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“Eduquem en el lleure per a la transformació social”
Més de 150 infants i joves donen vida a l’ Agrupament Escolta Torrent de les Bruixes
Pep Valenzuela

L

’escoltisme neix al Regne Unit,
impulsat per en Baden Powel,
entorn al 1907. A Catalunya,
el que possiblement és l’agrupament
més antic, el Ramon Llull, del barri
de Gràcia, a Barcelona, va celebrar 90
anys el passat 2017. Prohibits durant
la dictadura franquista, resistiren fent
tasca en la clandestinitat i amb el paraigua de l’Església. Al 1974 naixia
Escoltes Catalans, de caràcter laic. Al
1977, els Minyons Escoltes i Guies,
de corrent catòlic. Al 2002, Acció escolta. Totes tres estan a la Federació
Catalana de l’Escoltisme.
Amb 13 anys d’experiència a l’Agrupament Escolta i Guia Torrent de les
Bruixes, el cau de Terrassa, l’Arnau
Pagès, als seus 23 anys, ha fet el recorregut complet de l’escoltisme. Des de
fa 5 anys fa de «cap», animador d’unitat, i ara ho és de «truc» (unitat amb
membres que ja tenen 17 anys).
Els caps, explica, són els animadors de les diferents unitats: castors
i llúdrigues (6-8 anys), llops i daines
(8-11), ràngers i noies guies (11-14),
pioners i caravel·les (14-17) i truc (a
partir de 17). Aquesta última unitat
dura un o dos anys només, «ja no se’t
considera un nen del cau, ja ets autònom».
Nen del cau, després d’haver fer el
recorregut i haver estat cap de quasi
totes les unitats, l’Arnau es prepara ja
per sortir de la vida escolta. Abans, explica, “els caps duraven més, però perquè en faltaven, no hi havia tanta gent,
ara ja no fa falta, la gent marxa abans”.
Recorda que va entrar perquè molts
companys de l’escola La Roda hi anaven i «jo volia anar amb ells». No sabia massa de què anava el tema, però
sí que els dissabtes tarda es reunien i
jugaven. D’altra banda, la seva família
també l’aproximava, la mare i la tieta
havien estat daines. De fet, forma part
de la tercera generació d’escoltes. «De
vegades, és una cosa molt familiar i
fins i tot bastant endogàmica», confessa. En tot cas, deu parlar d’una fa-

▪▪ Foto de grup de membres del cau escolta a les portes de l’Ajuntament de Terrassa.

mília molt gran, perquè ara hi ha uns
150 infants en les diferents unitats, i
de caps uns 25.
Com s’ha dit, allò normal era començar als 6 anys, però amb una demanda molt gran i, fins i tot, per infants més joves, a l’agrupació egarenca
van decidir, fa uns deu anys, crear una
unitat a partir dels 4 anys, «són els pollets, una creació del cau de Terrassa,
però n’hi ha d’altres que també ho han
fet, amb noms com follets i altres. És
bastant espontani, segons les necessitats de cada agrupament».
Això és motiu de debat, explica
l’Arnau, i altres caus defensen que no
té sentit començar tan aviat, en considerar que el model pedagògic per
projectes no es pot realitzar amb infants tan petits. «Però nosaltres que
ho hem portat a la pràctica podem
dir que tot i sent difícil, però sí que els
vas formant, i quan arriben a castors
es nota molt qui era pollet: no enyoren tant els pares, estan acostumats a

dormir fora de casa, estar per la naturalesa, tenir actitud més empàtiques
amb el grups. Actituds en definitiva
que acaben facilitant tot el treball pedagògic que després es fa a través del
mètode escolta».
L’activitat de l’agrupament té els dissabtes com a dia central d’activitats.
Després, cada trimestre, una sortida
de cap de setmana i una matinada,
matí o dia d’excursió. Durant el curs
es fan tres campaments, el d’hivern,
quatre nits a finals de desembre, el
de Setmana Santa, altres quatre nits,
i el d’estiu, més llarg, 10 o 12 dies.
Els caps, però, per preparar l’activitat,
tenen reunions setmanals d’equip, a
més de les de tot l’agrupament.
«Tot molt autogestionari», confirma
l’Arnau. Aquest és un objectiu principal del treball escolta. Lluny de les
arrels militars del moviment, «això
queda molt lluny de la realitat, però sí
que té a veure amb l’objectiu original
d’educar persones autònomes, útils

Escoltes i Guies de Catalunya, per un món millor
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves a través del mètode escola i guia, perquè siguin protagonistes del seu creixement personal,
esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.
Hi ha 15.000 infants i joves en prop de 150 agrupaments arreu del país amb una visió compartida: deixar
el món millor de com l’hem trobat. Formen part de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, que agrupa
20.000 escoltes i guies al país i que és reconeguda internacionalment. Amb 40 milions de membres arreu del
món, l’escoltisme i el guiatge constitueixen el moviment juvenil més nombrós del planeta.
Tenen una Escola de Formació pròpia. Gestionen campaments, la xarxa de terrenys d’acampada més gran
de Catalunya; els Centres Escoltes, cases que ofereixen contextos educatius d’acord amb els valors del mètode
escolta i guia.
La visió és deixar el món millor de com l’hem trobat. A nivell més concret, el Pla Estratègic recull les prioritats que marquen la direcció de l’associació durant els propers anys.
Els valors que guien l’acció educativa són:
-Compromís, entès com l’esforç, la constància, la persistència cap a un mateix, cap al grup i cap al món.
-Natura, com l’espai essencial per al desenvolupament de la proposta educativa i forma part de la identitat i
de la història de l’escoltisme
-Servei als altres, a la comunitat, al paí, és inherent a l’escoltisme.
-Participació, en l’acció educativa, infants i joves són els protagonistes dels seus projectes i les seves accions.
-Voluntariat, els caps, els formadors i els responsables associatius ofereixen l’esforç educatiu de forma lliure,
gratuïta i desinteressada amb esperit de servei a la comunitat i a la societat.
-Vivencialitat, educació a partir de l’experiència
-Esperit crític, Ser crítics vol dir prendre consciència per construir i transformar.
-Austeritat, aposta per l’optimització de recursos i la sostenibilitat.
-Treball en equip, és la base del desenvolupament i l’enriquiment de la persona en totes les etapes del creixement.
El mètode escolta i guia es basa en la pedagogia del projecte, que converteix cada persona i cada grup en protagonista del seu propi aprenentatge. Des de ben petits, els infants i joves participen en les fases de descoberta,
proposta, elecció, planificació, realització i revisió dels projectes que desenvolupen.
Font: escoltesiguies.cat

per si mateixes en situacions adverses,
però amb visió comunitària». Les caps
i monitores fan un paper motivador.
«Formar persones que pensin
per elles mateixes, que es
donin recursos per tirar
endavant les seves idees,
propòsits i inquietuds, sempre
des d’una visió comunitària,
pensant en el bé comú, en
l’ètica i, encara que soni hippy,
en l’amor al proïsme», resum.

Recorda moltes activitats que han fet,
«de totes me n’he pogut sentir bastant
orgullós i sentir-me-les pròpies, i del
meu grup». Com un projecte a Berga,
de teatre al carrer, inspirats en la pel·lícula Noviembre, o el viatge pel Camí
de Santiago, portant la cultura catalana, amb bastoners i falcons. O encara
un projecte a Euskal Herria, contra el
racisme, fent exposicions de fotos per
«criticar situacions de racisme, classisme, discriminació de gènere i altres
formes de desigualtat que ens havíem
trobat com a joves».
El més emocionant, afegeix, va ser el
viatge amb el truc al Sàhara Occidental, el 2013, als campaments de saharians a Tinduf en territori algerià. «Hi
viu la meitat de la població saharaui,
en absoluta provisionalitat, gràcies a

l’ajut internacional. Ens vam amarar
d’aquella realitat, vam palar amb moltes persones sobre el conflicte, i de tornada vam fer xerrades i activitats, vam
intentar que tot el que havíem viscut
transmetre-ho aquí, era la necessitat
que tenia aquella gent, que es conegués
el seu cas i no quedés en l’oblit. Segurament la millor manera d’ajudar, més
que fer una tasca assistencial».
Tot un aprenentatge de vida, «que no
és donar caritat a ningú, sinó aprendre
els uns dels altres i intentar transformar la societat». De fet, el lema de minyons escoltes és: «educació en el lleure
per a la transformació social». Per tant,
emfasitza, «no és educar per educar,
entretenir o passar l’estona, és així de
pretensiós, voler canviar el món, educar
per canviar el món».
Com a crítica del moviment, al menys
pel que fa a Terrassa, l’Arnau ja ha comentat una certa endogàmia, tot i el
creixement i l’augment de la demanda
d’entrada. Totes les setmanes reben
sol·licituds i tenen una llista d’espera
sempre plena, «de fet, amb la llista ja
podríem obrir un altre cau, però no tenim prou caps i forces per fer-ho».
El finançament del cau ve de subvencions públiques, de la Generalitat, i de
les quotes que paguen les famílies. El
treball, però, és totalment voluntari.
Xarxa internacional, l’escoltisme és
una de les organitzacions juvenils amb
més integrants a nivell mundial. N’hi
ha a bona part del conjunt de països del
món, i de totes les religions. En aquesta
qüestió cada agrupament decideix. A
Terrassa, defensen una educació laica;
tenen una visió crítica de les religions,
«que moltes vegades han servit com a
eina de control social», però treballen
l’espiritualitat de forma transversal,
«connexió persona, comunitat, natura... nivells que s’entrellacen».
Un dels pilars dels caus o agrupaments és el Projecte Educatiu, «com
si fos la nostra Constitució», basat
en el treball per projectes, amb les
característiques i valors que s’han
apuntat. Cal afegir que, a Terrassa, es reforça el treball assembleari.
Abans hi havia un equip pedagògic
amb responsabilitat general, també
dels aspectes burocràtics, tresoreria
i coordinació. en general. Això va
canviar fa alguns anys, van eliminar
aquest equip i horitzontalitzar-ho
tot. Això, matisa l’Arnau, «no és a
tots els caus, però hi ha molts caus
que tendeixen cap aquí».
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‘8 milions en impostos, exigim un riera neta i segura’

Reivindicació unànime del
moviment veïnal
Ramon Clariana, Pt. FAVT

La Comissió de les Rieres denuncia la paràlisi de les administracions.

