparteixen aquest objectiu, com
són l’Espai Drets per la Defensa dels
Drets Humans i Socials de Terrassa,
del qual en som membres fundadors,
i el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, en què també hi som representats.
Així les coses, a meitat de setembre,
vàrem treballar conjuntament amb
aquestes plataformes en la redacció
i publicació d’un manifest en què es
denunciava la vulneració de diversos
drets humans, socials i col·lectius, que
varen tenir lloc amb les actuacions del
Govern de l’estat, per impedir la celebració del Referèndum de l’1 d’Octubre. Aquest es va acabar realitzant
malgrat la violenta i desproporcionada actuació dels cossos de seguretat
de l’estat.
També a la fi de setembre, i tenint
en compte la situació a Catalunya i
el fet que Terrassa es trobava sense
la figura de la Sindicatura de Greuges (una figura amb funcions molt
importants per a la defensa dels drets
de la ciutadania), des de feia un any
i mig, la FAVT vàrem convocar una
junta extraordinària oberta a totes les
associacions veïnals federades per
tractar dos únics temes: la postura sobre el procés d’autodeteminació proposat a Catalunya, i presentar
a Isabel Marquès com a candidata a la
Sindicatura de Greuges de Terrassa
en el procés participatiu d’elecció del
nou Síndic/a
Les conclusions del debat, que es va
perllongar en diverses juntes ordinàries més, van ser que la FAVT no podíem pronunciar-nos sobre el procés
d’autodeterminació per les diferències de criteri entre les entitats federa-

▪▪ Reunió de l’Espai Drets.

des. Respecte a proposar a la Isabel
com a candidata, no va haver-hi cap
opinió contrària i malgrat això, es va
decidir demorar la presentació oficial fins deu dies abans de tancar-se el
termini, i fins a aquest moment cap
altre candidat s’havia presentat. Com
ja és sabut, el 14 de desembre es va
fer la recollida de suports presencials
de la ciutadania en què la Isabel va
quedar en primera posició, amb una
clara majoria dels suports emesos.
Pendents de la Síndica
de Greuges
Malgrat això, encara no s’ha portat
a Ple la proposta per anomenar el

nou Síndic, a de Greuges de Terrassa
i des de la FAVT reclamem a l’alcalde, Alfredo Vega i als portaveus dels
Grups polítics que es faci en el Ple
del mes de gener, atès que és urgent
que Terrassa torni a comptar amb
aquesta figura, defensora dels drets
de la ciutadania.
En aquests últims mesos, estem
treballant conjuntament amb l’Espai
Drets i el Consell d’entitats per preparar un segon Parlament Ciutadà,
a celebrar dins de 2018, que tindrà
com a base la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
ciutat, i la referència a alguns d’ells
com poden ser participació i demo-

cràcia, el dret a l’habitatge digne i als
serveis bàsics.
Des de la FAVT convidem a participar al debat sobre els Drets a
totes les entitats i ciutadania, molt
necessari en un moment com l’actual, complicat i difícil, políticament i
socialment, de confrontació d’idees col·lectives, en la qual considerem
no hi ha una altra solució que fixar
com a nexe d’unió la Defensa dels
Drets Humans i Socials, en què es
busqui prioritzar els aspectes que
puguin unir a la nostra societat sobre uns altres que, sent legítims com
són tots els drets, puguin contribuir
a crear desunió.

La Favt aprova nous estatuts: l’assemblea elegirà presidència
i càrrecs directament
Pep Valenzuela

L

a FAVT ha ajustat els estatuts de règim intern a les
necessitats d’una entitat
que ha crescut en nombre d’associacions veïnals (AV) federades.
En aquests darrers dos anys, ha
esdevingut una organització amb
una presència reforçada i d’importància creixent a l’hora de marcar
l’agenda social i política a la ciutat,
tal i com evidencia el seu paper en
temes com el del dret a l’aigua o el
de la garantia i respecte dels drets
humans i socials a la ciutat, molt
concretament en la creació del
consell municipal d’aquest àmbit
i el suport al procés per l’elecció
d’una sindicatura de greuges que
s’escaigui amb el nom.
L’objectiu, establir mecanismes
que permetin una participació
més efectiva i el control de l’aplicació dels acords i del pla de treball
per part de les entitats i, al temps,
reforçar l’equip d’execució dels
mateixos, la junta; aquests han
estat els elements centrals del debat. S’ha creat, primer, un consell
d’AV, amb representació de totes
les entitats, que s’hauria de reunir
al menys trimestralment. Després,
s’estableix una junta executiva de
només nou membres, que ha de ser
votada, com a llista tancada amb

definició prèvia de la presidència i
càrrecs, per l’assemblea general.
Tot i privilegiar acords per consens com a forma de presa d’acords
per part de l’assemblea, la proposta de llista tancada a la junta es va
haver de votar, aconseguint 12 dels
13 vots possibles. La votació final
dels nous estatuts aprovà els canvis amb 11 vots dels 12 possibles
(un dels representants va haver de
marxar abans). El debat permeté copsar, d’una banda, la tensió
sempre present entre els desitjos
i necessitat de major participació
i activisme, d’una banda, i la dura
realitat, o sigui manca de gent, de
mitjans i recursos.
Així mateix, aparegué en el debat sobre la constitució de la junta
executiva la necessitat d’harmonitzar el caràcter de representació que
té la participació de les persones a
l’entitat amb la ineludible marca
de les característiques d’aquestes
persones i la seva sintonia per fer
un equip cohesionat amb capacitat
de treball.
Tretze associacions enviaren
representació a l’assemblea extraordinària, celebrada el passat dissabte 16 de desembre al local de
l’entitat, el Casal de Barri de Ca
n’Aurell, a la plaça del Tint. Altres
tres justificaren la seva absència
per motius tècnics. O sigui, poc

més de la meitat de les 27 associacions federades han participat
directa o indirectament en aquesta
trobada. El cas fou motiu d’alguna
reflexió crítica; però la veritat és
que, com explicà en Ramon Clariana, president de la Federació i veterà activista veïnal, aquest nivell
de participació respon a un patró
de participació que ve de lluny i no
a cap raó de conjuntura.
Això, és clar, no tanca el debat ni
la necessària reflexió sobre la situació i les propostes per superar-la.
De fet, la proposta de canvis té a
veure amb aquesta qüestió i es
planteja com a eina per impulsar
la federació i el conjunt d’entitats.
L’altre element important per
complir amb els objectius assumits per la FAVT i donar un nou
impuls a l’entitat i les associacions
federades és la recreació de la pàgina web, com a element central de
la política de comunicació amb el
moviment veïnal i el conjunt de la
ciutadania. Una comunicació que
inclou un apartat de transparència, on la Federació publicarà documentació, pla de treball, actes de
reunions, pressupostos i finances.
La nova pàgina ja és accessible a
l’enllaç http://favterrassa.org
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La ciutat necessita un segon Centre de Dia per a
discapacitats intel·lectuals
Redacció

La Coordinadora Capaç
celebra que, gràcies a la seva
campanya, els joves amb
dicapacitat intel·lectual que
restaven sense plaça en el
Centre de Dia La Pineda,
l’hagin obtingut finalment. A
la vegada però, lamenta que
es donin aquestes situacions, i
que el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la
Generalitat només reaccioni
“davant denúncies d’aquestes
situacions a les quals no
s’hauria d’arribar mai”.
En el seu comunitat, l’entitat
recorda i insta a que es
construeixi un segon Centre
de Dia i Residència a la
ciutat, tal com van acordar
Ajuntament i Generalitat l’any
2006. Recorden que aquesta
és una necessita urgent per
respondre a la manca de
places que ja n’hi ha i que
s’incrementarà en el futur.

Comunicat de Coordinadora Capaç sobre places Centre Dia/Residència per a
persones amb Discapacitat Intel·lectual
• • En els darrers dies hem sabut que s’ha ofert plaça al Centre de Dia La Pineda de Terrassa a les famílies que estaven pendents des de
setembre i a alguna de les que el seu fill/a hauria d’entrar al juny del 2018.
• • Ens alegrem de que, finalment i després de que des de la nostra entitat haguem fet una campanya de denúncia, els joves que restaven a
casa puguin accedir a la plaça de Centre de Dia a la que tenen DRET.
• • Lamentem que, al igual que ja ha passat en altres ocasions, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies només reaccioni quan es
fan denúncies públiques d’aquestes situacions a les quals no s’hauria d’arribar mai. Aquesta no és la manera correcta d’actuar amb les
persones amb discapacitat intel·lectual.
• • Constatem que aquesta ampliació només és un pegat que no resol el problema d’insuficiència de places de Centre de Dia i Residència a
la nostra ciutat. En els propers anys molts més joves que ara estan a les Escoles d’Educació Especial necessitaran aquest recurs i no es
poden seguir forçant places de Centre de Dia de manera indefinida per raons òbvies d’espai i de qualitat assistencial.
• • Les persones que necessiten el recurs de residència es veuen forçades a
marxar a d’altres comarques. Terrassa té només 62 places de residència
per a persones amb Discapacitat Intel·lectual, les mateixes que hi havia
fa 20 anys.
• • Per tant, reiterem la nostra petició de que d’una vegada es compleixi
el conveni signat entre Generalitat i Ajuntament l’any 2006 per a
la construcció d’un segon Centre de Dia i Residència a Terrassa.
Els terrenys estan disponibles des de 2009. Cal iniciar el projecte
immediatament.
• • Finalment, agraïm a totes les persones, entitats i grups municipals que
ens han donat suport i als mitjans de comunicació que s’han fet ressò
d’aquest greu problema.

Lliurats els Premis Drets Humans
2017 del Col·legi d’Advocats
(ICATER)

▪▪ D’esquerra a dreta: Joan Vila (Prou Barreres), Dolors Teulé (Presidenta de La Comissió de Drets Humans Del
Col·legi d’advocats de Terrassa), Gabriel Moncal I Glòria Ortega.

Redacció

E

l passat divendres 15 de desembre va ser
lliurat el 3er Premi Drets Humans del
Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER) corresponent a l’any 2017. Es tracta
d’un guardó nascut per atorgar un reconeixement a persones o institucions compromeses
amb el foment, divulgació i defensa dels drets
continguts en la Declaració Universal dels
Drets Humans, aprovada per l’ONU l’any
1948.
Els premiats d’e nguany han estat l’entitat
Prou Barreres, com a institució defensora dels
drets humans, i l’advocat Gabriel Moncal, com

a persona distingida amb el guardó individual.
També es va premiar l’advocada Glòria Ortega
per la seva labor dintre del Torn d’Ofici.
L’acte, promogut per la Comissió de Drets
Humans de l’ICATER, va tenir lloc al Museu
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).
Durant l’acte hi va haver una xerrada a càrrec
de Jordi Palou Loverdos, advocat i mediador,
amb el títol de “Mediació, facilitació del diàleg
i drets humans en el conflicte de Ruanda”.
També va tenir lloc un moment musical a
càrrec de la Coral de Pares i Mares de l’Escola
de Música de Matadepera.

Rudes Rebels i Quart Creixent, contra
la ciència que ha ultratjat les dones
M.G.

D

issetena edició de La
Descomunal,
una
mostra que ha esdevingut clàssica i que ajunta
propostes culturals i artístiques de tot ampli ventall amb
els col·lectius de la ciutat que
les promouen. En aquesta
ocasió, La Descomunal celebrada el passat 15 de desembre va estar protagonitzada
pels col·lectius feministes Rudes Rebels i Quart Creixent,
els quals es descriuen anticapitalistes, antifeixistes i d’acció
directa al carrer. Precisament
les organitzadores van oferir
una acció lúdica que servís de
repàs historiogràfic de com
les dones han estat injuriades
i maltractades per la ciència
més heteropatriarcal al llarg
de la història. Una proposta
que les organitzadores van
anomenar La Histèria de l’Art.
La primera parada només
sortir del Kasalet, on ambdós
col·lectius es presentaren, fou
a la plaça de la Creu Gran
amb un lectura de poesies
de temàtica feminista i de
l’alliberament de la dona, re-

citades per Selena Cotarelo
i Andrea Ceballos. La marxa
continuà entre la llum de les
torxes enceses i amb ritme de
tabals, cap a les esglésies de
Sant Pere. Al pas del pont,
ens trobarem diversos cartells
col·locats per fer pensar, amb
diverses sentències de Sigmund Freud. Se’ns recordà
que l’anomenat pare de la psicoanàlisi emprava el concepte
de paroxisme histèric per tal
de considerar una enfermetat
el desig sexual de les dones, i
de retruc negar-los el seu plaer sexual.
Tot seguit, participàrem
d’una divertida performance
de la mà de l’actriu agarenca
Carla Ramos, en una mena
de record per eximir i alliberar les bruixes que van ser
cremades pels seus pecats.
L’arribada a la Casa Baumann va culminar amb una
acció contra els homes de la
ciència que han estigmatitzat
històricament les dones. Així,
en un acte de “revenja”, les
participants van gaudir llençant ous amb pintura a una
imatge de Freud.
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Un protocol de dol per desbordar la lluita contra
la violència masclista dels marcs institucionals i
portar-la al carrer
Anna Rius

Regidora de Terrassa en Comú

C

ada 25 de novembre commemorem el dia internacional per l’eradicació de les
violències masclistes reivindicant
el dret de les dones a viure lliures
de violències. I com cada any s’esdevenen un seguit de declaracions,
acords i resolucions que en la majoria dels casos no es compleixen. No
es doten dels diners promesos. No
s’implementen.
I la pregunta que ens fem totes és:
per què? Ens urgeix una resposta,
ja que malgrat la lluita incansable
del moviment feminista d’arreu del
món, només aquest any 9 dones
han estat assassinades per criminals masclistes. Podem afirmar que
les respostes institucionals encara
no són capaces d’abordar amb eficàcia les amenaces del masclisme.
En aquest sentit, l’Octubre de
2015 el Ple va aprovar un acord de
Junta de Portaveus a proposta de
Terrassa en Comú per tal d’establir un protocol de dol a la ciutat
de Terrassa en casos de feminicidis
i altres assassinats per violència
masclista. Des d’aleshores, l’equip
tècnic de l’ajuntament ha treballat
amb els partits polítics mitjançant
una comissió de seguiment que
s’ha reunit de manera periòdica
per informar dels avenços produïts
i de les accions previstes. En el procés d’elaboració del protocol de dol
s’han constituït dues comissions,
una per tal de portar la reflexió dels

feminicidis a l’entorn escolar i una
altra per tal d’entomar la part més
pràctica que ha de proveir l’ajuntament en cas de produir-se un
feminicidi (serveis socials, assessoria jurídica, protecció dels menors,
etc). A més, s’ha compartit amb les
associacions de la ciutat el procés
de generació del protocol per tal
d’incloure les seves aportacions
mitjançant una enquesta i reunions
explicatives a nivell de districte.
L’èxit de la iniciativa i l’esforç institucional hauria de visualitzar-se
per tal que la societat terrassenca
i les seves entitats s’adhereixin al
dol i a la denúncia dels efectes de
la societat patriarcal i el masclisme
que patim les dones. La importància de superar i desbordar els espais governamentals per impulsar
les polítiques públiques continua
sent una reivindicació necessària.
Ens cal interpel·lar tothom! Necessitem fer un esforç addicional
per a aconseguir la participació no
només dels actors que ja es manifesten habitualment (col·lectius de
dones, escoles, advocats, etc) sinó
d’altres que encara no s’han adherit
al protocol.
En aquest sentit, en el passat Ple
es va aprovar per unanimitat una
proposta de Terrassa en Comú per
tal d’iniciar una campanya per donar a conèixer el protocol entre la
ciutadania i promoure’n l’adhesió.
A més, s’iniciarà un ampli procés d’adhesió i proposta d’accions
adreçat als agents de la ciutat que
encara no s’han adherit al protocol (comerços, entitats esportives,
associacions professionals, entitats culturals, entre d’altres). Amb
el convenciment que només amb
la participació amplia i col·lectiva
aconseguirem reproduir els canvis
sostenibles i estructurals que es
requereixen volem animar-vos a
participar!!