A

mb el lema «8 milions en impostos, exigim una riera neta
i segura», la Comissió de les
Rieres de Terrassa convocà el passat
17 de febrer una jornada reivindicativa consistent en la col·locació de pancartes a diversos ponts sobre les rieres
i una concentració i lectura del manifest de denúncia (llegir a continuació)
de la greu situació de paràlisi dels
acords i compromisos de les administracions compromeses: Generalitat
(Agència Catalana de l’Aigua-ACA)
i Ajuntament de Terrassa. Tot i així,
finalment, amb la constitució de la
Taules de Rieres es concreta un primer compromís amb l’Ajuntament
per tractar el problema.
Sobre les rieres de Terrassa, l’ACA
i l’Ajuntament
En l’edició del 8 de febrer, Diari
de Terrassa es feia ressò en portada,
editorial i pagina 3 de la sentència
del TSJ de Catalunya sobre el recurs o recursos de l’Ajuntament de
Terrassa envers de qui era la responsabilitat de mantenir les rieres de la
nostre ciutat en perfecte estat de
conservació i neteja.
Al marge de les consideracions envers la sentència, del seu retard i d’altres aspectes que potser els juristes i
els responsables polítics de l’ajuntament tindran a bé fer, volíem fer esmena d’alguns comentaris publicats
per aquest i d’altres diaris de la ciutat.
En primer lloc, en el requadre «La
Taula de les Rieres», es comenta que
les rieres necessiten d’una intervenció
integral per, a continuació, definir que
la de Les Arenes és per acabar amb
la imatge de marginalitat; cosa que
és certa, però no és menys cert i molt
més important la seva perillositat, que

▪▪ Constitució de la Taula Municipal de les Rieres, dimecres 28 de febrer al Centre Cívic Montserrat Roig.

si bé no és previsible que pugui arribar
a les magnituds del fatídic any 1962,
no és menys cert que el lamentable estat dels fonaments d’alguns trams dels
seus murs de contenció poden provocar tràgiques conseqüències, al marge
dels episodis de por e indignació en
el record de milers de ciutadans que
encara recorden aquella tràgica nit del
25 de setembre de 1962.
Es parla contínuament de la necessitat de la neteja de les rieres, tan la del
Palau com la de Les Arenes, però els
membres de la Comissió Ciutadana
de Les Rieres de Terrassa (més de 20
entitats veïnals), volem fer especial esmena en el manteniment, conservació
i finalització dels murs de les rieres i
torrents que configuren la trama ur-

bana d’aquests més de 12 kilòmetres.
D’altre banda, aquesta sentència
torna a posar de manifest que la pica
baralla entre les dues administracions
redunda en perjudici d’una ciutadania
que assisteix perplexa i indignada a un
intercanvi de denúncies, recursos i altres martingales judicials que fan eternes les solucions, que ofeguen l’esperit
de col·laboració entre entitats veïnals
i les administracions i que finalment
encoratgen la rebel·lia i la incredulitat
envers els polítics i la justícia. 8 milions d’euros en impostos recaptats per
l’ACA, són molts diners per menysprear d’aquesta manera als nostres
veïns i veïnes.
Volem donar les gràcies als mitjans
de comunicació de la nostre ciutat,
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per que sense ells, ni tindríem veu, ni
coneixeríem la situació actual i del dia
a dia de les filigranes d’aquestes administracions que semblen mes preocupades en donar-se cops a l’esquena
que solucionar els problemes.
Finalment volem denunciar enèrgicament el fet que en el Ple Municipal del mes de juny del 2017 es va
acordar per unanimitat constituir
la Taula de les Rieres però a data
d’avui, malgrat les insistències de les
organitzacions veïnals, encara no ha
estat convocada la Taula, “para muestra un botón” que deia aquella.
Comissió de les Rieres de Terrassa. 17
de febrer de 2018

Des de la FAVT, considerem
molt positiu el treball col·lectiu de
la Comissió de Rieres de Terrassa
(formada per 21 associacions de
veïns entre les quals hi ha federades
i no, i la mateixa FAVT) que tenim
com a objectiu comú aconseguir
una neteja i manteniment adient
dels llits de les rieres i torrents de la
nostra ciutat.
Una bona mostra és l’acció col·
lectiva, amb pocs precedents a la
nostra ciutat, quan dissabte 20 de
febrer vàrem col·locar, de manera simultània, 18 pancartes amb
el mateix contingut, en diferents
ponts sobre les rieres de les Arenes
i del Palau.
En elles s’exigeix rieres netes i segures i es fa esment als 8 milions
d’euros que els terrassencs hem
pagat, dins del cànon de l’aigua, a
l’ACA. Organisme que segons una
recent sentència judicial no està
obligat a mantenir en les degudes
condicions de seguretat els llits de
rieres i torrents situats en els trams
urbans de Terrassa.
La primera notícia després
d’aquesta acció ha estat la decisió de
l’Ajuntament de constituir el 28 de
febrer la Taula Municipal de Rieres
(on hi serem, entre altres, membres
de la Comissió de Rieres). Des de
la FAVT considerem que el seu
primer treball ha de ser sumar els
esforços de tots els membres per
aconseguir una negociació entre
l’ACA i l’Ajuntament de Terrassa
que permeti establir i executar un
pla estable de neteja i manteniment
de les rieres i torrents, fent que el bé
comú de la ciutadania estigui per sobre de desacords i sentències judicials, de cara a garantir la seguretat de
les veïnes i veïns de la nostra ciutat.

El Ple municipal desestima les al·legacions de les AV als pressupostos

E

l ple municipal de febrer ha
desestimat les al·legacions presentades per la Favt als pressupostos municipals per millorar la
neteja viària, i donant suport també a
al·legacions per ampliar l’horari dels
centres cívics els caps de setmana i
per urbanitzar sis carrers pendents al
Segle XX, segons al·legacions efectuades per l’AV Sant Pere Nord i Barri
Segle XX.
La Federació d’Associacions veïnals
de Terrassa presentà una consideració i diverses al·legacions a l’aprovació
inicial dels pressupostos municipals
2018, feta pel plenari municipal el
passat mes de gener, i i que han estan
en tràmit d’exposició pública fins el
passat 12 de febrer.
En les seves al·legacions, la plataforma veïnal expressa com a consideració inicial la seva “protesta formal”
donat que l’Ajuntament no els ha
convocat a una reunió prèvia a l’aprovació dels pressupostos, tal com es
feia des de fa anys, segons assenyala
la FAVT, en la qual s’informava del
contingut d’aquests pressupostos a
la mateixa FAVT, entitats sindicals
i econòmiques, per tal de recollir-ne
l’opinió de les entitats participants.
Per això, la FAVT al·lega que s’incorpori a la normativa municipal dels
pressupostos “un informe que reculli
les sol·licituds i opinions sobre els
Pressupostos de la FAVT, entitats
sindicals i econòmiques, com ja són
preceptius els Informes dels Consells
de Districte”.
Referent a la neteja pública i la re-

collida de residus, amb moltes deficiències en opinió de gran part del
moviment veïnal i de la ciutadania,
la FAVT sol·licita “un major esforç
d’inversió” que compensi les grans
retallades, indica la FAVT, així com
una millora “de la gestió a tots els nivells” per part de l’empresa municipal
Eco-Equip, a més d’una auditoria
que es demana reiteradament a la
Taula de Gestió de Residus, la qual
es considera “bàsica per poder conèixer les febleses i deficiències existents
i així poder adoptar mesures eficaces
per a la seva millora”.
Seguint amb les al·legacions, la
FAVT dona suport a l’al·legació feta
per l’AV Sant Pere Nord, que reclama que els pressupostos de 2018 hi
hagi una partida per ampliar l’horari
d’obertura dels centres cívics de la
ciutat els caps de setmana, per aconseguir un major dinamisme d’activitats cíviques, culturals i d’esbarjo.
També dona suport a la demanda
de l’AV Barri Segle XX per tal que
s’incorpori als pressupostos una partida per urbanitzar al barri alguns
dels sis carrers que encara no ho estan, i que es doni així compliment a
una proposta que ja es va aprovar l
passat 2017 pel Ple en aquest sentit.
L’alcalde Alfredo Vega justificà la no
aprovació del conjunt de les mateixes
tot considerant que eren de «caràcter
polític i genèric, la majoria», així com
que algunes, de fet, estarien contemplades en el pressupost. En tot cas,
potser en un intent per amenitzar
aquest rebuig total, assegurà que «es

podran tractar en els òrgans pertinents».
En resum, Vega afirmà que són
«molt genèriques i no corresponen
als pressupostos», per més que reconegué el seu «valor polític», anunciant que donaran resposta per carta
a totes les associacions veïnals, però
«per la seva naturalesa no poden ser
incorporades, cal desestimar-les».
Aquest argument va ser contestat
pel regidor de la Cup, Marc Medina,
qui va subratllà el caràcter de «defectes tècnics o formals» dels arguments del govern per desestimar les
al·legacions, sobre terminis de temps
o errors formals. Declarant compartir les al·legacions presentades per les
AV en la seva majoria, Medina trobà
«significatiu que les AV no puguin
fer una crítica global al pressupost
amb al·legacions», que no hi hagi per
a la «crítica política».
Medina emfasitzà el que considera
una «manca de participació ciutadana en el procés i que és el motiu
principal del nostre rebuig», criticant la manca de temps i presses
per aprovar temes que requereixen
estudi i debat. Una qüestió a la qual
l’alcalde Vega respongué afirmant
que els consells de districte van tenir «com a mínim 10 dies per per
mirar els números», admetent, però,
que «la trobada amb la FAVT no es
va fer aquesta vegada, per tema de
calendari».
Completà la justificació o disculpes d’en Vega l’extinent d’alcalde
durant el procés pressupostari i ara

oposició, Miquel Sàmper, afirmant
que aquest any «no s’han fet les sessions prèvies», i remetent a les «circumstàncies del país». Recordà que
«l’any passat es va explicar per àrees
a tots els districtes» i demanà a en
Vega: «Crec, Alcalde, que cal empatia i participació de tothom, no es
pot respondre com un mer tribunal,
cal contestar a tothom i que hi hagi
l’espai que no s’ha pogut tenir».
En Vega admeté que «aquest
any no s’han fet, però hi ha hagut
voluntat d’explicar», i garantí que
«entenem que es una qüestió polític i ho farem així a tots els aspectes
plantejats, perquè són assenyats i cal
respondre».
En el torn de Precs i preguntes,

mentrestant, el regidor Emiliano
Martínez, de TeC, demanà si el govern tenia algun pla o calendari en
relació als treballs que les rieres necessiten. Marc Armengol, responsable de l’àrea es limità a afirmar,
primer, que tot i conèixer la sentència, encara no disposava de l’estudi
tècnic de la mateixa, necessari per
poder extreure conclusions. D’altra
banda, assegurà que la neteja ja fa
temps que la realitza l’Ajuntament
amb recursos propis i subvencions
de l’ACA. Sobre el manteniment,
encara estarien negociant.
El regidor de la CUP votà contra
el rebuig a les al·legacions de les entitats veïnals, mentre TeC i ERCMES s’abstingueren.
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Carta als fills dels presos
polítics catalans
Joan Tamayo

Març de 2018
Comiat d’en Joan Ciurana
«Matraca»
Mercè Manzano

Text llegit a l’acte de comiat,
Terrasssa 17 de febrer 2018

Advocat, activista pels DDHH , membre de la Comissió Defensa Drets ICATER i d’Espai Drets

E

stimats nens i nenes, m’adreço a vosaltres, com a persones molt especials
i vulnerables, en uns moments gens
fàcils de la vostra, fins ara, curta vida.
Us han privat, de forma sobtada, i sense
ésser-ne conscients, de les persones més importants i que més estimeu en aquest món,
els vostres pares.
I ho han fet per portar-los a un lloc dels
més indignes d’aquesta societat anomenada
“humana”, com és la presó.
Presó vol dir anul·lació de la llibertat que et
fa ser digne de ser humà. Per tant anul·lació
de tots els drets que una persona té. I si ja
és dur, discutible i controvertit per aquelles
persones que han estat jutjades per haver
comès un delicte i com a càstig la societat els
imposa aquest aïllament inhumà que es diu
“presó”, imagineu-vos per aquelles persones
(que en són moltes arreu del món) que han
estat detingudes de forma “arbitrària”, per
un estat, un govern, que no han comès cap
delicte, que no han estat jutjades, que se’ls
imputen falses acusacions, pel simple fet
de tenir unes idees o una forma de pensar
“pacífica” però diferent a la de qui ostenta
el poder, com és el cas dels vostres pares.
Aleshores la impotència i la indignació són
màximes.
Sí estimats, els vostres pares són “presos
polítics». Segons el Consell d’Europa (que
és un organisme que diuen que té molt
prestigi històric, polític i social) són presos
polítics totes aquelles persones que són detingudes en contra del que diu la Convenció
Europea dels DDHH (que heu de saber
que és un pacte signat per tots els governs
els quals, estan obligats a complir, i també el
govern que ha empresonat els vostres pares).
Aquest pacte garanteix la llibertat de pensament, de consciència i de religió, la llibertat d’expressió i d’informació. I també que la
durada de l’empresonament ha de ser proporcional al delicte comès si no es produeix
una discriminació davant d’altres persones (i
els vostres pares no n’han comès cap).
A més vull que sapigueu que com a menors que sou, teniu una norma fonamental
pròpia, com aquesta que diuen que apliquen
als vostres pares! La Constitució, segur que
l’heu sentit! Doncs la vostra norma fonamental està per sobre i és més important
encara (ja que és un gran pacte, signat per
tots els governs del món ja fa molts anys,
per tal de garantir els vostres drets i el vostre
desenvolupament), i que es diu Convenció
dels Drets del Nen, i té 38 articles:
Pe exemple, el 2n diu : “tots els nens i nenes, sense discriminació, tenen els mateixos
drets”; o el 9, que diu : “el nen té dret a viure
amb els seus pares, i a mantenir el contacte

amb ells, en cas d’estar separat d’un d’ells»;
o el 28, quan diu : “el nen té dret a desenvolupar-se en un ambient de protecció, pau i
tolerància”.
Un principi que presideix tota la Convenció i tots els pronunciaments dels tribunals
internacionals, històricament, és el del Principi Superior del Nen, que suposa la vigència i satisfacció, alhora, de tots els drets del
nen. És una protecció integral del desenvolupament del nen i de la seva qualitat, així
com, el d’un nivell de vida adequat. (art. 27).
El Comitè de Nacions Unides (aquest
pretès i fallit govern mundial), sobre els
Drets del Menor, va fer les següents recomanacions, fa alguns anys: “ Siempre que haya
niños y niñas que pudieran verse afectados,
se deberá dar prioridad a las medidas sin
privación de la libertad, incluso en relación
a la detención preventiva, a fin de evitar el
impacto negativo que sobre los menores tiene el encarcelamiento de su padre o madre”.
Però és que les pròpies lleis d’aquest país i
que el seu govern ignora (quan li convé) van
a favor vostre. Per exemple: aquesta suprema Constitució que llencen contra els vostres pares, en el seu art. 25, o la Llei General
Penitenciària (art. 3) quan diu que l’activitat
penitenciària ha de respectar la personalitat
humana dels reclusos/es i els seus drets que
no poden estar afectats per la condemna de
privació de llibertat, sense que hi pugui haver cap mena de discriminació.
I també heu de saber que el govern que us
priva dels vostres drets i dels drets dels vostres pares, és un dels mateixos que estan vulnerant, dia rere dia, els drets de molts nens
i nenes immigrants que han de fugir de les
seves cases, pobles i països perquè la guerra
els vol aniquilar impunement (que per altra
banda ells mateixos ajuden a crear). I en lloc
d’acollir-los dignament a països europeus
(com el nostre) on hi ha molta gent que
estaríem disposats i encantats de tenir-los a
les nostres cases, els condemnen a viure en
camps de refugiats amb condicions infrahumanes, o a vagar de país en país intentat crear fronteres de tot tipus fins a perdre la vida
o la dignitat.
Sí, estimats, vosaltres pertanyeu a aquest
gran col·lectiu de persones més vulnerables
que arreu del món continueu patint les humiliacions més terribles que un ser racional
es pot imaginar (fam, pobresa, guerres, discriminacions, maltractes, esclavisme...) en
nom d’aquests governs que tan parlen de
l’“imperi de la llei”, de quina? Per això?
Qui són aquests governants hipòcrites? I
quina superioritat moral o ètica tenen per
empresonar els vostres innocents pares,
condemnant de manera col·lateral les seves

El periòdic independent i gratuït de Terrassa
COL·LECTIU EDITOR
Pep Valenzuela
Miquel Gordillo
Jordi F. Fernández
Ana Belén Mesa
DISSENY I MAQUETACIÓ
Luis Miguel Galache
Pep Valenzuela
Miquel Gordillo
COL·LABORACIONS
Maria C., Joan Tamayo, Jordi
Sellarès, Salvador Pérez, Miquel Mallafré, Emili Díaz, Iván
Carrasco, Oriol Vicente, Jaume
E. Vilaseca, Eloi Falguera

famílies i a vosaltres, especialment?
Amb aquesta carta pública, vull fer una
declaració a favor de la vostra dignitat, com
a fills condemnats col·lateralment, de presos
polítics i innocents:
Cap ésser humà té dret d’allunyar els fills
d’un altre, de forma arbitrària, provocant
una pèrdua física (similar a la de la mort) i
a més allargada en el temps.
Cadascun de vosaltres sou diferents, teniu
les vostres necessitats, que cal que siguin
considerades de forma personalitzada. I
ningú us pot robar la demostració d’amor i
afectivitat dels vostres pares, ni de vosaltres
cap a ells (un petó quan en tens ganes, una
carícia…).
Us discriminen envers altres nens i nenes
a l’haver dinamitat la vostra normalitat i privar-vos dels vostres progenitors.
No podeu ser víctimes impunes de les
afectacions i canvis que poden tenir els vostres pares, privats de llibertat (salut mental,
emocional, física, sensació de pèrdua...).
Qui són aquesta gent? i quina mena de
poder volen exercir? Capaç de provocar-vos
sentiments de tristesa, abandó, absència,
sentiment de injustícia, de despossessió, de
culpa, d’incertesa, ràbia, enuig, vergonya,
enyorança…
Quina mena de llei o norma permet el fenomen inhumà de la vostra“estigmatització”,
en les relacions amb altres infants?
Qui us lliurarà dels perjudicis d’aquesta
estigmatització, o sigui, tots aquells comportaments cap a vosaltres i la vostra família,
dirigits a desacreditar i a produir efectes negatius o ofensius?
Qui us farà cas, alguna vegada, com a víctimes invisibles d’aquest sistema social i judicial, quan un dels pares, és empresonat?
Avui, faig aquest escrit dirigit a aquesta
societat insensible, en nom de tots i totes
vosaltres, els grans desconeguts i oblidats,
per cridar ben fort, tots junts:
“Què bèstia és perdre la llibertat i què dur
és estar incomunicat! Per què heu empresonat els nostres pares, si no són uns delinqüents? Per què allargueu l’ombra fosca del
mur de la presó i l’esteneu fins a les nostres
cases? Què preteneu?
Us penseu que per ser nens, no tenim sentiments, ni emocions, ni drets?
O es que sou tan covards i perversos que
us penseu que teniu la raó i la veritat en exclusiva?
Doncs que ho sapigueu, indignes i inhumans representants del poble! Donem per
iniciada la Revolta permanent de tots els
Nens i Nenes, d’aquest estat autoritari contra la injustícia i la repressió, i en defensa dels
seus drets!