La crisi ja és història (Rajoy)
Miquel Mallafré

A

bans de que acabi l’any, us ho
vull dir: l’atur segueix igual o
pitjor (6 milions d’aturats).
12 milions de persones en el llindar
de la pobresa i no para de créixer; 30%
de pobresa infantil. La sanitat és un
daltabaix, estem a les portes del copagament sanitari, 260.000 dependents
sense atendre. L’educació a la UVI.
Volen imposar el castellà com a la
llengua única. El deute no para d’augmentar (1 bilió de deute). El fons de
les pensions se l’han polit. Quasi bé 2
milions de llars sense cap ingrés. Ser
corrupte surt gratis. 400.000 desnonaments. L’acomiadament segueix sent
lliure. Treballs a precari i amb sous de
merda. 390.000 joves exiliats. La gran
mentida de la pujada del SMI l’any
2018: per cobrar-lo, el PIB ha de créixer un 2,5% i s’han de crear 450.000
llocs de treball. Retardaran la jubilació.
Polítics electes a les presons. Catalunya és la culpable de tot, i a la seva
bola. La justícia polititzada i en mans
de l’executiu. Mitjans de comunicació
a sou. El feixisme campant sense aturador. S’ha imposat l’espanyolitat. Responsables polítics que fan envermellir.

És difícil d’assumir, vivim en un país
de dretes, molt de dretes, per tant no
cal explicar amb massa ordre de detalls
el que surt d’unes votacions. S’entén el
vot del ric per allò de perdre privilegis,
però el vot de l’obrer pobre és com escopir de cara contra el vent del nord.
Si un país tan complex i gran com
els EE.UU. està governat per un cretí
xenòfob i racista, per què aquí no pot
tornar a repetir un idiota manipulador
i mentider com el que tots ja sabeu?
Deixem-nos ja d’endergues, la Transició va ser un frau, com a tal, el gran
frau. De fet no ha existit mai, el que sí
ha existit de manera real és un fenomen de màrqueting polític i de propaganda per disfressar la realitat. La
Carta Magna no ha estat l’obra de la
reconciliació nacional com diu la tragèdia que ens van vendre. Tot ha estat
un muntatge, una gran mentida, pura
propaganda.
“La crisi ja és història, sr. Rajoy?” Espanya està més a prop de fracturar-se
o de rebentar que no pas d’un altra
cosa. El que sí que us puc assegurar és
que l’únic que se’ls dóna bé, és robar.
BON ANY!

MALARRASSA

Carta als Reis
Junta de l’Associació de Veïnes i Veïns de La Maurina

E

stimats reis mags: Rajoy, futur president o presidenta de Catalunya i Vega:

Som gent d’un barri popular de Terrassa que es diu
La Maurina i la veritat és que aquest any hem passat
un any força mogudet. Fins i tot hem valorat la possibilitat d’independitzar-nos de Terrassa i crear la República Maurinera.
Com dèiem, l’any ha estat mogudet al barri. Els
balcons s’han omplert de diferents banderes que han
amagat els tradicionals geranis mauriners. Les cassoles
han sonat a La Maurina les nits de tardor i ens hem
descuidat una mica de les famílies, massa famílies, que
tenen dificultats per fer-les servir per cuinar. Algunes
perquè tenen poca cosa a ficar a dintre, d’altres perquè
no tenen ni gas ni butà per encendre el foc.
L’1 d’octubre, a l’institut “provisional” del barri, hi havia cues de gent que volia votar i, per sort, no vam rebre
la visita dels senyors de les porres que a d’altres barris
de Catalunya van agredir innecessàriament a bona
gent i va ser un dels dies més tristos que hem viscut
en la nostra democràcia. El diàleg, la negociació i la
fraternitat han brillat per la seva absència aquest any a
Espanya i a Catalunya. DUI, 155, polítics presos (per
sort el Josep Rull ja hi és a casa), polítics exiliats... uff
quin any!!!
I, és clar, tot aquest conflicte s’ha trasllat als nostres
carrers. Ha estat molt trist veure com veïns i veïnes de
tota la vida han discutit i s’han deixat de parlar després
de molts anys de convivència. Perquè clar, motius per
discutir i veure’ns diferents hi ha els que vulguem però

el nostre barri s’ha construït amb l’aportació de totes
aquestes diferències d’identitat, d’orígens, d’idees i de
creences que sempre han conviscut amb respecte i tolerància posant per davant allò que ens uneix.
La diferència suma i l’any 2018 necessitem recosir i
recosir-nos, sense que ningú hagi de renunciar a allò
que pensa i a allò que vol, però hem de ser capaços de
trobar maneres d’aconseguir-ho que no ens enfrontin,
que no ens fracturin i que no ens trenquin per la meitat.
A Terrassa tampoc ens hem avorrit. El tema de l’aigua ha portat cua i sembla que ha estat un dels motius
pels quals l’alcalde Ballart va decidir dimitir de cop i
volta i amb ell va marxar un bon reguitzell de regidors
i regidores de l’Ajuntament. Ara ja tenim nou alcalde i
nous regidors i regidores. Reis Mags, no patiu, l’alcalde Vega us rebrà el dia 5 de gener com us mereixeu
perquè a Terrassa necessitem molta, però que molta,
màgia l’any vinent...
Com cada any us fem la llista de necessitats que tenim al barri. Sabem que hi ha altres barris a Terrassa i
a Catalunya que també tenen moltes necessitats però
hem pensat que hi hauria diners per a totes les necessitats, si els bancs tornessin els 60.000 milions d’euros
del rescat que hem pagat nosaltres, si les elèctriques
que ens encareixen la llum i ens la tallen i les multinacionals que tenen tants beneficis paguessin una mica
més d’impostos i no portessin els diners a Panamà, a
Suïssa o a Andorra. Podríeu mirar de fer alguna cosa,
si us plau?

Com us dèiem aquí teniu la llista de coses que necessitem al barri:
1 Volem treball amb salaris i condicions dignes per tothom i, si no és possible, una renda bàsica garantida que
permeti viure amb dignitat.
2 Necessitem lloguers a preus assequibles per a que tothom tingui un habitatge digne.
3 Més recursos per a l’educació pública perquè els nens i nenes i joves del barri mereixen tenir oportunitats que els
hi permeti construir el seu, el nostre futur. Agraïm la feina de tota la comunitat educativa i esperem que l’any 2018
sigui, després de 8 anys d’espera, l’any en què comenci a funcionar el nou edifici de l’ institut de les Aimerigues!
4 Millorar la sanitat pública i reduir les llistes d’espera i el temps de visita als especialistes. No estem gens contents
amb la gestió que fa Mútua de Terrassa. Malgrat tot agraïm l’esforç del personal sanitari del Cap Oest.
5 Finalitzar el Pla de Barris de La Maurina que, com recordareu, es va quedar a mitges per les retallades que vau fer...
Sembla que l’any 2018 s’enllestirà la reurbanització de la plaça de La Maurina, el nou equipament del barri, entre
d’altres actuacions. Recordeu que hem fet una petició per a que la plaça porti el nom del nostre estimat Apolo
Giménez que ens ha deixat aquest any i l’equipament el nom de la nostra estimada Francisca Redondo. El seu
exemple de lluita i compromís amb La Maurina i Terrassa mereix aquest petit homentatge.
6 La gent gran del barri necessita més serveis d’atenció. El barri s’envelleix i necessitem més places de centre de dia i
més places de residència a preus assequibles.
7 Potenciar el petit comerç del barri que, amb tants centres comercials que esteu obrint a Terrassa, està patint molt.
8 L’estació de Renfe prevista al barri que fa molts anys que se’n parla i que no us deixarem de demanar. A veure si
aquest any aconseguiu que es redueixi l’ús dels cotxes que ocupen molt d’espai a la ciutat i contaminen l’aire!
9 Necessitem més zones verdes dins del barri i mantenir i conservar el nostre entorn natural. L’Anella Verda de
Terrassa s’ha de potenciar i també esperem que es netegi la riera del Palau i es faci una bona rehabilitació dels
murs de contenció que, després de més de 50 anys, ja toca.
10 Volem més cultura a prop al barri i potenciar l’esport de base que fa una feina fantàstica amb els més joves. La
biblioteca del Districte 4 ha fet 10 anys aquest any i esperem que continuï essent un espai de coneixement i de
trobada per tota la gent que vivim a La Maurina.
11 Per últim dir-vos que estem molts preocupats per les agressions i assassinats de dones que dia sí i dia també són
notícia. Volem tolerància zero davant qualsevol agressió masclista. No és no!
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>Ajornat
>
el judici pel desallotjament del Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney

El Kasalet destapa Visolgran SL

El judici pel desallotjament del Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, el Kasalet, ha estat ajornat per raons tècniques, problemes d’agenda dels advocats. En
principi fins el proper mes de gener, sempre que l’agenda sigui compatible ara amb les altres parts.
El col·lectiu autogestionari ha saludat aquest ajornament, tot considerant que els permet preparar millor la defensa i les mobilitzacions per reivindicar el Kasalet, així
com de denúncia de l’especulació immobiliària que hi ha al darrere d’aquest intent de desallotjament, la mateixa que des de fa anys ha portat a la misèria centenars
de milers de persones famílies.
En relació amb aquesta especulació i concretament l’empresa que ha denunciat el col·lectiu del Kasalet, l’empresa Visolgran SL, un equip d’investigadores
relacionades amb el centre social okupat ha elaborat un dossier tot recollint dades molt reveladores i sucoses i que es pot llegir a continuació.

Qui hi ha al darrere de Visolgran SL, l’empresa que vol desallotjar el Kasalet?
L’empresa Visolgran SL es va crear l’any 2005, una data que no és casual, ja que és el mateix any
en el que es va formalitzar la compra venda del Kasalet i les finques del costat. Tot apunta a que
van crear l’empresa per poder fer la compra dels immobles a través d’una persona jurídica amb
els conseqüents beneficis que això suposa. Aquests eren propietat d’una altra empresa, Solucions
Químiques i Tècniques SL, que estava estretament relacionada amb Visolgran SL i altres empreses, sota el nom de SolQuiTec 2 SL. Sembla talment com si anessin creant empreses i s’anessin
venent els immobles entre ells.
L’empresa, que quan es va crear tenia un capital inicial de 250.000 €, no disposa d’una seu social
coneguda i pròpia en la que desenvolupa l’activitat que se’n desprèn del seu objecte social i en un
principi estava situada en un despatx d’ advocats del carrer Rosselló de Barcelona. Actualment
tenen la seu inscrita a un despatx d’advocats del carrer del Vall de Terrassa.
Però les extranyes coincidències continuen i es van fent més grans a mesura que es va estirant del
fil. Hem descobert que hi ha moltes més empreses del mateix estil que Visolgran SL i SolQuiTec
2 SL. A més, els seus administradors són quasi bé els mateixos i van canviant els càrrecs entre ells
periòdicament.
Per començar trobem una estreta relació amb una coneguda immobiliària de Terrassa, Finques
Vidal-Gomà. I és que entre els càrrecs directius de Solucions Químiques i Tècniques SL hi trobem als dos principals directius de Finques Vidal-Gomà, Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís
Rodriguez Vidal. També hi apareix Javier Cunill Solà, relacionat amb l’empresa SL Hilaturas
Badiella, coneguda empresa tèxtil terrassenca que van reorientar el negoci cap a la compra-venda
d’immobles.
Una altra prova més d’aquestes relacions, és que Solucions Químiques i Tècniques SL va ser
absorbida per VitalHogar 96 SL, de la qual Emiliano Lázaro Gomà i Jose Luís Rodriguez Vidal,
entre d’altres, en són els directius. Aquests, alhora, són els directius també, juntament amb Arie
Karaso, de SolQuiTec 2 SL. De fet ambdues empreses tenien la seu a les oficines de Finques
Vidal-Gomà, a la Rambla de Terrassa.
Amb Arie Karaso Capelouto trobem la relació amb Visolgran SL (l’empresa que ha denunciat
al Kasalet), i és que juntament amb Emiliano Lazaro Gomà i Javier Cunill Sola han tingut càrrecs
directius a Visolgran SL, Cunill fins al 2006 i Gomà fins al 2010. Actualment Arie Karaso és el
que ostenta el càrrec directiu principal a l’empresa Visolgran SL.
Si mirem les empreses amb que estan relacionats cadascú veiem clarament que estan relacionades entre elles com si formessin un entramat.
Arie Karaso Capelouto ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb:
Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL
Javier Cunill Solà ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb les mateixes empreses que Arie Karaso:
Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL.
I, a més, amb:
Solucions Químiques i Tècniques SL, Gestió Casa Jove SL, Bonvilar SL, Finques Vidal-Gomà
SL, Dalcaba Egara SL, Dalcagrup Holding SL, Basolkam SL, SL Hilaturas Badiella, Emprestur
Innovaciones SL, Housing 2005 SL.
Emiliano Lázaro Gomà ha estat i/o està relacionat(entre d’altres empreses) amb la majoria
d’empreses on hi ha Arie Karaso i Javier Cunill:

Solucions Químiques i Tècniques SL, Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, SolQuiTec 2
SL, Visolgran SL. Basolkam SL, Emprestur Innovaciones SL, Finques Vidal-Gomà SL.
I a més amb:
Vidal-Gomà Gestió SL, Immobiliària Vidal-Gomà SL, Gestió d’immobles Matadepera SL,
Inversions Cova Simanya SL, VitalHogar 96 SL, Arrels Jove SL, Mobiral SL, Celsus Altamira
Promociones SL, Inversions El Òbits SL, Casa Roc 96 SL, Promou CT Vallès SL, i moltes més.
Podem constatar doncs, que la persona de més rellevància és Emiliano Lázaro Gomà, tant per
volum d’empreses on hi té càrrecs, com per l’importància d’aquestes (Finques Vidal-Gomà té
un capital social de 4.296.240,00 €). Aquest fet, juntament amb la interrelació entre Solucions
Químiques i Tècniques SL, Visolgran SL, SolQuiTec 2 SL i Finques Vidal-Gomà, ens fa pensar
que precisament és aquesta última empresa la que veritablement està al darrera de tota aquest
entramat, amb Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís Rodriguez Vidal al capdavant.
Com podem deduir de tot plegat, ens trobem davant un sistema d’enginyeria financera que permet a totes aquestes persones formar un entramat d’empreses, dels quals és molt difícil seguir-ne
la pista, amb les quals poden traficar comprant i venent immobles, obtenint d’aquesta manera
importants beneficis econòmics.
No sabem del cert si el que fan és legal, o s’aprofiten d’aquest entramat per tal d’esquivar lleis i
impostos, però el que sí que tenim clar és que per nosaltres és completament injust i immoral. No
pot ser que l’habitatge quedi convertit en un negoci, que serveixi per mercadejar amb ell i per l’enriquiment d’uns pocs. L’habitatge és, o hauria de ser, un dret bàsic per tothom, la infrautilització
d’inmobles i l’incompliment de la funció social de l’habitatge per part d’empresaris que especulen
amb un dret fonamental, no s’hauria de permetre.
Això pren més rellevància encara si tenim en compte que el dret a l’habitatge està «suposadament» garantit a la Constitució, però la realitat és que es veu vulnerat constantment dia rere dia.
Moltes persones no poden pagar el lloguer, no poden pagar la hipoteca, no poden comprar una
casa per viure, degut als preus abusius que precisament imposen aquestes empreses immobiliàries
i aquests especuladors. Això comporta que moltes persones siguin desallotjades o desnonades de
les cases on viuen i es vegin condemnades a una vida de misèria.
Amb el cas del Kasalet, no només es vol fer fora a les persones que hi viuen, que li han donat vida
a un espai que estava abandonat i en condicions insalubres garantint així la funció social d’aquest
inmoble, sinó que a més es vol acabar amb un projecte social amb més de 17 anys de vida. No
pot ser que iniciatives completament immorals i fetes per particulars amb l’únic objectiu d’obtenir
beneficis econòmics que només beneficien a uns pocs, passin per sobre d’iniciatives populars i
col·lectives que beneficien tant a la ciutat com a la societat en general.
Per acabar contestant les preguntes que ens feiem a l’inici podem dir que el que hi ha darrera
de Visolgran SL no és una simple empresa propietària del Kasalet, sinó un autèntic entramat
d’empreses, que mouen milions d’euros, que posseeixen infinitat d’immobles i propietats i que es
dediquen a mercadejar amb aquestes amb l’únic objectiu d’enriquir-se sense importar-los res més
que el benefici econòmic.
I queda clar també que qui hi ha darrera de Visolgran SL és Finques Vidal-Gomà, una de les
empreses immobiliàries més conegudes a la ciutat de Terrassa, que vol amagar la seva activitat
especuladora darrera un entramat d’empreses que li fan la feina bruta.
Des del Kasalet no pararem de demanar-los que retirin la demanda, mitjançant la qual sol·liciten
el desallotjament, fins que s’asseguin a parlar i solucionar aquest conflicte d’una forma dialogada.
I encara que ho aconseguim, la nostra lluita pel dret a l’habitatge digne, la utilització de l’okupació d’espais abandonats, i la defensa de l’autogestió i l’assemblearisme com a forma d’organització,
continuarà fins que aquests drets no estiguin garantits i fins que, entre totes, acabem amb l’especulació, el capitalisme i la misèria i injustícies que genera.
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Ampli suport a Isabel Marquès per què sigui
novament Síndica de Greuges de Terrassa
La candidatura de l’ex-síndica de Greuges obté prop del 80% de suports dels 1.887 terrassencs que van votar
votar el passat 14 de desembre.
Miquel Gordillo

A

mb una diferència clara
i notable, Isabel Marquès ha estat l’opció més
votada per exercir el càrrec de
Síndica de Greuges. Així ho han
determinat els 1.887 egarencs
majors de 16 anys empadronats
a Terrassa que han anat a votar
presencialment durant el dia designat per a l’elecció. D’aquesta
forma, la jornada del passat dijous 14 de desembre va suposar el punt culminant d’un nou
procés d’elecció, després de l’anterior i fallit procés, ple de polèmica i motiu pel qual l’Ajuntament va haver de repetir.
Es por dir que els pronòstics
s’han complert, tenint en compte l’impuls i el suport explícit a
la candidatura de Marquès per
part de diversos col·lectius i
entitats socials de la ciutat. Els
números resultants avalen àmpliament l’opció de Marquès, ja
que ha obtingut la major part
dels vots (1.457) davant dels altres tres candidats, Jordi Estapé
(169 vots) , Roger Peiró (164
vots) i José Miguel Sanz (83
vots). A tots els districtes on
s’havia ubicat una urna, l’opció
de Marquès ha estat la majoritària i amb contundència.
La partipació ha comptat amb
1.887 vots (dels quals 8 han estat en blanc i 6 nuls), distribuïts
de la següent manera en els 7
punts de votació habilitats: Oficina d’atenció ciutadana de Plaça Didó (824 vots), Centre Cívic Montserrat Roig (372 vots),
Centre Cívic Alcalde Morera
(131 vots), Casal Cívic Can Parellada (51 vots), Centre Cívic
Maria Aurèlia Capmany (149

vots), Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (141 vots) i Centre Cívic
President Macià (205 vots).
A partir d’ara, i tal com determina el procés marcat, els
resultats obtinguts serviran per
què l’alcalde proposi en el ple
municipal un nom per què esdevingui Síndic de Greuges de
Terrassa, prèvia valoració de la
Junta de Portaveus. El moment
de nomenament serà previsiblement durant el proper plenari
corresponent al gener. En tot
cas, la proposta haurà d’obtenir,
en primera votació, un mínim de
17 vots favorables dels regidors,
les dues terceres parts. Si la proposta no assolís aquesta majoria
qualificada, n’hi haurà prou amb
una majoria simple en una segona ronda. A la vegada, la Comissió Ciutadana de Seguiment del
Procés elaborarà una memòria
que inclourà la valoració dels
diferents òrgans que hi han participat.
“El suport de la gent et dona
més força per defensar els
drets del ciutadà”
Un cop acabat l’escrutini dels
vots, felicitacions per part dels
presents, així com també de
l’alcalde Alfredo Vega, qui ha
presidit en un acte públic el recompte final. I comentaris del
tipus “què poc costa fer les coses
bé”, en referència al procés fallit
i mancat de garanties d’ara fa
un any. Marquès ha mostrat la
seva satisfacció pel resultat: “et
dona més força per actuar davant l’administració si tens prou
suport del ciutadà”. També s’ha
mostrat cauta i ha reconegut
que aquest ha estat una recollida de suports, i que per tant ara

▪▪ Isabel Marquès, en un moment de l’escrutini de la recollida de suports a Síndic, el passat 14 de desembre.

l’Ajuntament seguirà els passos
que marca la normativa per tal
d’escollir el Síndic. De fet, Marquès ha remarcat que treballarà
amb el consistori “conjuntament
per fer complir els drets dels
ciutadans”.
Sobre la seva tornada al càrrec que va exercir durant més
de cinc anys, Marquès ha admès
que li fa molta il·lusió encarar
aquesta segona etapa, i reconeix
que es va tornar a presentar “per
què m’ho van demanar una sèrie
d’entitats de la ciutat, i vaig veure que tocava consolidar moltes

coses que havia encetat en l’anterior etapa, i que ara podrem
fer durant els propers cinc anys”,
el temps determinat per exercir
el càrrec. Entre d’altres aspectes,
Marquès considera “molt important i necessitem comunicar bé
el que fem, per tant compto amb
vosaltres”, ha manifestat adreçant-se a la premsa.
Pel que fa a tot el temps transcorregut des de que la ciutat no

té Síndic, Marquès ha volgut
matisar que “l’oficina no ha estat
vacant, ja que vaig pactar amb
el Síndic de Catalunya Rafael
Ribó que els casos de ciutat tinguessin una resposta des d’allà”,
i ha afegit que a banda de treballar estretament amb el Síndic de Catalunya, “és necessària
aquesta proximitat i empatia
que dona la figura del Síndic”.

Escrutini de suports Síndic/a de Greuges

••
••
••
••
••
••

MG

Isabel Marquès			1.457
Jordi Estapé
		
169
Roger Peiró 			
164
José Miguel Sanz
		
83
Vots en blanc 			
8
Vots nuls 				
6		
			Total		1.887
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L’independentisme manté la majoria malgrat
els esforços de l’estat Espanyol per impedir-ho

E

l resultat de les eleccions autonòmiques convocades pel govern espanyol pel passat
21 de desembre no han modificat sensiblement l’equilibri de forces i deixa la partida en una mena de situació de tables, tot i que el bloc independentista augmenta
lleument la majoria absoluta, amb dos diputades més. No és poca cosa, això, tenint en
compte les circumstàncies excepcionals en què s’han celebrat els comicis; especialment
pel que fa a l’e mpresonament de dirigents socials, de membres del govern i l’exili d’altres,
la presència extra de més de 10.000 policies i guàrdies civils, el circ d’e mpreses traslladant o anunciant de traslladar les seus fora del país, totes les amenaces explícites i encobertes per part de les autoritats espanyoles, la excepcional i massiva pressió mediàtica.
Tot i les incògnites, també ha quedat clar que aquella dita «majoria silenciosa», que
suposadament seria unionista o constitucionalista, aquesta vegada ha parlat, i no ha
canviat l’equilibri. També queda clar que l’equidistància ha perdut terreny. Que el PP

Resultats definitius Eleccions al
Parlament 2017 i comparativa
amb eleccions de 2015

Catalunya desembre 2017
Vots
C’s
JUNTSXCAT

••
••
••
••

Total d’electors
Total de votants
Vots en blanc 		
Vots nuls 		

5.557.901
4.393.099
19.431
16.092

Dades definitives, amb els vots per correu,
extretes del DOGC (29 de desembre de 2017)

** La coalició
Catalunya en
Comú Podem es va
presentar el 2015
com a Catalunya Sí
Que Es Pot.
* El 2015, ERC i
JuntsxCat van
presentar-se sota
les sigles JuntsxSí.

Catalunya setembre 2015

Escons

1.109.732

36

948.233

34

Vots

Resultats globals a Terrassa
Des. 2017

Set. 2015

C’s

37.504

26.190

ERC-CATSI

25.229

JUNTSXCAT

20.881

PSC

18.789

17.692

11.395

13.200

Escons

736.364

25

*1.628.714

62

*38.671

ERC-CATSI

935.861

32

PSC

606.659

17

523.283

16

CATCOMUPODEM **

326.360

8

367.613

11

CATCOMUPODEM **

CUP

195.246

4

337.794

10

CUP

4.802

8.388

PP

185.670

4

349.193

11

PP

4.715

8.625

1.458

1.273

437

656

PACMA

38.743

30.157

PACMA

RECORTES 0

10.287

14.444

RECORTES 0

DISTRICTE 1

Vots per districte
a Terrassa

s’ha enfonsat i el PSC a penes aconsegueix aguantar el tipus gràcies als vots que ha pogut arreplegar sumant la democràcia cristiana autonomista. Mentre, C’s esdevé el partit
més votat, però ni amb els altres «constitucionalistes» suma com per poder plantejar
cap alternativa.
En el bloc independentista, el «partit del President» aconsegueix l’efecte desitjat amb
l’aposta i passa pel davant d’ERC, que tanmateix també creix. La CUP, tot i que hagués
pogut veure’s castigada per l’efecte vot útil, sembla tornar a una mida més real.
Clarament, amb aquests resultats, semblen tancades, al menys temporalment, les vies
unilaterals. Però, també és cert que hi ha molta força i creativitat en actiu i molta també
per sumar encara. Clar que això ho intentaran també la resta de forces. Segurament,
quelcom menys d’equidistància per part dels grups de Catalunya en Comú, podria ser
un element decisiu per decantar aquest equilibri; els senyals, però, no van per aquí.

Des. 2017

Set. 2015

2.305

1.873

PSC

PP

716

1.314

PACMA

165

120

C’S

4.338

2.985

ERC-CATSI

5.513

PSC

JUNTSXCAT

6.809

CUP

1.185

CATCOMU-PODEM **

*11.377

DISTRICTE 2

Des. 2017

Set. 2015

1.678

1.783

PP

474

832

PACMA

145

130

C’S

3.834

2.556

ERC-CATSI

1354
*1.423

DISTRICTE 3

Des. 2017

Set. 2015

3.130

3.213

PP

758

1.394

PACMA

240

181

C’S

6.329

4.360

ERC-CATSI

3.546

JUNTSXCAT

2.284

PSC

JUNTSXCAT

725

1.987

CUP

249

421

1.491

1.337

CATCOMU-PODEM **

944

1.287

46

77

46

70

Des. 2017

Set. 2015

Des. 2017

Set. 2015

3.090

2.758

PSC

4.484

3.920

PSC

PP

835

1.551

PP

1.030

1.823

PACMA

273

208

319

230

C’S

6.180

4.321

C’S

8.007

5.951

ERC-CATSI

4.988

ERC-CATSI

6.308

RECORTES 0

DISTRICTE 4
PSC

JUNTSXCAT
CUP
CATCOMU-PODEM **
RECORTES 0

4.874

*8.533

RECORTES 0

DISTRICTE 5

PACMA

JUNTSXCAT

4.474

*9.032

CUP

643

1.090

1.816

2.178

67

103

Des. 2017

Set. 2015

4.102

4.145

PP

902

1.761

PACMA

316

224

C’S

8.816

6.187

ERC-CATSI

3.520

JUNTSXCAT

1.715

CATCOMU-PODEM **
RECORTES 0

DISTRICTE 6

993

1.680

CUP

1.069

1.972

CUP

2.070

2.224

CATCOMU-PODEM **

2.730

3.124

CATCOMU-PODEM **

95

114

75

139

RECORTES 0

*4.584

RECORTES 0

*3.722

663

1.255

2.344

3.086

108

153
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El govern del PSC acaba l’any en soledat
i amb més dificultats per governar
Miquel Gordillo