ADHERITS A:

Éreu uns quants amics, entre ells el meu germà Carles, tots teníeu un nom artístic, en Joan el Matraca, el
Carles el Mansà i només us enteníeu entre vosaltres.
Nosaltres ens fixàvem en les vostres excentricitats
però no sabiem descobrir la vostra admiració per les
coses, la vostra capacitat de meravellar-vos de les petites sorpreses de la vida.
Deixem que els que no són com nosaltres també tinguin el seu espai en la nostra societat. Ells ens ajuden
a retornar al nostre jo més innocent, a la nostra capacitat d’estimació i de silenci. A ser molt sincers, a viure
amb simplicitat.
Gràcies Matraca per tot el que hem aprés de tu, pel
molt que vas estimar a la mare, al teu germà, a la teva
cunyada i familiars, encara que moltes vegades no et
sabíem entendre.
Gràcies per ser un bon amic.

Que la terra et sigui lleu,
amic Pep X

ALBERT FERNÁNDEZ

Des de fa unes setmanes, Terrassa és una ciutat una
mica més ensopida. Juntament amb la marxa d’en Joan
Matraca, El passat 4 de febrer va deixar-nos el Pep
Mestres, conegut per moltes com Pep X, membre de
l’Alternatiu X, l’Assemblea d’Okupes de Terrassa, Solidaritat Antirrepressiva de Terrassa, entre d’altres.
Com ell mateix deia, l’energia no mor, es transforma!

PUBLICITAT
publicitat@malarrassa.cat

“Estic segur que no has deixat indiferent a ningú que
t’hagi conegut. Això és un símptoma de que tu, Pep, amic
i company, has viscut la vida. Fent-la, creant i recreant
espais, situacions i realitats. I que no t’has limitat a passar per ella, per la vida, com un simple consumidor de
realitats prefabricades. Ben al contrari de com ens volen
des d’aquest poder que t’has negat a assumir i que has
combatut, de manera original i constant, al llarg de la
teva vida. I, també, amb la teva mort. Una mort que,
com diu un company, també ha sigut una lliçó. Una de
tantes altres que ens has anat donant vivint.

EDICIÓ DIGITAL
www.malarrassa.cat
TIRADA
10.000 exemplars
DIPÒSIT LEGAL:
DL B 2072-2015
IMPRIMEIX:
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>La
> Síndica Isabel Marquès va reprendre la seva activitat el passat 15 de febrer

“Sóc facilitadora de solucions de conflictes”
Miquel Gordillo

D

es del passat dia 15 de febrer,
quasi dos anys després sense ningú en el càrrec, Isabel
Marquès torna a estar disponible a
la ciutadania per adreçar-li consultes, queixes i tramitar greuges vers
l’administració. A banda d’atendre el
ciutadà, en aquesta segona etapa en
el càrrec, Marquès es planteja realitzar
tota una feina pel que fa a la protecció
dels drets i les llibertats del ciutadà, en
les seves relacions amb l’Ajuntament i
els altres ens municipals dependents,
i també per supervisar l’actuació
d’aquests.
En el procés participatiu que es va
realitzar per designar el Síndic, Marquès va rebre un aclaparador suport
popular. Després, el ple municipal va
ratificar-la per tal d’exercir la funció, la
qual en aquesta etapa, i tal com resa
el nou reglament, compta amb una remuneració. Acudim a la Masia Freixa,
on s’hi troben la Isabel i el seu equip,
per conversar amb ella sobre els reptes
que encara en aquesta nova etapa al
front de la Sindicatura.

es qüestioni que el Síndic hagi de cobrar per exercir la seva feina, o és que
no ho fa un regidor? Entre d’altres,
l’anterior etapa vaig marxar per què
em passava aquí tot el dia, sense que la
meva tasca fos prou reconeguda.
• A banda de l’atenció al ciutadà,
què és el més immediat a fer?
Primer de tot, tinc un llistat d’actuacions d’ofici pendents que l’Ajuntament no va contestar mai, i són
de l’anterior mandat. Quasi cap està
acceptada, llavors l’administració no
tenia obligació de contestar, però amb
el nou reglament sí que s’han de contestar.
A la vegada, vull aprofundir molt
en la transparència, a través de l’ordenança de què disposem. Jo he de ser
més transparent que ningú i m’ho he
d’aplicar. Per tant necessito una figura
per comunicar a la ciutat tot el que
vaig fent.
Vull treballar l’ordenança de conviMG
vència democràtica, ara ja en vigor, i
que estableix que hi ha d’haver una
Comissió de Seguiment presidida pel
Síndic. Quan es va aprovar no hi havia
Síndic, però ara és el moment de posar-ho en marxa.
Una altra actuació d’ofici que considero necessària: a totes les ordenances
i reglaments municipals que aprovi
l’Ajuntament, s’hi ha d’incloure que
han de seguir els continguts de la
Carta Europea de Salvaguarda dels
DDHH. Si una ordenança va contra
la Carta, s’ha de canviar. Això ho repassaré de totes les ordenances i exigiré on no surti que s’hi afegeixi. Tindré
molta feina!

• Quines primeres sensacions tens
un cop has retornat?
Ja hem vist que hi ha moltes coses a
fer i pendents de resoldre, com alguns
temes que no s’han arribat a passar
al Síndic de Catalunya. Per mi és
molt important difondre la cultura
dels Drets Humans, anar a les escoles i instituts… Ja ho feia des del
Col·legi d’Advocats, ara és basic que
difonguem els Drets Humans des de
la Sindicatura. Els advocats no hem
estat educats en el tema dels drets humans. Si no està tipificat com a delic- • Quins contactes o col·laboracions
te al Codi Penal, costa molt d’actuar.
planteges fer ara a l’inici?
Vull parlar amb tots els responsa• Abans de començar has parlat bles de districte, m’ofereixo a fer jo
amb l’alcalde
les visites als barris. Sobre tot els que
Amb l’alcalde Alfredo Vega hem tin- estan més lluny, com Can Parellada,
gut un bon intercanvi d’impressions, Ca N’anlgada, per exemple a l’hora
no vol dir que estem d’acord en tot, de disposar d’un espai per atendre a
però em va donar llibertat per escoltar la gent. Hem d’implantar la finestreta
les persones. Si alguna cosa no està bé, única al ciutadà.
envidentment, s’ha de posar sobre la En aquesta línia, hem de signar
taula.
convenis amb altres associacions de
Terrassa. Necessito l’assessorament
• El suport dels grups a la teva can- de les entitats, per exemple amb Prou
didatura va ser gran.
Barreres, vam fer una actuació d’ofici
El dia del ple vaig quedar molt satis- per saber com està la ciutat en el tema
feta pel suport que vaig rebre per part de l’accessibilitat. Amb el Casal de la
dels grups municipals, fins i tot dels Dona m’agradaria fer un conveni per
que van votar en blanc a la meva assig- valorar o fer un estudi de la situació
nació (PP i C’s). No entenc però que de vulnerabilitat de les dones. Tinc

MG

▪▪ Isabel Marquès, a la seu de la Sindicatura a la Masia Freixa.

clar que no tot ha de ser queixes contra l’ajuntament, hi ha una feina d’analitzar i valorar com està la situació al
respecte de diversos temes que són
d’interès ciutadà.
Com a pendent, fico igualment el
codi de conductes dels alts càrrecs
dels diferents ens locals, per la qual
cosa farem servir de model el que té
el Síndic de Catalunya com a carta de
serveis.
• N’has parlat molt sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets.
És que és una eina bàsica i de la qual
n’hem de fer molta difusió, molt necessària per fer una ciutat molt més
digna de cara els ciutadans. De fet, en
aquest tema, no deixaré de col·laborar
amb l’entitat Espai Drets, de la qual en
formo part. Vull estar-hi i necessito
rebre informació.
• Imagino que no t’agrada aquest
cartell de que estàs per treure
multes.
No sóc una quita-multes, però si
estan mal posades s’ha d’actuar, això
és feina meva. Per exemple, quan no
hi ha una butlleta ben emplenada per

part de la policia, demano que el procés sancionador s’anul·li. Sí passa de
vegades que ve gent reclamant quan
no té raó, no es pot aparcar en un pas
de vianants, ni en un gual, encara que
sigui teu.
• També hi ha una bona relació
amb altres Síndics i amb el de Catalunya, en Rafael Ribó.
Som uns 40 síndics locals a tot Catalunya. N’hi ha un a totes les ciutats
grans, per tant arribem a més del 50%
de la població. En els municipis on no
hi ha Síndic, la gent pot adreçar-se al
Síndic de Catalunya. Aquí tenim un
conveni de col·laboració amb el Síndic de Catalunya, per traspassar-hi
allà temes del seu àmbit com ara salut, educació, mossos d’esquadra, etc,
encara que els comencem a gestionar
des d’aquí.
• Ja has dit sovint que no fas la feina tota sola, que hi ha un equip al
darrere.
Ara mateix som un equip de tres
persones. Tenim una assessora jurídica que vaig demanar en el seu
moment, la Laura Rius. La Cristina
Valverde, com a administrativa, atèn

les primeres queixes. Jo dic que som
un equip totes tres. Ara necessito una
figura de comunicació, demanaré algú
que s’encarregui d’informar també per
les xarxes socials de tota la feina que
fem. Vull tenir la meva pròpia pàgina
web, he pensat que joves de 3r i 4t
d’ESO poden preparar-la, ja que ho
estan estudiant, i així s’empapen també del que és el Síndic de Gregues.
• Cal ser advocat per exercir de Síndic?
El Síndic no cal que sigui advocat,
és més important que sigui una persona empàtica. I tenir coneixements
en Drets Humans. Lo de l’advocacia
per mi queda en un segon pla, malgrat
que en el meu cas em va molt bé.
De cara a rebre persones, és millor
demanar hora amb una trucada, però
també atenc qui es presenti, si tinc
una estona lliure. Hem de tenir en
compte també, l’alcalde em va avisar,
que probablement haurem de marxar
d’aquesta seu a la Masia Freixa. Arribat el moment demanaré disposar, de
cara a un bona acollida als ciutadans,
d’un lloc diafan amb llum. I que no
sigui dintre de l’Ajuntament per no
barrejar!

Ermengol Gassiot, detingut i alliberat
L’Ermen rep un ampli suport per part de persones i entitats de Terrassa
El secretari general de la CGT Catalunya, Ermengol
Gassiot, encausat pel cas de 27 i Més i professor doctorant de prehistòria de la UAB, va ser detingut, dut a
disposició judicial i seguidament alliberat, juntament
amb la Bàrbara Roch, el passat dimarts.Només unes
hores abans, havia rebut el suport de prop de 200 persones al Raval.
Tot per fer una tancada al rectorat de la UAB, l’any
2013, per defensar l’educació pública i denunciar una
pujada de taxes universitàries del 66%. A les 27 persones encausades per aquest fet, (l’Ermengol és professor a la UAB, la resta són estudiants), se’ls demanen
penes que oscil·len, ni més ni menys, entre 11 i 14 anys
de presó.
L’Ermen assegurava que el grup de 27 i Més “no volem que es normalitzi la repressió, i la millor manera és
fer de cada fet repressiu un conflicte polític”, i que assumien “amb totes les conseqüències els nostres actes”.

En el cas de l’Ermen, a la condemna d’onze anys s’hi
suma una petició de multa de prop de 10.000 euros.
Des de la CGT, tal com ha expressat sempre el
sindicat, Josep Maria Pi denuncià que aquest era un
cas més de repressió. En la mateixa línia Merce Márquez, de la secció de la CGT- UAB, manifestà que
“van aprofitar la tancada per assenyalar els companys
i companyes més crítiques”. Afegí que “la sentència
afecta les més de 60.000 persones que estudien i treballen a la universitat”, mentre que demanà a la “rectora que faci públic que és un judici polític, i que no té
cap mena de sentit”.
La Mireia Pi, del col·lectiu Solidaritat Antirrepressiva de Terrassa, denuncià “les penes desproporcionades, d’11 a 14 anys de presó!” Tot per ser persones,
treballadors, sindicalistes i estudiants amb consciència”, i afegí,“això ja ho coneixem, no és més que repressió política i judicial contra la gent que lluita”.
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Pressupost
municipal 2018
L’Ajuntament de Terrassa va aprovar de manera definitiva en el Ple Municipal del passat 22 de febrer el
pressupost municipal per a l’any 2018.
Les grans prioritats del pressupost són la millora de
l’ocupació, els drets socials, la millora de l’espai
públic i la reorganització de l’Administració.

217
,4
milions €
+ 4,81 %

Pressupost general consolidat
Despesa ordinària
+ Inversions
+ Societats municipals

Principals àmbits
de despesa

67,9 milions €
Millora de l’espai públic

41,1 milions €
Innovació, projecció de la ciutat
Acció educativa, cultural i esportiva

26, 5 milions €
Serveis a les persones

25 milions €
Innovació en l’organització

5,8 milions €
Promoció econòmica

Pressupost corrent

Eco-Equip I Egarvia I Foment de Terrassa I
Funerària de Terrassa I Soc. Mpal. de Comunicació I
Patrimoni Mpal. de Terrassa I
Soc. Mpal. d’Habitatge de Terrassa

Despesa ordinària
Pressupost total
Despesa ordinària
+ Inversions

183
milions €

+ 4,84 %

195,4
milions €

+ 4,97 %

12 m € Increment
de recursos

13,3 m € Inversions
5,2 milions €

Pla de millora dels polígons industrials
Talussos riera del Palau - ronda Ponent
Actuacions a les rieres
Parc de la República
Millora del Vapor Gran
Projectes de mobilitat i connectivitat
Accessibilitat

Amb la previsió de més ingressos i d’estalvi en despesa,
aquest 2018 es disposarà de més de 12 milions d’euros
que permetran destinar més recursos a projectes que
s’han establert com a prioritaris.

4,7 milions €

Expropiacions i esponjament de
Ca n’Anglada

1 milió €

Desenvolupament tecnològic
Patrimoni Municipal
Smart City

1.250.000 €

Millora d’equipaments esportius
Camp de rugbi i futbol de les Fonts
Pistes de Can Jofresa

661.459 €

Projectes del procés participatiu del PAM

300.000 €

Neteja i residus

150.000 €

Equipaments educatius

6,5 milions €
Millora de l’espai públic:
Neteja, manteniment, obres, transport...
Desenvolupament estratègic i organitzatiu
Acció Social:
Serveis socials, educació, polítiques de
gènere, solidaritat, cultura, esport...

4,2 milions €

Millora de l’organització i descentralització
territorial per avançar cap a una administració
més eficient i una democràcia més participativa

1.016.000 €
Desenvolupament i anàlisi estratègic
Desenvolupament urbanístic (POUM)
Governança de l’espai públic i mobilitat
Integració dels polígons industrials
Comerç de proximitat
Model de ciutat inclusiva

Ha estat necessari aplicar una retenció preventiva de 7,1 milions € condicionada als recursos procedents dels tributs de l’Estat i a les limitacions de les normes d’estabilitat pressupostària.

més informació a www.terrassa.cat ·

ajterrassa ·

@ajterrassa

www.malarrassa.cat

SOCIETAT

MALARRASSA

La Transició en femení, les dones també hi eren
Aquest acte, adreçat a alumnat de 4 d’ESO i batxillerat, mostra alguns dels primers resultats del projecte

A

lumnes de 5 instituts ompliran les 168 places de la sala
d’actes del Museu Nacional
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el 14 de març, en el primer acte
públic del projecte de recuperació de
la memòria de les dones en la lluita
antifranquista i la Transició. Un projecte engegat fa alguns mesos pel Casal de la Dona de Terrassa i que amb
aquest acte vol «donar a conèixer com
van viure la Transició les dones, algunes, que van lluitar per acabar amb
una de les dictadures més llargues i
més cruentes que es coneixen, la dictadura franquista».
Es presentarà un documental amb
imatges de la participació de les dones
en la història recent de Terrassa, des
de la mort del dictador Franco fins
a la Transició. Després, parlaran cinc
dones que han deixat «empremta»:
la Rosa Maria Fernández, la Teresa
Gutiérrez, la Magda Farrés, la Carmen Roca i l’Asunción Hernández.
L’equip organitzador ha elaborat tam-

bé un dossier pel professorat. Tot plegat, informa la presidenta del Casal,
Mercè Gómez, «amb aquest acte fem
una prova, volem copsar la resposta, i
després podrem programar calendari
i oferir-lo als instituts i centres d’estudi
interessats».
Es pretén fer una «narració no unidireccional que vinculi les històries
personals amb les col·lectives i que
integri elements tant de victòria com
de fracàs», una visió d’aquest fase històrica en la qual les donen van ser «les
protagonistes principals d’un procés
polític, l’anomenada Transició, que va
ser capaç de transformar 40 anys de la
història de Terrassa».
Aquesta important participació, tanmateix, o no apareix o ho fa de forma esbiaixada i clarament insuficient. Per això,
«la Transició en Femení vol evidenciar,
també, les reivindicacions específiques
de les dones que sempre quedaven relegades en un segon pla, el lloc de les quals
el règim franquista ja havia deixat molt
clar: mare, esposa i mestressa de casa».

I en aquest punt, les recercadores del
projecte alerten sobre l’absència de material audiovisual i bibliogràfic. Durant
els anys 70, el desenvolupament i enfortiment del moviment democràtic, les
associacions veïnals, també les de presos
del franquisme i, fins i tot, assenyala el
document de convocatòria a l’acte, de
«amas de casa», ajudaren a l’autoorganització de les dones.
Les primeres Jornades Feministes,
a Madrid i Barcelona, i les iniciatives
que des de les mateixes s’impulsaren i
concretaren, van ser elements clau per
a «l’auge de la lluita de les dones en els
partits, sindicats i en els grups feministes», específicament.
Les cinc dones que parlaran en l’acte
«s’oposaren al món que les volia integrar
al franquisme, a la societat patriarcal,
al capitalisme i a les desigualtats, amb
la ferma convicció que podrien canviar-lo». La Mercè adverteix que la seva
vida «potser no apareix en els llibres
d’història, però les seves empremtes ja
en formen part».