D

arrer plenari de 2017, un any
convuls en tots els àmbits de
la política, també en la local,
i que acaba tot i així com va començar: amb un PSC al govern municipal,
com sempre, sobrevivint malgrat la
circumstància de trobar-se sol i en minoria. Amb les dificultats que aquest
fet suposa i que hauran d’implicar més
cintura i diàleg, i algun que altre cop
de revés.
El ple de desembre, el primer presidit pel nou alcalde Alfredo Vega, fou
d’aquells curts per allò de realitzar-se
el dia 22, tot just començar l’etapa de
festes. Va servir per aprovar congelar
les tarifes per a l’any 2018 del servei
de busos urbans, el qual es manté en
1,45 euros el bitllet senzill. Malgrat el
fet, des de l’oposició es considera que
aquesta congelació es queda curta i
no aprofundeix en una política per
«fomentar el transport públic i per
una mobilitat sostenible», en paraules de Maria Sirvent (CUP). Entre
d’altres aspectes, «no s’adapten les tarifes en funció de la renda». Segons
Xavier Matilla (TeC): «no s’ha fet la
feina que s’havia de fer, es prorroguen
preus simplement». Carles Caballero
(ERC-MES) considera que «és injust
per als aturats de llarga durada que no
es pugui fer extensiva la T-Blanca amb
les mateixes condicions que als més
grans de 65 anys».
L’oposició considera que la
congelació dels preus dels
busos no aprofundeix en
una política per «fomentar
el transport públic i per una
mobilitat sostenible»

Per la seva banda, el regidor Marc
Armengol defensà la mesura i celebrà
que «tinguem els preus dels busos
congelats des del 2013». “L’Ajuntament fa una aportació de 6 milions
d’euros, la meitat, l’altra part se sufraga
amb les tarifes. Ho mantenim gràcies
a l’increment d’usuaris, que compensa
l’interès de costos que pugui haver”, explicà. Malgrat les crítiques, l’abstenció
de TeC permeté que s’aprovés la proposta de congelació, gràcies també a
rebre el suport per part de C’s.
En canvi, l’equip de govern socia-

lista s’endugué un revés considerable
quant a la seva proposta de prorrogar
el contracte del manteniment de les
marquesines de les parades, la qual
no va ser aprovada pels vots contraris
de TeC ERC-MES i CUP. L’oposició
al·lega que hi ha una contínua improvisació i poca planificació de l’àrea pel
que fa a les contractacions públiques
que es duen a terme.
El govern pretenia allargar dos anys
més el contracte, i «separar el manteniment de les marquesines de la seva l’explotació publicitària», en paraules del
regidor Marc Armengol. Caballero,
tirant de la seva habitual ironia, no entengué per què aquesta pròrroga no es
proposà el 2015, i no ara quan s’acaba
el contracte: «l’argument que han donat són els intensos canvis tecnològics
en la gestió de la publicitat. Demanem
quins han estat aquests canvis de 2015
a 2017».
No a una nova pròrroga d‘un contracte públic
Més planer en aquest cas es mostrà
Matilla (TeC): «vostè passarà a la
història com el «pròrrogues», li etzibà al regidor Armengol. «No s’ha fet
la planificació política ni la feina bàsica, i això és una situació greu». Per
a Sirvent (CUP), «els espais públics
no haurien d’estar gestionats per una
empresa privada amb un objectiu de
negoci lucratiu». La regidora cupaire considerà igualment que l’ajuntament necessita fer més publicitat
de les polítiques que està impulsant
(mencionà com a exemples l’Ofimape, la municipalització de l’aigua, la
masoveria urbana, informar de determinades exempcions d’impostos…)
per aprofitar aquestes marquesines, i
no posar-les al servei d’aquestes empreses privades». Defensà alhora que
l’ajuntament mantingui el seu control
per evitar «determinada publicitat de
contingut sexista».
D’altra banda, s’ha aprovat inicialment el nou Reglament del Consell
Escolar Municipal, el qual ve avalat
pel propi Consell Municipal i la comunitat educativa. Anna Rius (TeC)
destacà un «procés interessant amb
moltes esmenes aprovades, així com
una major participació i democratització dels col·lectius en el Consell Escolar». La CUP s’abstingué a aprovar

▪▪ Maria Sirvent en un moment del passat ple municipal de desembre.

el reglament, ja que considera que el
sistema dels consells municipals són
poc adequats, atès que «ni tan sols les
decisions són de caràcter vinculant,
només són consultius», manifestà
Sirvent.
D’entre els acords de Junta de portaveus, destaquen l’aprovació per
adoptar les recomanacions indicades
en la guia dels Drets Humans en la
contractació pública; l’exigència a la
Generalitat de que garanteixi personal de substitució a l’ensenyament
públic, segons proposta de CCOO, i
que el PP votà en contra; un compromís per què el programari informàtic
pagat amb diners públics estigui sota
llicència lliure. Un altre acord consistí
en demanar a la Generalitat que de
forma immediata s’ampliïn cinc places
al Centre de Dia La Pineda, adreçat
a joves amb discapacitat intel·lectual.
Recentment s’ha exigit l’acolliment de
dos joves que no tenien plaça, i s’insta
a que es construeixi amb urgència un
segon centre a la ciutat, tal com marca un conveni signat ja fa temps, l’any
2006.

Maria Sirvent se’n va al Parlament
com a diputada

L

a de desembre va ser la darrera sessió plenària per a la regidora
de la CUP Maria Sirvent, que marxa al Parlament després de
les eleccions del 21 de desembre, en què anava com a número 2
a la llista del seu partit per Barcelona. Al final de la sessió, el punt per
prendre coneixement de la seva renúncia va significar el seu comiat del
consistori. «La trobarem a faltar. La Maria ha exercit una oposició exigent i difícil, sempre en coherència amb les seves idees. Moltes gràcies
Maria per l’esperit crític» reconeixia l’alcalde Vega. Els portaveus dels
altees grups també van alabar la tasca de Sirvent. Isaac Albert expressà
que «persones com la Maria ens fa millor com a persones», i li desitjà
sort «per desenvolupar la República».
Sàmper la definí com una «política noble», i regidors oposats
com González de C’s i Rodríguez del PP també li adreçaren bones
paraules, malgrat les diferències ideològiques. Sirvent agraí la tasca
dels tècnics municipals, «amb els quals hem après molt», a banda
de d’haver constatat en aquest període que «el marge d’acció política dels ajuntaments és molt limitat, i que calen reconstruccions
sistèmiques», tot confiant en què «amb la República que està per
venir, es podrà assolir millor una garantia dels drets bàsics».

Contra l’article 155 i en
favor de l’escola catalana

▪▪ Membres de la Comunitat Educativa van llegir el manifest en el darrer plenari.

PV

La intervenció ciutadana al darrer plenari va venir de la mà de la
Comunitat Educativa de Terrassa, amb el manifest ‘L’escola Catalana
no es toca’, en què es demanava el posicionament del ple municipal
“en contra de la campanya difamatòria d’acusacions d’adoctrinament
que s’està fent des d’alguns partits polítics i per part d’algunes
personalitats, fets tots ells de caire antidemocràtic i en contra de
l’Escola Catalana”. Com que la proposta no va entrar en temps a la
junta de portaveus, només hi va haver de forma explícita en el plenari
el posicionament del govern municipal. Alfredo Vega expressà al
respecte de l’article 155: «pensem que és una mesura no encertada,
però està en el marc de la justícia i ho respectem». I afegí com a
màxim representant del PSC local: «nosaltres no el volíem, a l’igual
que tampoc el que va passar els dies 6 i 7 de setembre quan es
van incomplir les lleis fonamentals d’aquest país». Al respecte del
text llegit per la Comunitat Educativa, manifestà un total «suport i
confiança en la tasca dels docents d’aquest país».

PV
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Els grups locals de la XES tornen a gestionar
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès
Impulsar el treball cooperatiu,
l’objectiu principal.
Miquel Gordillo

L

a Generalitat, a través del Departament de Treball Afers Socials
i Famílies, va promoure el passat
any el desplegament de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius. Aquests estan concebuts com a espais de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació, creació i
assessorament en l’àmbit de l’economia
social i cooperativa en el territori. Han
estat 10 AC a tot Catalunya al llarg de
2017.
Els objectius dels Ateneus Cooperatius (AC) són els de crear espais per a
l’enfortiment de l’economia social i cooperativa, així com d’afavorir la creació
d’empreses en aquest àmbit per avançar
cap a un país amb més i millor feina.
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental es distribueix en tres subàrees
que es corresponen amb les xarxes locals
de Terrassa, Sabadell i Sant Cugat. La
de Terrassa dóna cobertura a la població
dels municipis de Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell,
Vacarisses i Viladecavalls.

Sprintcoop s’incorpora
per impular
l’acompanyament en
la consolidació de
projectes.
La diagnosi i visibilització de l’economia social al territori era una de les
tasques a dur a terme. En conversa amb
Malarrassa, el Javi Domínguez, qui ha
coordinat les accions, ens explica que
“la tasca s’ha adreçat a 220 empreses
de l’Economia Social, centrant-nos especialment en cooperatives i societats
laborals”.
Una altra tasca a destacar ha estat l’elaboració d’un mapa comarcal d’empreses
de l’ESS, i l’inici d’una borsa de treball
que ha de servir de punt de contacte
entre persones que cerquen feina, i les
empreses que ofereixin serveis complementaris: per ex. informació sobre l’accés
a accions formatives, d’actes que es fan al
territori, etc.
A través de punts setmanals d’assessorament i informació - també a Sabadell i
a Sant Cugat-, es dóna suport per crear
i desenvolupar cooperatives, societats laborals i també inserció en empreses de
l’ESS. S’ha fet formació en cooperativisme i presentacions de models i bones
pràctiques cooperatives dins el dicle “Els

Dilluns de l’ESS”, amb 15 presentacions
a l’Ateneu Terrassenc, i 7 jornades de
sensibilització i dinamització destinats a
persones emprenedores. En total, s’han
acompanyat més de 20 projectes, dels
quals s’han constituït 8.
Pel que fa a la formació, s’han dut a
terme 23 tallers a joves de cicles de graus
formatius i universitaris sobre la creació
de cooperatives com a sortida professional, amb la participació de 352 alumnes. En aquest sentit, es van realitzar
dues taules de treball per a docents. Cal
destacar també el desenvolupament del
Postgrau d’ ESS que es realitzarà durant
el segon semestre del curs 17-18. També
s’han fet dues trobades de la Taula Territorial, el passat 24 d’abril i el 10 d’octubre.
I destaca un recull d’empreses i entitats
socials, així com l’elaboració d’un catàleg
amb exemples de bones pràctiques.
El Javi insisteix en que “no ha estat una
tasca d’acompanyament als emprenedors clàssics”, sinó que s’ha arribat a gent
que té idees però no passa pels centres
d’emprenedoria habituals. “Hem donat
visibilitat a través del Dilluns de l’ESS
de les cooperatives del territori i de col·
lectius de l’àmbit, per tal de difondre les
seves iniciatives”. S’ha de dir que la intercooperació entre l’AC i la Xarxa d’Economia Solidària de Terrassa (XES) ha
estat clau per fer més visible i assentar la
seva posició.
L’ESS, un sector econòmic que vol
transformar
“En un inici el perfil que identificàvem
eren persones amb situacions d’especial
vulnerabilitat: aturats de llarga durada,
migrants i dones en situació laboral precària, i de sectors professionals formats
bàsicament per autònoms (professionals liberals i tècnic qualificats) o bé de
sectors econòmics precaritzats, com el
sector cultural”, apunta el Javi. “Tanmateix però, els perfils han estat variats.
Sobretot es tracta de “persones joves,
amb una perspectiva social i experiència
associativa”.
Pel que fa al suport a nous projectes
d’economia social: “n’hem atès d’emprenedoria formats per persones que
tenen en ment un projecte i es dirigeixen a l’AC per estudiar la seva viabilitat”. D’altra banda, hi ha projectes que
neixen des d’associacions de veïns que
donen suport a persones en situació
de precarietat o associacions d’aturats.
Concretament s’han treballat diferents
projectes amb el Colectivo de Parados
de Terrassa. Un altre tipus de projectes
corresponen a l’articulació de processos
cooperatius “des d’associacions com els

▪▪ Javier Domínguez i Paqui Casado de l’Eina Cooperativa, i Óscar G. Villa i Xavi López de Sprintcoop, tècnics de l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Occidental a l’àrea de Terrassa i rodalies.

horts urbans, els grups de consum agroecològics, i les cooperatives d’habitatge
centrades específicament en el cohabitatge”.
“Podem dir que en general els processos són lents en la majoria de casos, per
la falta de recursos per poder començar
l’activitat”, ens detalla el Javi; “en d’altres
(projectes agroecològics, cooperatives
d’habitatge,...) ho són a causa de la necessitat d’articulació de convenis amb
l’administració, com per exemple la cessió de terres o d’habitatges”.
Així doncs, l’Ateneu ha donat resposta a tot tipus de perfils, i s’espera que
en molts casos ara donin els seus fruits.
Tanmateix, segons ens relata el tècnic,
el perfil majoritari d’enguany ha estat
“sobretot un sector jove que vincula el
seu àmbit laboral a un sector econòmic
amb potencialitats transformadores:
cultura, energia, agroecologia, comunicació o lleure en són alguns dels
exemples”. Cal ressaltar també, diverses
iniciatives mercantils, que amb més
o menys relació amb l’anterior, s’han
apropat des de la consciència del cooperativisme per dur a terme una transformació del seu model empresarial.
Les perspectives fan preveure una
cristal·lització dels resultats, de cara a
la continuïtat dels Ateneus en aquest
2018. “El projecte que presentem beu
de l’experiència i el treball realitzat en
el marc del primer any de l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Occidental i del
treball de diagnosi realitzat”, explica el
Javi. “Aquesta ha permès construir una
xarxa d’implicació i complicitat a tota

Un any de treball intens en xifres
Durant els passats mesos de 2017 en què ha estat funcionant, des de
l’Ateneu Cooperatiu s’han realitzat més de 1406 atencions. S’han registrat
821 participants en total, i 570 alumnes menors han rebut alguna activitats formativa o de sensibilització. Ha facilitat la inserció d’un mínim de 30
persones. I ha col·laborat en la creació de 8 empreses de l’economia social,
sobre les 30 inicialment previstes.
••
••
••
••
••
••
••
••

Nombre total d’activitats realitzades: 		
98
Nombre total de professorat participant: 		
10
Nombre total de centres formatius participants:
10
Número de professionals d’assessories
i gestories participants: 			
8
Número de recursos, eines o productes generats:
20
Promoció de la fórmula cooperativa i les societats
laborals dirigida a un total de 12 associacions i SCP
Contacte amb més de 220 empreses de l’economia social
(cooperatives i societats laborals).
Detecció de bones pràctiques de més de 80 empreses.

la comarca, i una forta referencialitat per a impulsar projectes i eines de
l’Economia Social, Solidària (ESS),
especialment pel que fa a la seva forma
cooperativa”.
La incorporació de Sprintcoop i la
reorganització interna esdevenen claus
per a la consolidació del projecte d’Ateneu Cooperatiu, al temps que es guanyarà en capacitat de treball, visibilitat
i implementació territorial. D’aquesta
manera, seran dues cooperatives de
Terrassa, L’Eina i Sprintcoop, les que
treballaran per impulsar l’Ateneu,

juntament amb Can Capablanca de
Sabadell i Doble Via de San Cugat,
amb l’Ajuntament de Sabadell a través
de Promoció Econòmica de Sabadell i
el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
D’entre totes les experiències viscudes, la pedagogia amb els joves és de
les més destacables: “quan vam treballar amb un grup d’alumnes de l’escola
Cultura Pràctica, a través de l’entrevista
Pam a Pam, vam adonar-nos de l’interès que desperta en ells el coneixement
de com és l’economia social.”