El dia no fa la cosa (però potser ajuda...)
Casal de la Dona de Terrassa

Estem tant avesades a tenir un dia per
a cada cosa, que sembla que allò que es
reivindica quedi en un segon pla, com
si atribuint un dia a la causa aquesta ja
quedi resolta. Des dels feminismes sabem prou bé que no és així, però també
som coneixedores de la importància de
la visibilitat. Si bé és cert que tenim la
sensació general de major conscienciació en la lluita per la igualtat de gènere, entenem que no estem en el punt
on caldria. La igualtat d’oportunitats
segueix sent un discurs, una recepta
de bones intencions i de normes de
convivència social que haurien d’estar
garantides, i que en canvi continuen
encara sent qüestionades. Però malauradament sabem que ser dona et situa
en un pla secundari -en el millor dels
casos!- i molt més precari.
La lluita feminista no és un fenomen
nou. Cal no oblidar la genealogia de
dones que ens precedeixen i de tots
aquells cimsmalarassa.pdf
conquerits amb3 l’incansa23/2/18
ble convenciment que els drets no reco-

neguts de la meitat de la població són
una causa necessària per construir un
món realment igualitari i molt millor.
Activistes, sufragistes, sindicalistes, les
dones de la Segona República, les que
van combatre els colonialismes i les que
van lluitar contra els imperialismes...
Totes i cadascuna d’elles estan darrera
del nostre clam actual. Perquè nosaltres també som diverses i plurals, i és
precisament aquesta transversalitat la
força que ens permet sumar en la lluita
contra el patriarcat.
Alguna cosa devem estar fent malament quan la majoria de persones combreguem amb el discurs per la igualtat
i en la idea que és urgent combatre les
violències masclistes i no ens en sortim.
Potser en allò que no tothom se sent
còmode és en el convenciment que és
necessària l’eliminació dels privilegis
que atorga el sistema patriarcal, classista i convencional.
Perquè seguim sent les dones les que
ens ocupem de les cures, les responsables
del benestar i la perpetuïtat de
10:37
l’espècie?. Sobre la nostra esquena de

dones blanques, morenes, amples, velles o empobrides hi segueix pesant la
tasca de vetllar pel benestar comú. El
treball domèstic tan poc valorat segueix essent la bretxa que ens situa en
un segon pla i, a la vegada, aquest silenciós treball esdevé la garantia perquè
uns altres segueixin ocupant l’espai, el
seu i el nostre.
Construir una societat feminista requereix autocrítica i, a vegades, capacitat de renúncia a aquest confort
d’alguns (on algunes també s’hi senten
còmodes) i mirar-nos amb les ulleres
liles i creure’ns realment que les nostres
diferències no han de ser desigualtats.
Perquè només d’aquesta manera podem ser persones, només persones
capaces de fer un projecte de vida propi, lliure i independent. Sense que el
nostre nom faci la cosa o ens limiti
les oportunitats. Si creiem en tot això
és que pensem en el feminisme com a
única opció possible. I llavors...?? El dia
no fa la cosa, però potser ajuda a parar
i reflexionar. El pas següent ja és actuar
per transformar.

Formeu-vos i enfortiu la vostra cooperativa

C

M

Y

Durant tot l’any, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
us proposa una àmplia oferta formativa, impartida per professionals de
cooperatives federades, en les següents àrees clau:
La cooperativa, a fons
Habilitats personals i directives pel dia a dia
Gestió empresarial eficaç

CM

MY

CY

CMY

K

· Introducció a la cooperativa
· Competències per a la gestió cooperativa
· Lideratge col·lectiu i gestió compartida
· Treball en equip
· Gestió del conflicte
· Comunicació eficaç
Més informació i inscripcions a:
formacio@cooperativestreball.coop
o truqueu al 93 318 81 62
Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya.
Premià 15, primer pis
08014 – Barcelona www.cooperativestreball.coop

· Tancament comptable i fiscal
· Com crear cooperatives viables
· Revisa el teu model de negoci
· Comercialització, estratègia de vendes
i comunicació
· Negociació bancària i instruments
financers
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Debat per repensar la democràcia i la participació
El Consell d’Entitats va promoure unes jornades sobre democràcia i creació de comunitat. El 16 i 17 de març
s’abordarà el tema de la vulneració dels drets humans, com a prèvia del Parlament Ciutadà que se celebrarà l’abril.
El 16 i 17 de març s’abordarà com es
vulneren els drets humans a Terrassa
L’endemà dels tallers amb
la presència de ponents, dissabte 24 de febrer, tingué
lloc també al Centre Cívic
President Macià un espai de
debat col·lectiu en què intervingueren una quarentena de
persones. La sessió matinal es
dedicà a tres temes: com crear
comunitat, com participar en
la presa de decisions i exercir el control social, i quines
millores es proposen per al
procés d’empoderament de la
ciutadania.

▪▪ D’esquerra a dreta, Itziar González, Salvador Pérez, Albert Balanzà, Edurne Bagué i Mercedes García,
al Centre Cívic President Macià el passat 23 de febrer.
Miquel Gordillo

P

racticar la democràcia, experimentar amb el poder de la
gent, promoure noves formes
de participació, lluny de les fórmules
institucionals. Això és el que pretén
el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, que està impulsant la celebració
del II Parlament Ciutadà de Terrassa
de cara el 21 d’abril. O com l’anuncien els mateixos organitzadors, “una
eina per al debat públic i un espai
d’empoderament i d’acció política”.
Previament, el Consell està duent
a terme unes jornades de debat per
abordar qüestions que es consideren
bàsiques: la democràcia, la creació de
comunitat i també els drets humans.
El cap de setmana del 23 i 24 de febrer va tenir lloc la primera d’aquestes jornades. Primer amb una sessió
divendres, que comptà amb la intervenció de diversos temes presentats
per ponents i del debat posterior amb
els assistents. La sessió matinal de
dissabte es dedicà al debat i conclusi-

ons al voltant de la mateixa temàtica:
com promoure aquesta participació
ciutadana des de la base.
Una de les ponents de divendres va
ser l’Edurne Bagué, que ha realitzat
una tesi sobre la lluita de la remunicipalització de l’aigua a Terrassa. En la
seva intervenció sobre la crisi del model representatiu a la política, l’Edurne es referí a la crisi econòmica, social,
i de valors que vivim sobretot des del
2011. “És una crisi del concepte Estat-Nació”, afirmà.
Al respecte del sistema representatiu, l’Edurne opina que ”fa anys que
ens adonem que no trobem l’opció
que reculli i resolgui les problemàtiques”. I qüestionà com el ciutadà acaba sent “només un actor que diposita
el seu vot de confiança en una urna,
però no hi ha cap reciprocitat ni un
rendiment de comptes”. “No hi ha
una lògica entre el que votem i el que
després succeeix”, afegí.
També crítiques als partits i les formacions de l’anomenada nova politica, que “sí han posat de manifest les

Les jornades prèvies al Parlament Ciutadà continuaran
els propers 16 i 17 de març,
amb una doble sessió dedicada a l’aplicació dels Drets Humans a Terrassa. S’hi abordaran temes d’ampli espectre
durant les mateixes, com ara
l’habitatge, la salut, l’educació
i el treball i pensions dignes.
Tot partint de la premisa que
aquests drets més bàsics estan
sent vulnerats, i que el punt
d’unió ha de ser la defensa
dels mateixos.

MG

mancances de l’estructura representativa”, però que “un cop dintre de la
institució canvien per força la mirada”.
El director del setmanari en paper
i gratuït l’Independent de Gràcia,
Albert Balanzà, parlà sobre quina relació han d’establir els mitjans de comunicació de proximitat, com el que
ell dirigeix, amb els veïns. Balanzà,
que també és professor de periodisme, dóna tot el valor al periodisme de
proximitat; “no localista sinó local, on
tothom s’hi senti reflectit”. Per al periodista, “tenim marge per recuperar
la ciutadania”.
La Itziar González, impulsora del
Parlament Ciutadà a Barcelona, proposà que creem alguna cosa nova, que
estigui sempre en moviment i oberta.
Per la seva banda, Salvador Pérez,
va fer de forma sintetitzada un repàs
històric de la participació a la ciutat.
“La participació ciutadana real se la
repartien els de sempre, a la vegada
que decidien quin havia de ser el model de ciutat”, afegí en Salvador.

16 i 17 de març de 2018
Centre Cívic President Macià - Rambla Francesc Macià, 189 - Terrassa

Divendres, dia 16, de 18.00 a 20.30 h.

Taula 1: LA CARTA EUROPEA COM A EINA DE DIFUSIÓ
DEL DRET A LA CIUTAT
Taula 2: EL DRET A L’HABITATGE
Dissabte, dia 17, de 9.30 a 13.45 h.

Taula 3: EL DRET A LA SALUT
Taula 4: EL DRET A L’EDUCACIÓ
Taula 5: EL DRET AL TREBALL I PENSIONS DIGNES
t/a polsa aquí:
Si no estàs inscri
Entitats
Persones
tge a:
ssa
mi
un
via
O en

@gmail.com

rassa
parlament.ter
Plenari II Parlament
Ciutadà de Terrassa:
Democràcia i Drets Humans a la Ciutat.

21 d’abril de 2018

Avancem cap al II Parlament Ciutadà de Terrassa!
Una eina per al debat públic. Un lloc per escoltar i per a la paraula.
Un espai d’empoderament i d’acció política de la ciutadania.

Espai Humana, despatx d’advocats en defensa dels drets, informa
La justiciabilitat dels drets socials
Els dies 1 i 2 de març es celebra a Terrassa a la seu del MNACTEC, el
III Congres de Drets Humans de Catalunya, organitzat pel Consell
de l’Advocacia Catalana i el Col·legi d’Advocats de Terrassa. Aquest
cop i gràcies a la proposta que va fer la Comissió de Defensa dels
DDHH del nostre col·legi, el Congrés està dedicat a la “Justiciabilitat dels Drets Socials”. Creiem per tant que és un esdeveniment
molt important per a Terrassa, que pot marcar un abans i un després. Per què?
Els drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA) són una condició material bàsica
per a poder gaudir d’una vida digna, desenvolupar lliurement la personalitat i participar dels
afers públics de la societat. En definitiva, la garantia del dret a l’habitatge, el dret a l’educació
o a la seguretat social, per exemple, hauria de permetre assolir un “nivell de vida adequat”.
Aquests drets es troben reconeguts en major o menor grau a diversos textos normatius, tant
del Dret Internacional dels Drets Humans (DIDH) com a nivell comunitari, constitucional i autonòmic. Per exemple, la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH) de 1948 recull en
el seu article 25 la defensa dels drets socials. El Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals (PIDESC) de 1966 els estableix com a jurídicament vinculants, en el seu
article 11 i altres.
Tanmateix, els DESCA han estat objecte d’una comprensió devaluada durant dècades,
que ha dificultat la seva justiciabilitat arreu del món. Aquest fet s’ha traduït en els següents aspectes:
Un menor reconeixement a nivell legal.