“El suport de l’Ajuntament ha de ser clau per impulsar l’ESS”

E

n aquest segon any de vida de l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès, els objectius es fan més palpables i concrets. Xavi
López, de Sprintcoop, té clar que l’objectiu general i
transversal és “fer de l’economia social, cooperativa i solidària,
peça clau per a generar ocupació de qualitat”. D’aquí la importància de la incorporació de la cooperativa Sprintcoop al projecte: “creiem que hi ha un objectiu previ i necessari a la consecució
dels indicadors que passa per consolidar el projecte en la seva
vessant organitzativa, tècnica i comunicativa”, manifesta el Xavi.
I afegeix que pretenen “millorar l’eficiència i qualitat de l’eina
que estem construint per arribar a més persones, impulsar més
projectes i estendre la xarxa -i en conseqüència l’ESS- a tot el
territori”.
“Ens agradaria aconseguir que una majoria social comparteixi

que l’ESS és la fórmula més efectiva per a construir una societat
més justa”, manifesta l’Óscar G. Villa. Reconeix també que “ara
mateix, aquesta és minoritària, però volem que com a mínim
no hi sigui tant”. O expressat en paraules del Xavi: “Nosaltres
afirmem que sí hi ha alternativa: l’economia ha de ser social, solidària i cooperativa!”.
Amb l’ajut professional de Sprintcoop, es volen seguir cohesionant les propostes d’impuls de l’ESS, “augmentar-ne la
visibilitat i estenent-les a tot el territori”. Per això, “proposem
augmentar la nostra participació en les fires d’economia social
existents, o bé començar a treballar-les en aquells municipis que
no existeixin amb els grups locals. Aquesta tasca ens ha de permetre fer créixer el número de projectes impulsats, i dotar-los
de més envergadura, viabilitat i xarxa per créixer i consolidar-se”.

A la vegada, aquest any alguns objectius han canviat, i s’han
reforçat les hores d’acompanyament als projectes nous i de
consolidació”. En aquest sentit, l’Óscar apunta que “ara podem
acompanyar els projectes de forma més intensa i millorar-ne la
qualitat”.
Tanmateix, s’espera que el rol que jugui l’Ajuntament de Terrassa sigui determinant. “És imprescindible el suport de l’administració local, per exemple per què faciliti un espai adreçat a l’ESS.
L’any passat no hi ha hagut avenços en aquest punt, i seria molt
important per al desenvolupament de la feina que es realitza des
dels Ateneus Cooperatius”, assenyala l’Óscar. A més, gràcies a
accions promogudes per l’Ajuntament com la Fira de l’ESS i el
Terrassa Cooperativa, “s’està enfortint la xarxa i en som més, s’ha
de veure tot el potencial que hi ha darrere l’economia social”.

www.malarrassa.cat
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La Revolta recupera un espai cèntric per promoure
la gastronomia saludable i el creixement personal
Miquel Gordillo

L

a casa on es troba La Revolta
ja cridava l’atenció de molts
vianants quan es trobava en
desús, per la seva curiosa i coqueta
presència, enmig de blocs de pisos,
ubicada a pocs metres de la Rambla,
al carrer Volta. Ara ho fa encara més,
des de que fa pocs mesos aquest immoble acull un interessant projecte
cooperatiu: un restaurant amb menjar
ecològic, cafeteria i activitats culturals
combinat amb un espai on s’imparteixen tallers de creixement personal.
La Vanessa Andreu, una de les seves
promotores i sòcia de la cooperativa,
ens explica tot el procés que ha permès
que aquest somni fos una realitat.
La creació i posada en marxa de La
Revolta té, com molts altres projectes
cooperatius, la il·lusió per emprendre
en l’àmbit social a partir d’una idea pròpia. La Vanessa tenia llavors un feina de
gestió i administració a la UOC, però
la seva il·lusió passava per «crear un
espai on hi hagués gent amb diferents
interessos que englobés l’alimentació,
la cultura i el creixement personal». En
aquest punt la idea era compartida per
la Zoraida Domènech, qui estava fent
un màster de creix personal. «Quedàvem i fèiem volar la imaginació». La
Vanessa explica que «un dia vam visitar aquest espai en veure que estava en
lloguer – ja s’hi havia fixat un temps
abans -. «En sortir de veure la casa, de
seguida vam fer quatre números. La
idea ens atreia molt, però en aquell moment teníem feines estables i ho vam
aparcar. Més tard, les nostres parelles
ens van començar a animar també».
Poc després van comprovar que els números reals eren molt més alts dels previstos, però ja se n’havien fet càrrec i la
decisió estava presa. A més la propietat
«posava totes les facilitats i van confiar
en el nostre projecte».
Les obres del local van durar 6 mesos,
més d’allò previst a l’inici, per la complexitat de condicionar els espais, el
cost i la negociació amb la propietat de
l’immoble. «Va ser un procés feixuc. Hi
havia molts homes i penso que massa
testosterona», relata la Vanessa. «A
més, jo em sentia la responsable de tirar endavant tot el que havíem pensat,
i ho vaig patir molt. Mentrestant però,
ens vam adonar que allò només es podia anomenar La Revolta, per totes les
dificultats que vam viure! Per exemple,
en obrir no teníem gas!».
Així les coses, La Revolta va obrir
definitivament les portes el 28 d’abril;
“han estat 7 mesos i mig molt intensos”,
reconeix la Vanessa, gerent i coordina-

dora del projecte. Juntament amb la
Zoraida són les sòcies treballadores i
fundadores de la cooperativa de treball
La Revolta. Ho van fer amb el Fernando Álvarez i el Sergi López, que en
són els altres socis fundadors. La idea
va cristal·litzar entre tots quatre, amb
totes les dificultats que implicava, fent
una inversió econòmica gran, posant
els estalvis i amb una campanya de micromecenatge inclosa.
I com va ser la decisió de constituir-se
en cooperativa, en aquest sector hostaler en què és bastant poc habitual?
«Jo estava vinculada amb un màster
en responsabilitat social que feiem a la
UOC, per això vaig posar-m’hi en temes d’emprenedoria social a les empreses. Això ens va ajudar a escollir aquest
model de societat laboral, ja que creiem
en les persones com a base de l’èxit del
projecte». Això sí, s’hi van trobar amb
dificultats per aquest fet, i per condicionar-ho tot i donar l’alta els subministres, «les administracions, gestories i
empreses no estaven acostumades, això
va ser un altre repte», recorda.
L’equip de treball del projecte el formen nou persones assalariades, «totes
elles del nostre entorn de confiança»:
Ari, Yolanda, Mónica, Raquel, Marc,
Ana, Mari Carmen, i les mateixes
Zoraida i Vanessa. En forma part la
mare de la Vanessa, «ella es trobava
estava en risc d’exclusió laboral!, amb
62 anys, després de quedar-se sense
la seva cafeteria». També incorporen a
l’equip personal en pràctiques: «volíem
que qui estudia allò que li agrada ho
pugui aplicar en un lloc real». Per això,
treballen conjuntament amb l’Escola
d’Hostaleria de l’INS Cavall Bernat,
també amb Cultura Pràctica, en forma
de col·laboracions i convenis.
El 50% del projecte de La Revolta,
situat a la planta superior de la casa, és
l’espai de creixement personal que han
anomenat Inspira. Compta amb una
programació estable al llarg de la setmana, amb tallers de mindfullness, ioga,
pilates, també dansa polinèsia, “que
agraden molt». Destaca l’Akadèmia,
cada dilluns de 6 a 9, consistent en educació emocional gratuïta per a joves. Va
ser a iniciativa del Sergi i la Zoraida,
del màster de Borja Vilaseca, tot pensant en joves que necessiten saber com
orientar la seva vida, si volen estudiar,
si volen viatjar, quines coses els hi agraden, etc. Cada sessió setmanal la fa un
terapeuta diferent. «Ens ha costat una
mica al principi ja que la gent no sabia
ben bé què s’hi feia, podeu pujar a dalt
i us informarem, els dèiem». L’oferta es
complementa amb ‘Semillas’: tallers de
tres hores de durada cada dissabte, que

▪▪ L’equip de la cooperativa Fent País al complet.
▪▪ L’espai gastronòmic i cultural La Revolta i de creixement personal Inspira es troben al carrer Volta número 5.

acaba amb un berenar o sopar, segons
sigui de tarda o nit, “per donar l’oportunitat a fer una sessió sense lligar-se a
venir cada setmana a un taller». En tot
cas, «podem dir que Inspira és un espai
bastant free, els formadors pugen per
fer els tallers i saben que a sota disposen de la cafeteria i de la informació que
necessitin», apunta la Vanessa.
Cuina de producció pròpia i flexible
L’altra meitat del projecte és un espai gastronòmic i cultural, amb servei de cafeteria i amb dinars i sopars
ecològics, «que no vegans». Una de
les primeres idees era oferir pastissos en versió saludable. La Vanessa
té clar el fet de promoure una l’alimentació sana: «molts dels pastissets
que trobem arreu no són naturals ni
sans, a més que promou un consum
totalment irresponsable, és sobrealimentació!». En tot cas, l’aposta passa per dedicar més i millor temps a
la cuina saludable en totes les seves
vessants. O tal com ho expressa la
Vanessa, «educar en allò que mengem». «Teníem clar que havia de ser
un espai lliure d’aquests elements
contraproduents a la salut, els sucres

enlluernar per la venda fàcil». No es
tanquen a res: han participat en un
recital poètic del darrer festival Rauxa, que es va omplir de gom a gom.
Altres activitats ara en marxa, com
un mercat de roba de segona mà, l’exposició fotogràfica, o les presentacions de llibres, no estan enfocades «a
guanyar diners, sinó que volem oferir
l’espai per què s’hi dugin a terme activitats culturals de tota mena».
Com a nouvingudes al cooperativisme, van coneixent mica en mica
el sector, així com les iniciatives que
fan activitat a la ciutat. Formen part
entre d’altres de la Federació Cooperatives i col·laboren amb la XES de
Terrassa. «Amb el temps hem anat
coneixent i pretenem col·laborar més
amb les entitats de l’economia social
i solidària de la ciutat», com va ser
amb la seva recent participació a la
Fira de Terrassa Cooperativa.
El que té clar és que fins ara «l’experiència és brutal, i no ho canviaria!
Jo estic alliberada, faig tasques de
cambrera, però veig que necessito
més temps per a la gestió i innovació;
a més te n’adones que dediques molta
estona a explicar tot el que fem aquí».

Educar en una alimentació saludable

L

▪▪ Part de l’equip de treball del projecte cooperatiu La Revolta.

refinats, etc. I elaborar un menjar de
proximitat i equilibrat, amb menús
pensats perquè el cos obtingui tot el
que necessita, verdura, llegums, cereals, etc., i amb racions raonables».
Tot ho elaborem amb producte ecològic, amb farines i pastes integrals».
A més, des de la cuina se serveixen el
plat entrant i el principal a la vegada,
«per què cadascú faci la digestió al
seu ritme».
Pel que fa a la valoració d’aquest
poc temps en funcionament, «s’ajusta més ara al que teníem pensat quan
vam començar. L’agost va ser un punt
de reflexió, i des de llavors la cuina es
va orientar en elaborar un esmorzar
totalment saludable, no el típic cafè
amb llet i donuts». Un altre dels
atractius de la cafeteria és el pati exterior. «Sabem que durant tres mesos
no està gaire operatiu pel fred. Ara
però La Revolta és un espai interior
de recolliment i caliu, confortable per
fer el cafè».
Com que els canvis són continus,
de cara el futur volen seguir millorant i «adaptar-nos a allò que la gent
demana però, alhora, a allò que nosaltres volem oferir, sense deixar-nos

a Revolta obre cada dia de 10 a 20h els dilluns, dimarts i dimecres, i dijous, divendres i dissabte fins
les 23.30h. «Això ho hem modificat recentment,
ja que obríem a dos quarts de nou del matí i no entrava
ningú, per això ara fa poc han decidir retardar l’horari i
obrir a les 10, estàvem fent horaris molt llargs». La Vanessa destaca que «l’hostaleria en canvi és molt conservadora,
però penso que som ràpides analitzant què succeeix a casa
nostra, en tres mesos ja hem valorat com són els fluxos de
gent, la despesa energètica que suposa el fet d’obrir llargues
hores al dia».
Ofereixen menú de migdia i per sopar, diari i de cap de
setmana. A dos quarts d’una ja oferim els dinars, pensant en la gent que dina més d’hora, en horaris europeus. «Nosaltres no fem servir precuinats, tot ho elaborem des de cuina, comprem de temporada i ecològic, per
això el preu és més alt, volem que tothom pugui gaudir del servei». Ara ofereixen quatre plats de la carta inclosos
en el menú, a 18 euros, les nits i caps de setmana, el menú el diari a 11,50€. En tot cas, tenen clar que volen «que
la gent ens identifiqui en aquest tipus d’alimentació».
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“Col·lapse quasi permanent, tot l’any”,
d’urgències a la Mútua
El Comitè d’Empresa de la
Fundació Assistencial Mútua
de Terrassa denuncia la
situació de «col·lapse quasi
permanent durant tot l’any»
que viu el Servei d’Urgències
de l’Hospital. Un comunicat
consensuat per totes les
forces sindicals amb presència
al comitè, 6 sindicats de
la més diversa orientació,
però que es poden estar més
«d’explicar la situació i les
accions realitzades pel Comitè
per tal d’evitar-ho i denunciarho».
Aquesta, a més, és una
situació que ha estat
denunciada i comprovada
desde fa, com a mínim, més
de dos anys. La resposta de
l’empresa, que obté suculents
beneficis i no para de créixer
i augmentar el negoci,
òbviament, no està a l’alçada
de la responsabilitat. Clar
que sempre hi ha qui defensa
que qui vulgui salut que se
la pagui, que en aquest cas
voldria dir pagar-la dues
vegades, la primera amb
els impostos i la segona
directament, si és que hom
pot, clar...

Text íntegre del Comitè d’Empresa de la Fundació Assistencial Mútua de Terrassa:
El Comitè d’Empresa de la Fundació Assistencial Mútua de Terrassa
(abans Hospital Universitari Mútua

de Terrassa) fa anys que denuncia la
precarietat que es viu al Servei d’Urgències Hospitalàries, i que afecta de
manera crònica i persistent tant les
condicions laborals del personal sanitari com l’atenció clínica i la seguretat
dels usuaris.
L’any 2014 l’Empresa finalment va
acceptar crear una Comissió i establir
reunions periòdiques amb el Comitè
d’Empresa per tal d’estudiar el problema i buscar-hi solucions. Donat que
l’època més problemàtica pel Servei
d’Urgències Hospitalàries (SUH) és
l’hivern, des de l’any 2014 es convoca
una reunió amb la Direcció de l’Empresa, Recursos Humans el Comitè
d’Empresa abans de l’inici de la temporada d’hivern per tal de preparar-la,
i una altra reunió en acabar aquesta
per tal d’avaluar-la.
Però tot i això, la situació segueix
sent preocupant, per insuficient i precària.
La plantilla tant d’infermeria, com
mèdica, de mossos sanitaris, auxiliars
d’infermeria i d’administratives, està
molt per sota de la recomanada pels
col·legis professionals respectius. Una
insuficiència aquesta especialment
greu tenint en compte que la Mútua
de Terrassa és hospital de referència al
Vallès Occidental de codis emergents,
però tot i així la dotació de personal
del SUH no està adequada a l’exigència que requereix l’atenció d’aquest tipus de pacients.
El drenatge de malalts ubicats al
SUH i pendents d’ingressar en una
planta d’hospitalització és escàs, atès
que durant algunes èpoques a l’any es
tanquen llits d’hospitalització. Això
provoca que permanentment hi hagi

malalts situats en passadissos del
SUH durant hores, i fins i tot malalts
pendents d’ingressar en una planta
d’hospitalitzacions situats en un box
del SUH durant dies.
Cal tenir en compte també que som
un hospital amb una particularitat
empresarial especial, i amb el mateix
personal i material del SUH s’atenen
tant els usuaris que hi acudeixen per
atendre’s de manera urgent a través

d’una mutualitat privada com els que
hi acudeixen de manera pública.
Les solucions que ens ofereix contínuament l’Empresa ens semblen
insuficients i de caire estacional. El
Comitè d’Empresa l’any 2016 va denunciar la situació a l’Administració
Pública però només n’hem obtingut
un silenci administratiu.
S’està afectant la seguretat, la intimitat i la confidencialitat dels pacients,

i fins i tot dels seus acompanyants al
SUH. S’està afectant la responsabilitat i les condicions laborals i personals dels treballadors del SUH, i el
Comitè d’Empresa vol evitar-ho, i és
per això que ha decidit posar-ho en
coneixement de la població.
Atentament,
El Comitè d’Empresa de la Fundació Assistencial Mútua de Terrassa

Les pensions perden poder adquisitiu, 4 punts de mitjana

Sentència en favor dels
treballadors d’ETTs

E

E

ls pensionistes catalans han
perdut 673,87 euros anuals
de poder adquisitiu des de
l’any 2010, com a conseqüència
del fet que la retribució no s’ha
actualitzat en funció de l’Índex de
Preus al Consum (IPC) registrat
a Catalunya. Un estudi realitzat
pel sindicat UGT detalla que la
pèrdua d’aquests darrers set anys
té un impacte especialment rellevant per a les pensions més baixes.
El principal factor causant
d’aquesta devaluació de les pensions és la reforma que va aprovar
el Govern del PP el 2013 i que va
començar a aplicar el 2014. Des
d’aleshores, les pensions ja no es
revaloritzen en funció de la previsió d’inflació amb la clàusula de
revisió si l’IPC puja més, sinó que
tenen en compte l’índex de revalorització de les pensions (IRP).
Aquest índex es basa principalment en l’e volució dels comptes
de la Seguretat Social i en els ingressos i les despeses del sistema
de pensions, de manera que en
la situació actual de dèficit aplica
la pujada mínima establerta del
0,25%. Les previsions dels experts
apunten que en els pròxims anys
se seguirà aplicant el 0,25% a causa del manteniment del dèficit de
la Seguretat Social. No obstant,
aquesta situació pot canviar amb
els canvis que s’aprovin en la reforma de les pensions que ja s’ha
començat a negociar.
L’any 2010 va ser l’últim en què

les pensions es van revaloritzar en
funció dels preus. Des d’aleshores,
s’han anat reduint ja sigui perquè
estaven congelades o bé per l’aplicació de l’índex de revaloració de
les pensions, que fixa un increment mínim del 0,25% anual.
Laura
Pelay,
vicesecretària
d’UGT Catalunya, en la presentació de l’estudi, a mitjans de desembre, denunciava que d’aquesta
manera s’intensifica la cronificació
de la pobresa: “En set anys, les
pensions han perdut de poder
adquisitiu entre 3,7 i 4,7 punts
percentuals i, per al 2018, la previsió és que es perdin 1,25 punts
percentuals addicionals. És a dir,
per recuperar aquests gairebé sis
punts percentuals que perdran les

pensions, s’hauria d’aplicar el límit
superior durant 12 anys consecutius per compensar tota la pèrdua
acumulada.”
El resultat, per altra banda, mostra que el sistema de pensions a
Espanya fa que els pensionistes
catalans siguin “encara més pobres” que els de la resta de l’Estat
perquè no es tenen en compte les
diferències d’IPC entre les diferents autonomies.
La pensió mitjana a Catalunya
és de 955 euros al mes. Però l’e studi també assenyala que hi ha
també una discriminació de gènere, amb unes pensions de mitjana
per als homes de 1.224,03 euros
al mes i per a les dones, de 734,43
euros, una diferència del 40%.

D’altra banda, si es té en compte, com altres estudis i anàlisis
realitzats durant el 2017 han
posat en evidència, que les pensions han esdevingut en els darrers
anys l’ingrés principal de prop
d’un terç de les llars de l’Estat espanyol, hom pot entendre millor
el significat de la cronificació de
la pobresa que esmenta l’e studi
d’UGT. I veure també com, darrere això que en diuen sortida de
la crisi o fins i tot creixement, hi
ha una societat cada vegada més
fracturada i empobrida; i el pitjor, sense perspectives de futur,
perquè les tendències de les polítiques en marxa són les de aprofundir per la via d’aquesta precarització.

ls treballadors de les Empreses
de Treball Temporal (ETT)
han de gaudir dels mateixos
drets que la resta, d’acord amb una
sentencia de la sala del social de l’Audiència Nacional espanyola dictada a
mitjans de desembre. Afirmant que els
treballadors contractats per les ETT
tenen el mateix dret a gaudir de mesures d’igualtat que els treballadors que
contracten directament les empreses.
La sentència a la demanda que van
interposar CCOO, USO, CGT,
UGT i CSIF, contra l’empresa Qualytel Teleservices, companyia que no reconeixia els drets establerts en el seu pla
d’igualtat als treballadors que procedien d’ETTs. Una pràctica que és molt
habitual i una de les pitjors formes de
precarització del treball.
Els demandants alertaven que
Qualytel no estava aplicant al personal
contractat a través d’ETT un total de
12 mesures del seu pla d’igualtat, entre
les quals destaquen els diferents tipus
de permisos existents per naixement
de fills, la mobilitat geogràfica voluntària o la flexibilitat horària per a la fase
d’adaptació del primer any del cicle infantil per als pares que treballen en el
mateix centre de treball, entre d’altres.
La sentència recordà que els treballadors que presten serveis havent estat
contractats per ETT estan regulats
per la Llei d’ETT, que estableix que en
ser cedits a empreses usuàries tindran
dret durant els períodes que presentin
serveis a les condicions essencials de
treball i ocupació, com si fossin contractats directament per l’empresa.

www.malarrassa.cat
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Llibreria La Temerària celebra el canvi de seu
Pep Valenzuela

L

a clientela i la gent propera ja
ho sabia, però el canvi de localització ha pogut despistar o
confondre molta altra gent, tot i haver-se mudat a un espai molt proper,
just al costat de la porta del Mercat
de la Independència pel Raval de
Montserrat, només a uns 60 metres
de distància, ja fa uns tres mesos.
El motiu del canvi, bàsicament,
explica l’Àlvar Masllorens, impulsor
del projecte, ha estat una qüestió
d’espais. L’anterior local no permetia
fer activitats sense bloquejar les seccions d’assaig, poesia i teatre, però
sobretot infantil. I La Temerària té,
precisament, en les activitats, com
ara presentacions de llibres, recitals
de poesia, lectures col·lectives, cursos
d’escriptura, entre d’altres, un dels
pilars bàsics del projecte d’acció cultural.
En sorgir la possibilitat de canvi, aquest problema, en el nou local
del carrer Goleta, queda plenament
solucionat, donat que gaudeix d’un
espai de planta baixa per exposició i
venda, mentre que al pis hi ha sala i
lloc per les activitats sense impedir el
funcionament. És un espai més acollidor, declara l’Àlvar, més en l’esperit
que volen donar a La Temerària, a
més de guanyar uns 15 metres quadrats més.
El més important, de totes formes,
és la divisió d’espais que permet: hi
ha tota la literatura abaix, tant la
narrativa com la poesia i el teatre, hi
ha un espai diferenciat per infantil
i, després, tota la no ficció i assaig
té l’espai de dalt, la sala polivalent
que estem muntant, per quan hi ha
presentacions o tertúlies, els clubs
de lectura, algun taller d’escriptura
també.

La llibreria compta ara també amb
un pati a cel obert que, quan el temps
acompanyi, també serà un lloc molt
apropiat per diverses de les activitats
que ja programen i altres de noves:
activitats infantils els dissabtes, teatre, música, conta contes per a adults,
defugint de fer només presentacions
de llibres. Insistiran amb la música,
anuncia, perquè no ha tingut una
resposta molt bona encara.
L’Àlvar confessa que amb el canvi
han tingut que adaptar-se, principalment per la pèrdua d’espai de magatzem, l’única cosa que han anat a
menys, però aquest és un problema
que ja superen amb un nou plantejament de la gestió interna, entrades i
devolucions d’exemplars, que és una
cosa que la gent no veu.
Pel demés, la clientela d’abans es
manté, al temps que amplien dia a
dia el cercle d’amigues i amics. En
aquest sentit el canvi no s’ha notat.
En aquest punt, assenyala que el nou
local ha sorprès alguna gent, sobretot
pel fet de tenir el pis, però de seguida s’han habituat, no és cap impediment. A més, «espais més íntims,
ajuda a crear l’ambient de calidesa
que creiem que ha de tenir el llibre»,
Hi ha també aquest espai per acabar
de condicionar com a espai de lectura, de consulta, mirar amb calma allò
que vols comprar.
No vol dir això que el negoci estigui consolidat, matisa, «encara estem
arrencant, és una llibreria molt jove.
Tenim només dos anys i poc de vida,
i un negoci com aquest necessita al
menys uns 5 anys per poder dir que
està ben assentat». «Som molt optimistes, ho hem estat sempre i sempre
hem dit que estem molt contents de
la recepció a la ciutat», afirma l’Àlvar.
La perspectiva, en tot cas, és posi-

▪▪ La Temerària es troba al carrer Goleta, cantonada amb el Raval de Montserrat.

tiva. I això té a veure també amb el
fet que Terrassa és una ciutat «culturalment molt potent», emfasitza.
Un aspecte que des de La Temerària
volen contribuir a enfortir, «sempre
ho hem dit que hem vingut a sumar
iniciatives, i hem aportat el nostre gra
de sorra, i com a llibreria creiem que
bàsicament hem de ser dinamitzadors culturals».
I ben cert que ho estan fent. L’Àlvar
és, per exemple, un dels iniciadors i
promotors de Rauxa, la Setmana de
Poesia de Terrassa, celebrada el passat mes de novembre, amb poetes

Llibreria Synusia, assentant les bases
d’una proposta d’intervenció cultural
Pep Valenzuela

E

ls llibres: narrativa, assaig, poesia… com a eix, objectiu, motiu
i eina per a reflexionar sobre la
vida, conflictes, problemes i alegries;
així com també per a imaginar (en el
sentit de Castoriadis, de forma concretament i real creadora) propostes i
alternatives de futur.
Posada en comú de l’estat de desenvolupament del projecte Synusia a la trobada semestral de persones sòcies de la
llibreria, el passat 12 del 12. «Estem bé,
el projecte es consolida», informà l’Alcira (Alchu), una de les creadores i responsables d’aquesta aventura, davant
una desena de sòcies. Una proporció
que respon bastant als patrons de participació associativa habitual, sempre
que no hi ha motius extra.
Actualment, el nombre de sòcies és
de 50. Molt bé, consideren, però lluny
encara del centenar que, informaren,
hauria de garantir un primer nivell de
sostenibilitat. Aquest centenar, afirmà
l’Alchu, garantiria un nivell «d’autonomia de la venda de llibres pura i dura»,
obrint espai i donant aire per als altres
projectes i activitats que impulsa Synusia.
Encara que, mirant els números actuals, pogués semblar agosarat, i ho és,
cal tenir en compte que la campanya
per aconseguir més persones sòcies i
suport, de forma efectiva, està només
en els primer mesos de camí. De fet,
s’inicià en el darrer estiu. Un temps en

què ja s’ha aconseguit doblar el nombre de sòcies, tot impulsant una agenda d’activitats que fa una mitjana de 13
per mes, entre presentacions de llibres,
debats i xerrades.
D’altra banda, explicà l’Elena, responsable de l’espai de llibres per a infants,
Synusia va treballant i col·laborant
amb col·legis, biblioteques i altres entitats i grups, com ara el Casal de la
Dona, «volem crear una xarxa a nivell
de ciutat».
L’equip de treball, en el que també
col·labora l’Eivi, prepara un dossier
informatiu del projecte i algunes activitats específiques amb la llibreria com
a motiu; concretament, per ara, unes
visites guiades de la mateixa un diven-

dres al mes.
Immediatament, tenen la campanya
de festes nadalenques, dintre la qual
van convidar a un vermut obert el passat 30 de desembre, al migdia; abans,
però, van fer jornades intensives els dies
23 i 24, per oferir la important i variada
proposta de llibres, tant infantils com
sobre societat, política, economia, a
més de narrativa i poesia.
En marxa també la preparació del
«Febrer Negre» al Candela, una cita
entorn a la novel·la dita negra, que ja
farà la seva quarta edició, amb gran èxit
de participació de públic i tot creant
una xarxa de relacions amb biblioteques, autores i altres circuits i festivals
o jornades del tipus.

locals i suport d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, Òmnium Cultural, Ateneu Terrassenc, Xarxa de
Biblioteques Municipals de Terrassa,
Centre Excursionista de Terrassa,
Associació de Poetes Terrassencs i
altres espais emblemàtics de la ciutat,
com els restaurants Damunt un Cel
de Fil i La Revolta, i el Casal Popular
l’Atzur.
És una aposta per la poesia que
sempre ha estat clara des del primer
moment, amb una molt bona acollida.
Ni la crisi econòmica produïda
per l’esclat de la bombolla immobiliària i el salvament dels bancs, ni la
dita crisi del sector del llibre haurien
afectat el projecte. A banda del fet
que la paraula crisi ja vol dir canvi,
però «vam néixer en plena crisi econòmica i porto més de 35 anys en el
sector, sempre complicat, sorpreses
poques», explica aquest agitador cultural, tot subratllant que «la proposta
està molt clara i la resposta de la gent
ens dóna una mica la raó: feia falta
a Terrassa una llibreria independent
ubicada al centre, perquè no n’hi havia». I creuen que aquesta funció la
compleixen abastament.
La venda de llibres és el pilar del
projecte. Però no s’entendria sense les
presentacions dels nous títols, sense
les lectures poètiques i de teatre, així
com amb concerts de música clàssica
i contemporània.
L’Àlvar explica que les lectures de
teatre han tingut poca resposta, de
moment, tot considerant que és una
activitat a la qual la gent està poc
acostumada, com també seria el cas
dels concerts de música en una llibreria, amb resposta desigual. Potser
passa també una mica amb el teatre,
que els queda més desvinculat, a més
de no haver costum en aquest país
de llegir teatre, i que «és una activitat
que jo recomano moltíssim, tenim
una modesta secció, però amb ganes
que si la resposta fos més entusiasta doncs ampliar». De totes formes,
no hi renuncien a fer d’aquestes una
proposta sempre present a l’agenda.
De fet, no només a l’agenda, també nodrint les respectives seccions
de llibres. Com mostra el cas de la
poesia, un art al que «hem aportat
bastant, hem creat una secció digna
i la resposta és fantàstica, en venem
molta».