En cas de recollir-se en normes, la seva exigibilitat s’ha pretès menor com a conseqüència de mecanismes de garantia menys robustos.
S’acostuma a considerar que les obligacions dels Estats respecte el compliment dels
DESCA són de caràcter més laxe que respecte els drets civils i polítics.
Aquests elements, però, han estat matisats per diferents autors i a nivell del Dret Internacional dels Drets Humans existeix un consens respecte la indivisibilitat i interdependència de tots els drets. Aquest consens es va plasmar a la Conferència Mundial de
Drets Humans que va tenir lloc a Viena l’any 1993. D’aquesta igualtat, se’n derivava també que els mecanismes de tutela haurien de ser similars.
Per tant, a més de la necessitat de consagrar els DESCA al cos dels tractats i normes, la
seva efectivitat s’hauria de garantir, a través del compliment de tres elements bàsics:
el principi de no-discriminació (art. 2.2 PIDESC), que de forma transversal guia tota l’acció en relació amb la garantia dels DESCA.
També és imprescindible considerar el ja esmentat principi de progressivitat (art 2.1
PIDESC). En virtut del qual les administracions han de fer el màxim d’esforços fins el
màxim de recursos disponibles, en base al principi de “raonabilitat”.
Principi de no-regressió. I per tant el respecte al contingut mínim o essencial del dret i
l’abstenció d’adoptar mesures regressives envers el compliment del dret, fins i tot en
context de crisis econòmiques o dificultats pressupostàries dels estats.
L’accés a la informació i la transparència en la normativa i les polítiques públiques per a
fer efectius els DESCA.
Esperem doncs que els treballs d’aquest Congrés que es celebra a Terrassa, conjuntament amb la primera Guia per a la Justiciabilitat dels drets Socials, ajudin a aconseguir
aquests objectius.
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>El
> Ple municipal de febrer aprovà definitivament el pressupost de 2018

Suport a la Vaga Feminista i al protocol contra
les agressions sexistes
Pep Valenzuela

U

n minut de silenci per la recent mort de dues dones més
i contra els «feminicidis», en
paraules del portaveu del PdeCat, Miquel Sàmper, va ser el primer moment
d’atenció a l’agenda de les reivindicacions feministes en aquest ple municipal
de febrer.
Poc després, es va fer públic un
acord de la Junta de Portaveus, malgrat el vot en contra del regidor del
PP i l’abstenció de Cs, en suport
de la «vaga feminista del 8 març»,
comprometent l’Ajuntament, «a
posar tots els mitjans» per a «facilitar informació i promoure la vaga i
aturada de les treballadores que vulguin participar». S’assoleix també
el compromís d’impulsar un grup
de treball amb els grups polítics i
les entitats feministes per «generar
un entorn de discussió que permeti
articular accions conjuntes basades
en les reivindicacions de la vaga».
L’acord de Junta demana al Congrés
de diputades l’aprovació de la llei
d’igualtat laboral.
L’aprovació per unanimitat del
protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments, va ser un moment no
només políticament rellevant, sinó
també emocionant, com posaren en
evidència els reiterats aplaudiments
del públic assistent. El protocol va
ser presentat per la regidora Anna
Rius de TeC, en nom del Casal de
la Dona i també del propi grup, així
com d’ERC-MES i la CUP.
Tot assenyalant el «patriarcat»
com a context social en què es «socialitzen els homes en el rol del poder, domini i l’agressivitat, i en cavi

a les dones ens reserven el llocs de
submissió, vulnerables, pacients»,
l’acord preveu treballar amb «tots
els actors» de la ciutat, fer campanyes institucionals i que, donat el
cas l’Ajuntament es presenti com
«acusació popular en tots els processos judicials». Es crearà, així mateix, un observatori de vigilància i
anàlisi sobre la qüestió. El protocol
estarà vigent a partir de la festa major d’enguany.
Davant les crítiques per no permetre que fossin els propis grups feministes els que presentessin i defensessin el protocol, l’alcalde Alfredo
Vega invocà el reglament, aprovat
fa poc pel Ple. Oblidava, però, com
li recordà el regidor de la CUP, que
aquest reglament de participació,
tot i aprovat pels grups, estava ja
d’origen limitat pel ROM que ve
d’anys enrere.
Es va debatre una segona proposta
de resolució, presentada pels grups
de TeC, d’ERC-MES i la CUP, en
suport i adhesió a la vaga feminista i per la creació i implementació
d’un protocol contra agressions
sexistes en espais d’oci, elaborada
pels col·lectius feministes Guerrilla
dels Cossos, Rudes Rebels i Quart
Creixent, i que presentà novament
la regidora Anna Rius.
La diferència en aquest cas era
l’establiment d’una connexió directa
entre la lluita contra les violències
masclistes i el patriarcat amb la convocatòria de la vaga feminista del
proper 8 de Març, tot considerant
que la bretxa salarial i la desigualtat
en general en el món laboral formen
part de les violències i el sistema patriarcal.
«Que hi hagi dues propostes dels

Pensions, tarifa de taxi, renovació dels
autobusos, Vapor Ros, refugi del mercat
Mentre la proposta de manteniment de les tarifes de taxi va concitar la
unanimitat, la de l’acord entre Ajuntament i propietaris de terreny sobre
el torrent de les Monges va haver de ser retirada davant les reclamacions
de Marc Medina, Carles Caballero i Xavi Matilla, de CUP, ERC-MES
i TeC respectivament, demanant informació sobre els «riscos de benefici
particular» a partir de la part de sol edificable.
El regidor responsable, Marc Armengol admeté que la informació demanada no havia tingut resposta i decidí retirar la proposta, que queda
pendent.
La renovació de 10 vehicles pel servei de transport urbà, 100% híbrids,
va ser aprovada per unanimitat. També s’aprovà la modalitat d’atorgament de subvencions als casals d’estiu en règim de concurrència no competitiva; a l’igual que els plans educatius 2017-18, del servei de biblioteques 2017-25.
Amb l’abstenció de Cs, s’aprovà l’acord de Junta de Portaveus que dona
suport a la campanya de defensa de les pensions, contra la pujada miserable del 0,25%; també el rebuig a l’increment d’11,88% de la tarifa
d’aigua subministrada en alta per Aigües Ter Llobregat, efectuada pel
consell d’administració de l’ACA el passat 28 desembre, tot instant al
govern de la Generalitat, «quan es constitueixi, a la recuperació de la gestió del sistema ATLl, bé a través de l’ACA o amb la creació d’empresa
pública». També acord de Junta, s’instarà al Ministeri de Justícia a obrir a
Terrassa un jutjat especialitzat en clàusules abusives també fou unànime.
El regidor Javi García, responsable de l’àrea d’equipaments cívics, que
no va aconseguir sumar forces per demanar a la Generalitat la delegació
a l’Ajuntament de la gestió dels casals de gent gran i centres cívics de la
seva titularitat a la ciutat, sinó que, per contra, va aconseguir perdre el del
grup TeC, davant la «supèrbia i arrogància», en paraules de Xavi Matilla,
mostrada en la seva intervenció i resposta als qüestionament dels grups.
Sí va ser aprovada la proposta de TeC en relació al Vapor Ros, així com
la de la CUP en favor de la recuperació del refugi de la Guerra Civil que
hi ha al Mercat de la Independència.

▪▪ Representants dels grups feministes marxen com a protesta per la votació separada de Vaga Feminista i protocol
d’agressions masclistes (captura de pantalla del vídeo Ajuntament)

moviments feministes», declarà
l’Anna Rius, «és positiu, mostra la
diversitat i la força». D’altra banda, afegí, els grups van per davant
de les institucions, perquè aquest
protocol que es proposa ja ha estat
en vigor durant la festa major alternativa de l’any passat. «Aquestes entitats ens ensenyem com s’ha
de fer, van pel davant».
El suport a la vaga d’aquesta proposta repeteix en bona mida la
majoria de les accions que ja recull
la proposta de la Junta de Portaveus abans citada. La diferència
principal rau en la defensa de la

vaga de 24 hores, sobre la qual no
es pronuncia l’anterior.
El bon ambient, tot i les diferències, acabà quan l’alcalde Vega
acceptà la proposta de votació separada de vaga i protocol, que va
provocar la sortida de les representants dels col·lectius feministes.
De totes formes, la proposta de
resolució va ser aprovada majoritàriament.
Finalment, s’aprovà també, per
unanimitat, una proposta del grup
ERC-MES per al foment de l’accés
i la participació de les dones i les
nenes a la ciència i la tecnologia.