PV

Col·laboren habitualment amb
entitats de la ciutat, com els Amics
Arts, l’Ateneu Terrasenc, Candela,
tot realitzant activitats conjuntes;
també amb les biblioteques, fent
pesentacions conjuntes, i amb el
CAET, amb qui han realitzat un
experiement de teatre durant 1 any i
mig. Així com amb l’escola de música
i el conservatori, buscant sinèrgies.
És aquesta idea del dinamitzador
cultural, «perquè això és una empresa i ha d’acabar funcionant amb
la venda de llibres. Però més enllà
creiem que no és una empresa a l’ús,
no és un comerç com qualsevol, i tot
aquest valor afegit és el que dona
sentit a una llibreria. Per què el llibre no és un article quasevol, així ho
entemen, encara que hi hagi gent que
ho faci diferent. La nostra filosofia
és que l’empresa ha de funcionar per
poder donar suport a tot lo altre, que
és que el llibre és un bé cultural i com
a tal s’ha de gnenerar la cultura a la
llibreria. Que ha de ser un punt de
trobada de persones amb inquietuds
culturals». Per això els grups de lectura, que aquest any tenen tres: narrativa, poesia, i ara afegeixen filosofia,
«una disciplina amb molta gent interessada i que de vegades és difícil
vehicular amb grups de lectura».
La relació amb altres llibreries s’ha
de veure en dos àmbits. Un en relació a “Amazon o la venda a internet,
que és la gran competència de les
llibreries físiques. D’altra banda, la
competència entre nosaltres hi és,
però és sana, perquè som projectes
molt diferenciats, i qui busca un llibre en concret pot anar a qualsevol
lloc a buscar-lo i aquí intentem oferir
rapidesa; en ser petits som més àgils
que els dos grans grups que hi ha a la
ciutat. Amb les altres dues llibreries
independents estem ubicats en diferents llocs i tenim plantejaments
diferenciats també, de manera que
podem parlar més de col·laboració
que no de competència”.
Les perspectives de futur, “malgrat Amazon, crec que són bones.
Amazon té la seva quota de mercat,
evident, també el llibre electrònic
que està estancat en un 5%, però el
llibre en paper anirà vivint, som generacions que necessitem el paper,
l’estimem, potser a nivell de diaris el
canvi és més clar, però en llibres hi ha
resistència”.
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→→TEATRE

Les escoles de teatre de Terrassa
què puguin estar oberts i no tinguin por de llençar idees.
Rosa: El teatre millora la comprensió de textos i, en general,
millora molt la lectura. És un reforç de l’autoestima i la personalitat. Millora l’expressió oral i parlar en públic.
• Quins valors transmeten les vostres escoles?
Rosa: El treball i el respecte. També com comunicar-se amb
el món i amb les persones. I el valor del treball en equip.
Teresa: Sobretot el valor del treball en equip i la responsabilitat que comporta: “si tu no hi ets, tot fa aigües”. Però també
treballem la confiança en un mateix i el treball individual.
• Com ajuda el teatre a gestionar les emocions?
Teresa: Reconeixent-nos: fent treball de mirall, creant situacions fictícies on ells poden identificar emocions. A mesura que es van fent grans, les situacions i les emocions es van
matisant.
Rosa: A través d’exercicis i situacions similars als de la vida
real, fem conèixer el propi entorn. Són situacions cada cop
diferents, amb personatges diferents. Així observen com es
comporta la resta del grup i com es comporten ells mateixos.
Analitzar personatges que, en realitat no són tu, ajuda a gestionar una situació real quan es produeixi.
EF

▪▪ Laura Vilalta i Rosa Aguado, amb el grup de 6 a 8 anys d’Acció Teatre.
Eloi Falguera
Director i autor

L

a majoria de terrassencs saben que a la ciutat hi ha una
seu de l’Institut del Teatre, però potser desconeixen que
també hi ha un parell d’escoles amb un munt d’història
i feina ben feta: Acció Teatre, amb 20 anys a l’esquena i Les
Pisanes, amb 15. Les trobem al Centre, cadascuna a un cantó:
la primera al carrer Portal Nou i la segona al carrer Sant Isidre.
Per conèixer-les millor i parlar dels valors i emocions que s’hi
treballen, hem entrevistat a les seves directores: la Rosa Aguado (AT) i la Teresa Sànchez (LP).
• A qui adreceu els vostres cursos?
Rosa: A tothom. Des de qui vulgui ser actor a qui vulgui millorar qualsevol aspecte de la vida. Nens, joves i adults, de 4
a 99 anys, que vulguin gaudir del teatre com una cosa lúdica.
Qualsevol edat és bona per iniciar-se al teatre.

Teresa: A tothom que tingui ganes d’entrar en contacte amb
el teatre com a actor, director o dramaturg. Petits i grans. Fem
cursos a partir dels 4 anys i els dividim en grups d’edat.
• En aquest món tan dinàmic i competitiu, en què ajuda
el teatre?
Teresa: En molts aspectes. Els ajuda a saber esperar (esperar
el teu torn, per exemple). També a saber escoltar o a ser protagonista. Però, sobretot, ajuda en el treball d’equip.
Rosa: El teatre ajuda a crear disciplina, que és la base de l’èxit
en la vida personal. Els dona seguretat. Alhora, el teatre també pot ser una vàlvula de sortida, on poder expressar emocions i inquietuds que hem de frenar al món on vivim.
• I en els estudis, quins beneficis els pot aportar?
Teresa: Sobretot ajuda a la concentració, a la memòria i a
l’atenció. I també ajuda a pensar què s’ha de dir i com s’ha de
dir. Fem exercicis d’agilitat mental i d’elasticitat mental per-

• Com es porta a la pràctica tot això?
Rosa: A través del joc, a través de personatges, de contes,
d’inventar històries... Els nens, a través del joc teatral, entren
en la dinàmica de conèixer el seu cos, d’expressar emocions,
etc. Es tracta de treballar molt la creativitat, la imaginació i
la plàstica.
Teresa: Es tracta de jugar fent teatre. Però cal tenir en compte
que hi ha un treball metòdic i seriós amb un mateix. Un treball constant que és el que fa progressar.
• I en el cas dels adults?
Teresa: És el mateix, però la disposició és diferent. Quan ens
fem grans potser tenim més por a equivocar-nos, a què se’n
riguin, a fer el ridícul. I, de fet, continua sent un joc i el joc és
bo per al cap.
Rosa: Amb els adults es treballa a conèixer-se millor un mateix. A desinhibir-se, a treballar les emocions.
Aquest mes de gener Acció Teatre obre inscripcions a nous
cursos. Les Pisanes, també aquest gener, iniciarà un curs
d’entrenament actoral (nivell avançat). Serà els dimecres i
l’impartirà l’actor Òscar Muñoz.

DESBORDAR BARCELONA, el relat d’allò
que la «Marca Barcelona» s’endugué
Maria C

F

a pocs mesos Pol·len Edicions editava «Desbordar Barcelona», una
obra coral que fa un recorregut per
la història cultural de la capital catalana
prenent com a punt de partida els anys
previs a la seva mutació en «ciutat aparador».
Aquest és, en principi, un llibre senzill i
de lectura ràpida: un recull d’experiències
on lluites veïnals i culturals van de la mà.
El posicionament és clar ja des del primer
paràgraf on se cedeix el protagonisme als
grups, entitats i persones que, des de fa
anys, teixeixen una realitat cultural alternativa i paral·lela a la del relat oficial de la
«Marca Barcelona». El cert és que el nombre d’iniciatives i experiències recollides
és tal que fa que sigui impossible endinsar-s’hi en detall, però no cal. El valor del
llibre és precisament aquest, posar sobre
la taula l’aclaparadora riquesa d’una Barcelona que ja reivindicava la cultura com a
dret social bàsic a principis del segle XX. I
és que aquí ens situa primerament «Desbordar Barcelona», a la Barcelona cooperativista, dels ateneus i escoles lliures on
es començava a esbossar una incipient
«cultura oficial» que, en contraposició, va
acabar forçant l’aparició d’un contra-relat
nascut de les entranyes del moviment
obrer i veïnal.

El recorregut segueix després amb els
anys de la Dictadura i la Transició, detenint-se en algunes pràctiques culturals i
artístiques, vinculades, per una banda, a
les avantguardes i, per altra banda, a les
lluites socials del moment. Són aquestes pràctiques que «desborden» tant a
la Dictadura com als seus hereus: plantejaments artístics inapropiables i que,
per tant, formen part de la resistència no
només cultural sinó social i política de la
ciutat.
«Desbordar Barcelona» narra també
com, amb la mort de Franco i el fi de la
Dictadura arribarà la Transició i amb ella
un seguit d’iniciatives autogestionades
i de barri, que marcaran la consolidació
d’una democràcia participativa alternativa i d’una activitat cultural veïnal lligada
a l’activisme polític. També esdevindrà,
però, que amb la Transició i l’arribada dels
Ajuntaments democràtics, moltes altres
d’aquestes iniciatives passaran a estar
sota control administratiu. Altres, en un
intent de preservar la seva autonomia,
iniciaran una lluita que farà evident el xoc
entre dos models de gestió cultural ben
diferents: un és el que neix de la sobirania
local i popular, l’altre té vocació de proveïdor de serveis i busca regular l’hegemonia sociocultural.
I així, poc a poc, el llibre ens apropa, amb
dades i noms, a la Barcelona dels Jocs

Olímpics i la reformulació que aquests
suposen en tots els àmbits, també en el
model cultural. Aquesta reformulació és
la que posa fi al moviment contracultural
gestat a la ciutat en les dècades anteriors. La Barcelona Olímpica vol projectar-se al mercat internacional i aquesta
operació comporta, per força, l’enfonsament de les xarxes veïnals autogestionades, la professionalització de la gestió
cultural i l’atac, ja sigui passiu o actiu, a la
democràcia participativa.
Es pot dir, doncs, que els Jocs Olímpics són, també, el naixement oficial de
la «marca Barcelona» i de la nova institució que la recolza. Aquesta institució
s’afanyarà a construir un nou imaginari
barceloní recolzat en noms i artistes com
Bohigas, Miró o Mariscal i en polítiques
burgeses i endogàmiques que comercialitzaran i especularan amb la cultura.
La globalització, les Smart Cities, l’esclat
del 15M o l’arribada dels comuns a l’alcaldia de Barcelona són les últimes pinzellades -algunes esperançadores, d’altres no
tant- d’una història cultural que encara
continua.
La «Marca Barcelona» sembla enfortir-se cada cop més a nivell global. Mentrestant, cada cop més veïns i veïnes de
la ciutat continuen amb una altra tradició
molt barcelonina: resistir, desbordar els
límits, possibilitar línies de fuga.

FITXA BIBLIOGRÀFICA
Desbordar Barcelona
Grup de Treball Desbordes de la cultura
Pol·len Edicions / La Ciutat Invisible, 2017
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Cesc Carceller

La consolidació d’una promesa

231 pàgines
Jordi Sellarès

C

om un valor consolidat de les lletres catalanes amb només 32 anys, Albert Pijuan (1985) ens presenta una nova
selecció de contes que deixen bocabadat per la versatilitat d’estils narratius emprats i la varietat temàtica que proposa. Consolidat perquè després del seu debut amb l’excel·lent El
franctirador (2014), aparegué en el recull Punts de fuga (Males
Herbes, 2015) i des de llavors ha anat alternant la seva producció com a dramaturg amb una incipient carrera com a traductor
( Robert W. Chambers, Evelyn Waugh, Dalton Trumbo). Diem-ho
clarament, aquest nano és un fenomen que encara ha de donar
moltes més alegries a les lletres catalanes.
Igual que m’ha passat altres vegades en ressenyar reculls de
contes, fer una mirada més en diagonal del conjunt es fa difícil; en
aquest cas, a causa de la variadíssima temàtica dels relats, és gairebé impossible. Així que optaré pel camí fàcil i faré un breu comentari, intentant no fer cap spoiler, de cadascun d’ells.
Els venedors de la CYP, el conte que obre el recull parla de l’abans,
durant i després d’un convenció anual de venedors de ganivets (comercials, en diem avui dia) als Estats Units de mitjans anys 60. Sorprèn com la clava l’autor amb el llenguatge emprat, típic del món
empresarial guai i que va de modern (qualsevol que treballi en una
multinacional que vagi de “moderna” ho clissarà de seguida) i en les
actituds miserables que rodegen el mundillo dels venedors porta
a porta, sobretot en els anys d’eclosió del concepte del “self-made
man”. Competències, falses aparences i punyals per l’esquena entre, precisament, venedors de ganivets.
Simona és un conte bastant estrany i inquietant. Està escrit amb
la veu d’una nena petita; la ortografia del relat s’assembla bastant,
per moments, a la fonètica posada sobre el paper d’una veu infantil.
Hi apareixen dos personatges, Simona i Zafira, que semblen amigues. Hi apareixen també unes figures materna i paterna, i uns misteriosos “personatges” anomenats crabats. No puc dir molt més
d’aquest conte perquè la veritat és que no hi ha acabat d’entrar, o
més ben dit, no l’he acabat d’entendre. Sigui pel llenguatge o per
alguna altra cosa.
Durà cua ens parla d’una dona que entra a un cementiri d’animals
de companyia, a la perifèria d’una zona urbana, amb dues gàbies
on hi porta tres gats, herència de vivències passades, i dels descobriments que hi fa. Aquest relat s’apropa una mica més al realisme
màgic. En aquest conte, amb certs tocs macabres, l’autor també
aprofita per fer un “auto-cameo” de la seva faceta de traducció.
Una separació suposa una deconstrucció de la història de dos
amants. Una narració molt hàbil i no lineal sobre la coneixença, re-

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

→→ PROBLEMA D’ESCACS
Blanques juguen i fan escac i mat en quatre jugades.
Posició extreta de la partida
Gulko – Grogorjan a la Unió
Soviètica el 1971.
Les negres tenen un peó
d’avantatge, però es el torn
de les blanques. Les seves
peces estan més actives, i
el peó a “e7” és determinant.

Solució:
1. Tf8+! (si 1. Dd5+ - Rh7 i les negres es defensen sense problemes)
1…Txf8 ; 2. Dd5+ - Rh7 ; 3. exf8=C+ - Rh8 ; 4. Ceg6# escac i mat.

Angle Editorial, Barcelona, 2017

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

Albert Pijuan

VERTICALS: 1. Relatiu als abats. Anyell.
2. Cert fong comestible. Moviment que
fa una persona quan camina, avançant el
peu per tornar a posar-lo a terra. 3. Relatiu
als antics inques. Sistema d’agrupament
sanguini de diferenciació. 4. Gos. Símbol
químic. Soroll que fa l’arma al disparar el
projectil. 5. En sentit contrari, nom per el
que es coneixia a un famós futbolista brasiler. Nom de lletra. La mateixa lletra. 6. En
sentit contrari, producte de les abelles. En
sentit contrari, cànid. Gran extensió d’aigua
salada. 7. Tribunal Constitucional. En sentit
contrari, es desplaça d’un lloc a un altre.
Deu del Sol. Vocal, 8. Us d’una cosa. Cent
romans. 9. Faries neta la roba. 10. Rucs. Capital noruega.

1. APICULTURA. 2. BENAFECTES. 3. ABC. AM. INE. 4. CRANC. ALTS. 5. IAIA. AVIA. 6.

Seguiràs el ritme del fantasma jamaicà

HORITZONTALS: 1. Cria d’abelles per
aprofitar els seus productes. 2. En plural,
sentiment d’afecte per algú o alguna cosa.
3. Les tres primeres. En sentit contrari, extremitat. Institut Nacional d’Estadística. 4.
Crustaci. Elevats, de llarga estatura. 5. La
mare de la nostra mare o pare. La mateixa
dona d’abans, però en termes menys col·loquials. 6. Repugnància, fàstic. Dos-cents
romans. Soroll que va acompanyat d’un
llamp. 7. Cinquanta. Infusió. Arrel. 8. Títol
d’alta dignitat en alguns estats. Col·loquialment, una de les assignatures de l’ensenyament, tant en primària com en secundària.
9. Òliba. Soroll acompassat. 10. Relatiu a
les ciències ocultes.

ASC. CC. TRO. 7. L. T. RAIL. 8. PAR. MATES. 9. BABECA. SO. 10. ESOTERIC.

FITXA BIBLIOGRÀFICA

lació i separació d’una parella. Una història plena de forats de
cuc que, segons paraules del seu autor, es podria començar a
llegir per qualsevol pàgina i acabar-la en qualsevol altre. La ordenació de les pàgines de la edició actual sembla, doncs, purament arbitrària. Aquesta és una història que guanya, i molt, en
una segona lectura, un cop coneixem totes les peces del trencaclosques i el podem reconstruir, sigui en l’ordre que sigui.
Zulufita o Els millors anys de la nostra espècie, conte present al recull Punts de fuga, és una història amb moltes reminiscències a Philip K. Dick i a la ciència-ficció i cyberpunk més
esbojarrats. Viatges en el temps, alteracions dels estats mentals a base de drogues importades de ves a saber on, missatges entretallats i grans parrafades psicodèliques. Agafeu-vos
que vénen corbes.
Fantasma / Jamaica és una entrevista d’un estudiant a la
seva tieta sobre la inspiració d’aquesta a l’hora d’escriure novel·les. L’entrevista degenera ràpidament cap a una digressió
de l’entrevistada cap a l’origen de la música jamaicana moderna, dels sound-systems que van portar al naixement del gènere dub. Més enllà de la estructura del conte, una entrevista
que degenera en un diàleg que se’n va de mare, el tema m’ha
semblat summament interessant (pel desconeixement que
en tenia) i demostra el gran coneixement que té l’autor sobre
el tema. Sense adonar-te’n, l’Albert t’ha endollat una bona dosi
d’Història de la música moderna, des de les reminiscències
de la música caribenya i d’origen esclau, el rocksteady fins a
l’albada de les músiques electròniques. I ho has gaudit a fons.
A un servidor, seguidor de les tendències més extremes del
metall, un conte com Disculpes per la sang, m’ha robat el cor.
Directament. Amb un format d’assaig literari, Pijuan fa una
repassada als moments fundacionals i més obscurs de l’inner circle del black metal noruec, per centrar-se, allunyat dels
tòpics, en la història negra de les bandes Mayhem i Burzum.
Molt, molt especial per algú que coneix la història, i al·lucinant
i pertorbador per a tots aquells no familiaritzats amb el tema.
Curs de literatura calafellenca és pura metaliteratura en la
millor línia de Vila-Matas. Carlos Barral establert a Calafell
als anys 60, multitud d’escriptors hispanoamericans hi passen coincidint amb els anys del boom a Barcelona (Cortázar,
Vargas Llosa, Gabo, Caballero Bonald i un llarg etcètera) però
això és un pretext, una preparació per encarar el relat protagonitzat pel mateix autor. Tenim un vell que mor en un geriàtric del poble mentre exhala un missatge misteriós juntament
amb la seva vida: un poeta de llegenda; Bartleby y compañía
d’Enrique Vila-Matas; grups de fanàtics d’un escriptor de qui
no se sap realment si ha escrit quelcom. Un vertader festí metaliterari.
Seguiràs el ritme del fantasma jamaicà, ho repetiré, és només una petita mostra del ventall de recursos enorme que té
l’amic Pijuan i del futur que té per davant. Algunes de les seves
propostes poden ser un xic més difícils de llegir o de processar, entesos. Moltes d’altres, la majoria, es llegeixen amb gran
fruïció. Com passa en tot recull de contes, la regularitat és difícil d’aconseguir però sempre troba el ritme i el to adequats
en cada un dels contes. Cada lector en tindrà de preferits, i
difícilment aquests puguin coincidir amb els del següent lector. Però tothom, absolutament tothom, s’haurà de treure el
barret davant de l’escriptor calafellenc, de la seva prosa encertada i de la seva gegantina creativitat.
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→→PERFILS: TESSA JULIÀ, ESCRIPTORA I PEDAGOGA

“Si no ets sincera,
l’escriptura no té
res”

▪▪ Tessa Julià durant l’entrevista a l’Ateneu Candela.

• Has anat fent totes aquestes activitats al mateix temps, una gran capacitat de treball...
Primer, vaig optar per l’ensenyament, m’agradava molt, de fet li vaig dedicar la vida. Tenia a veure amb les ganes de canviar el món, pensàvem
que l’educació faria la gent més sàvia i més lliure,
cosa que s’ha demostrat que no, però bé... Hem
treballat per aquests temes durant molts anys, a
escoles bressol, parvulari, institut, universitat, a
l’EAP, perquè l’escola fos pública i de qualitat.
En aquell temps vaig escriure llibres de feina,
com ara «Encetar l’escriure», que va ser finalista
en els premis Rosa Sensat i que és un llibre que
fa quasi més de 25 anys escrit i que encara es va
venent.
• La lectura i escriptura com a eix en quasi
totes les activitats
Sempre m’havia agradat molt llegir. A casa, de
petita, quan demanaven: on és la Tessa? Sempre estava en algun indret llegint; i sempre tenia
la curiositat de pensar com s’escriu, inventar-te
una història; a més, al món de l’ensenyament es
llegeix molt. Al final de la meva vida laboral ja
vaig començar a anar a un curs a l’Aula de Lletres. Vaig entrar en aquest món de la narrativa i
després m’ha subjugat totalment, encara que per
publicar vaig trigar temps, de fet costa molt de
publicar, però m’era igual, jo anava llegint i aprenent allò que trobava complicadíssim.
Però a més de les tècniques, necessàries, el que
vaig aprendre va ser que calia la sinceritat, trobar
la teva pròpia veu, perquè en escriure es trenquen

PV

molts vels que hi ha. Si no ets sincer l’escriptura
no té res, com tants de bestsellers que són pura
estructura, ben feta, però no tenen ànima. Per a
què una novel·la tingui ànima cal que l’escriptor
sigui sincer amb si mateix, capaç de transmetre
allò que li cou per dintre. Això és més difícil del
que vaig aprendre. I et canvia com a persona, et
mires d’una altra manera, i els altres també.

“Pensàvem que
l’educació faria la
gent més sàvia i més
lliure, cosa que s’ha
demostrat que no”
• Això ho vas combinant amb l’educació i la
pedagogia?
Amb l’ensenyament m’ha passat que, com que
aquestes persones que van lluitar molt per una
escola pública i de qualitat, per serveis dignes,
perquè els nanos tinguessin una consciència
política, per tots aquests aspectes, i t’adones que
estem igual... Bé, no sé si això és molt pessimista, però t’adones que en general bastant estem
igual, és com si hagués tingut una decepció. Hi
ha gent que diu que no, que sempre s’ha de lluitar, que els temes importants com la educació o
la sanitat...
Però jo ara estic més per la part de la cultura. Estic a la llibreria Synusia, pels Amics de les Arts,
em dedico més a la cultura que no pas a l’educació, tot i que no deixa de preocupar-me el tema.
• La creació literària la vius com una continuació amb la preocupació pel canvi social
o més com un replegament en tu mateixa?
Hi ha una part, crec, de mirar-te més a tu mateixa, no en el sentit de cuidar-te, sinó d’entendre’t
més a tu mateixa, que no és replegament. De fet,
igual que quan estava en el món de l’educació he
participat a l’Associació de Mestres Alexandre
Galí i a CCOO, ara també estic sempre participant en lluites, però en les lluites socials, com
quan, per exemple, a l’AV de La Maurina vam
muntar l’escola d’adults, a mi el que m’agrada
molt és participar en els moviments de base. I si
tu em veus en llocs, sempre és en això i no pas en
estructures de partit o coses així.

Nascuda a Matadepera «fa molt anys», estudià, primer, en una escola
de monges, «els vaig agafar bastanta mania, i quan vaig sortir vaig
descobrir un altre món». Des dels 10 anys veïna de Terrassa, sempre
ha fet teatre (actriu, direcció, guionista), i es llicencià en Pedagogia i
en Arts Dramàtiques a la Universitat de Barcelona. Més tard es formà
en Arts Escrites a l’Aula de Lletres. Catedràtica de Psicopedagogia,
en aquests moments jubilada, assegura que l’impuls per fer aquests
estudis i treball li ve de «l’afany de justícia i de millorar les coses que
teníem quan érem joves», en els anys 70, llavors militant de Bandera
Roja, després del PSUC. Té escrits llibres d’educació, sobretot al voltant
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. En els últims anys, la seva tasca
literària està centrada en la novel·la i en la narració infantil i juvenil.
Estic molt activa i més ara, com que estic jubilada tinc molt més temps. Però, ara, des del punt
de vista d’organitzar, per exemple, grups de teatre, com he dit, als Amics de les Arts que per
mi ha estat molt important. Participo al grup
L’Embarral, en diversos espectacles, un que es
diu «Visions», que és poètic i que totes les poetes són dones; altres obres, com «El sexe dels
déus», espectable poètic també.
• I els teus llibres i narracions com estan?
Vaig publicar la meva primera novel·la d’adults,
«El cosidor d’errades», el 2014; abans havia publicat dues novel·les infantils: «Em vaig casar
amb els meus pares» i «Un secret a les butxaques». Tinc publicada també una altra novel·la
juvenil que es diu «No sense tu», sobre el final
de la Guerra Civil a Matadepera, des del punt
de vista de les persones que pateixen, del soldat
que està al front, la família que espera que torni el pare o l’espòs, les penalitats que passen per
subsistir, i la retirada; tot amb l’excusa de quan
l’Azaña va estar a Matadepera.
També m’han publicat un àlbum il·lustrat que es
diu «Refugiada», que parla del tema dels refugiats, amb dibuixos de l’Anna Gordillo, una noia
que té molt de futur, i que ha tingut gran èxit i
molt bones crítiques. De teatre, tinc un monòleg
escrit amb la meva germana, es diu «Equilibris»,
sobre el tema dels acolliments d’infants. S’està
representant a Barcelona, i al gener a Sabadell.
Ara tinc una altra novel·la acabada però que segurament em publicaran l’any que ve. I treballo
en un altre text.
• Has comentat abans sobre el mètode per
escriure, podries explicar detalls?
Intento escriure matí i tarda, per no perdre el fil;
perquè, al menys a mi em passa, que si estàs un
parell de setmanes sense escriure o pensant-hi
et desconnectes molt, sobretot en el moment de
crear, que per mi és el moment més difícil, i has
d’estar connectat. D’altra banda, vaig aprendre a
trobar la meva veu i escriure amb sinceritat i donar-ho tot, i al costat un sistema per estructura
que vaig seguint, una mica de les escoles americanes.

• El moment de la literatura el veus bé?
Hi ha molta gent que escriu, moltes veus
molt curioses, sí que hi ha molta vida, molta
editorial petita, amb moltes coses amb qualitat, crec que és un bon moment.
• També a Terrassa?
També. Hi ha un bon grup de gent que escriu, escriptors i escriptores, sí. Més, segurament, que escriuen poesia. Ara, en general
no ens relacionem molt, tot i que hi ha alguns grups de lectura, com el dels Amics. A
banda, hi ha els autors més consagrats, com
en Cabré, Villatoro o el Feliu Formosa.
• Això creus que té a veure amb la ciutat
concretament?
Crec que Terrassa té una vida cultural molt
forta, sempre l’ha tingut. Quan de joveneta
vaig descobrir Amics, als 70, hi havia una
vida extraordinària, poesia, teatre; i això ajuda, perquè la gent s’ajuda, no estàs sol. Però
no crec que es pugui parlar d’una literatura
terrassenca, no. Però, sí que hi ha molta varietat de veus i d’espais, a part dels Amics,
com l’Ateneu Candela, on es fan un munt
de coses, ja és un referent; també l’Ateneu
Terrassenc, i institucions importants com
l’Institut del Teatre.
• Tornant a la reflexió sobre les lluites,
com veus la situació política?
Jo crec que la gent té una part conservadora, allò de preferir el dolent conegut al bo
per conèixer, que es desperta i cultiva des
de les dretes, i ho veig molt difícil, la dreta
domina, té més força, més diners. Però també crec que hi ha una cosa positiva i és tot
el treball que s’ha fet amb els ajuntaments
democràtics, s’han fet molts canvis i coses.
Diria que hi ha una part negativa, en la política més en general, i una part més positiva,
en la política més petita, de ciutat. Parlo des
de la Transició cap aquí, també amb l’onada
actual de canvis amb noves forces polítiques,
i de lluites com per l’aigua i altres temes.

Gener de 2018

Pep Valenzuela
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