No a la presó preventiva de
càrrecs, per la llibertat d’expressió
L’Ajuntament de Terrassa mostra el seu «rebuig contra el manteniment
a presó preventiva de càrrecs electes i dirigents d’entitats socials», afirma
l’acord de Junta de Portaveus aprovat amb els vots en contra de Cs i PP.
Segons l’acord, «la mesura cautelar del Suprem dificulta la normalització
de la situació a Catalunya, al temps que considera que «l’allunyament penitenciari suposa un càstig que atempta contra els DDHH», raó per la qual
expressa la «solidaritat amb les famílies» i demana el «trasllat immediat dels
presos a centres catalans».
En relació amb els presos, la regidora de PdeCat Meritxell Lluís, recordà
a l’alcalde Vega el compromís públic que havia assolit d’enviar una carta de
suport a les famílies dels presos polítics i exiliats, tot afirmant que no hi ha
cap notícia al respecte. Alfredo Vega respongué: «no els considero presos
polítics, però sí que hi ha una empatia, i la carta la tinc feta, però no l’he
enviat encara, la puc enviar quan vulgui i no l’haig de fer pública»; una resposta certament sorprenent si es considera que el compromís com alcalde és
un compromís públic, resposta a una reclamació pública, en un afer públic.
En l’àmbit també de la repressió i retallada de llibertats, el regidor Amadeu Aguado, responsable de Cultura, va recollir la proposta del regidor Pep
Forn, d’ERC-MES, proposant l’oferta de la ciutat per exposar les fotos
censurades i retirades de la fira ARCO de Madrid, així com de estudiar la
possibilitat de contractar el raper mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys
de presó per les seves cançons.
En Plàcido Lordan, representant el Moviment per Pensions Dignes, llegí
un manifeste en el temps de la dita «participació ciutadana» als Ple.
En relació als atacas contra el model d’escola catalana i la immersió lingüística, la Junta de Portaveus aprovà, amb els vots en contra de Cs i PP, un
acord demanant al Govern espanyol la «no ingerència», al temps que defensa el model «com a base de convivència». L’acord expressa també el rebuig
contra les acusacions «d’adoctrinament i altres falsedats d’alguns partits»,
declarant suport al col·lectiu de professorat, mares i pares.

Relacionades amb la desigualtat, però en aquest cas ampliat a
les persones LGBTI, la Junta de
Portaveus aprovà, amb l’abstenció
de Cs i PP, una proposta que expressa el malestar de l’Ajuntament
de Terrassa pel nomenament de
Maria Elósegui com a jutgessa del
Tribuna Europeu de DDHH «degut a les seves opinions clarament
homòfobes». Així mateix, amb
el vot en contra de PP, una altra
mostrant suport a la llei contra la
discriminació sexual, d’orientació
de gènere i per la igualtat de totes
les persones.

Aprovat el pressupost
municipal 2018
El Ple aprovà de forma definitiva,
ràpida i amb poques intervencions,
el pressupost municipal 2018, després del mes d’exposició pública
obert a al·legacions.
Les al·legacions presentades per
AV i la FAVT (llegiu pàg 3), l’alcalde Vega defensà desestimar-les
pel «caràcter polític i genèric, la majoria»; altres ja estarien “contemplades en el pressupost”. Però assegurà
que encara «es podran tractar en els
òrgans pertinents».
Les de l’empresa Mina d’Aigües
van ser desestimades també. Mina
reclama 2 milions d’indemnització
i argumenta que mancaria dotació
per la gestió directa, i que no hi
hauria l’informe d’Intervenció sobre estabilitat i control. En Vega,
però, afirmà que no hi ha cap número de liquidació i, per tant, no es
pot contemplar partida. Pel que fa
a la gestió directa, afirmà que no cal
partida extra de l’Ajuntament, car
«l’empresa municipal ha de ser sostenible per ella mateixa». No ho va
dir, però segurament pensava que si
a Mina, després de fer tot el servei
encara li quedaven bons beneficis,
per quin motiu no hauria de cobrir
despeses la nova gestió directa...
Cs, PdCat i PP s’abstingueren en
el rebuig a les al·legacions de Mina.
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eco INSERCIÓ, compromís pel reciclatge de la
roba i la creació de llocs de treball
El 2017 es van recollir per primer cop més de 600 tones de roba a la ciutat, un 17% més que l’any 2016.
Miquel Gordillo

A

través dels contenidors taronges que observem distribuits
per tota la ciutat, l’associació eco
INSERCIÓ gestiona des de fa anys la
recollida selectiva de roba que llencem
per ser reciclada o reutilitzada. Els objectius de l’entitat passen per reaprofitar
el màxim de roba que ja no necessitem,
i a la vegada, crear llocs de treball amb
persones en exclusió social. L’experiència d’aquests últims anys mostra tot un
model d’èxit d’economia circular. Ens
ho explica amb més detall Xavier Casas, director d’eco INSERCIÓ.
L’entitat signà un contracte amb
la Fundació Formació i Treball, qui
ostenta la titularitat de la licitació
del servei a Terrassa. Aquesta fundació forma part de la cooperativa
Roba Amiga, entitat social líder en
la gestió integral del residu domèstic
a Catalunya. El Xavier explica que
van escollir treballar amb aquesta
fundació “per la seva qualitat; hi ha
una excel·lència tècnica i un nivell de
reaprofitament molt alt”. A més de
compartir plegats la missió per “crear llocs de treball per als sectors més
vulnerables”.
La recollida es va començar el 2010,
en un primer moment des de l’associació Integralba (els inicis d’aquesta
activitat es remunten a la històrica
Can Revifa). Parlem que la tasca realitzada per eco Inserció dóna feina
actualment a 10 persones a Terrassa, i genera uns 20 llocs de treball
directes, on s’inclou la feina de tria
i reciclatge que es realitza a la planta de Roba Amiga a Sant Esteve de
Sesrovires.
El passat 2017 es va superar per
primera vegada la xifra de 600 tones
de roba, un 17% més que l’any 2016
(tres milions de quilos des de l’inici).
I tot indica que s’anirà més enllà: “per
al 2018 estimem un creixement del
5%”. Allò que explica que a Terrassa
funcioni tant bé, segons el Xavier, és
“la proximitat que oferim”, i per “l’alta
consciència cívica per part de la ciutadania egarenca” quant al reciclatge.
Per això, el Xavier té clar que “com
més punts de recollida hi hagi, es farà
un millor reaprofitament”.
Existeixen actualment 91 punts

de recollida, 79 contenidors a la via
pública, més altres 12 punts en diferents entitats i espais. “Ens diuen
que una implantació òptima és d’un
punt per cada 2.000 habitants”, relata
el Xavier, “així que tenim un 77% de
presència a Terrassa, un índex molt
alt a Catalunya” (és la segona ciutat que fa més recollida selectiva de
roba, després de Barcelona). De fet,
el Xavier informa que l’Ajuntament
acaba de validar fer una ampliació del
parc de contenidors a la via pública,
atenent “a la bona acollida del servei
per part de la ciutadania, a que hi ha
alguns barris on una millor implantació milloraria el servei i a la bona
execució del mateix que es va fent des
d’eco INSERCIÓ”. en paraules del
seu director, “és una mostra de confiança en la feina que estem fent, i s’ha
de posar en valor que la regidoria de
Medi Ambient s’ha implicat des del
primer moment”, assenyala.

La clau de l’èxit
d’eco INSERCIÓ
és que “oferim un
servei, no recollim
un residu”
L’Ajuntament ha
donat llum verda a
ampliar la presència
de més punts de
recollida a la ciutat.
El Xavier explica que la roba que
s’envia fora és la que realment volen
comprar des dels països del sud. “Se’ls
envia cada cop més roba no del tot
triada, de manera que allà la treballen.
Així, estem promovent un impacte
social també al país de recepció”. Opina en Xavier que “això té molt valor,
i provoca que hi hagi un creixement
Nord-Sud, i no només del Nord a
costa del Sud”, assegura. “A més tren-

quem certa visió paternalista”, explica,
“els traslladem un producte que és
comprable”. Tot això, en contrapartida a una roba xinesa que “tot i ser de
primera mà i més barata, és de pitjor
qualitat”. També aquesta visió encaixa
amb l’ideari de l’associació, ja que “no
vivim ni promovem l’assistencialisme,
tampoc no rebem cap mena de subvenció”, aclareix.
Per destacar l’impacte social i la professionalització d’allò que fan, el Xavier és clar: “no estem recollint un residu,
sinó oferint un servei”. Aquesta tasca,
que és l’activitat prinicipal d’eco INSERCIÓ, s’ha anat professionalitzant
cada cop més: “tenim molta cura amb
la neteja del contenidor, si s’embruta o
es fan pintades ho traiem el més ràpid
possible”. Des del passat mes de juny
també fan recollida a domicili, com un
nou servei, “quan són quantitats grans
o bé si ens truquen persones grans
amb dificultats”.
D’aquesta forma, la tasca del dia a dia
s’ha anat professionalitzant a mesura
que es coneixen els hàbits del ciutadà.
“No fem un circuit tancat de recollida,
sinó que és dinàmic, en funció de l’ús
que fa el ciutadà: dilluns o dimarts
passem per aquells contenidors que
sabem que estaran plens, amb la intenció que es trobin sempre buits”, explica
el Xavier. “Així minimitzem els desbordaments, que dóna una visió negativa del servei”. També s’hi troben amb
alguns problemes, que mica en mica
van posant-hi solució: “hem trobat
amb un proveidor de Terrassa que té
un producte que elimina les bactèries
dels pipís de gossos”. Això sí, gairebé
dos cops per setmana s’han de buidar
tots els contenidors.
A banda de l’impacte social quant
a llocs de treball, efectivament el grau
de reaprofitament que es fa a la planta és molt alt. Del total de roba que
es recull, el 95% es reaprofita, i d’aqui,
el 45% s’exporta, sobretot a països de
l’Àfrica; un 5% es destina a donació social, i un altre 5% es prepara per a botigues de segona mà. Un 40% de la roba
s’acaba reciclant, i un 5% a valorització
energètica. Una petita resta acaba sent
borra i filatura.
Com a iniciativa social, eco INSERCIÓ col·labora amb diverses entitats
de la ciutat. Per exemple amb AIDE

▪▪ Existeixen 91 punts de recollida de roba a la ciutat. En poc temps s’ampliarà el número de contenidors a diversos barris.

d’ajut al drogodependent (“alguns dels
treballadors ara contractats provenen
d’aquí”); també amb instituts públics
de secundària com Les Aymerigues,
“a través del projecte Carril Futur, amb
nois amb dificultats a l’ESO”. Hi ha altres protagonistes, com ara Prodis (la
qual gestiona la deixalleria de Can Casanovas), L’Atlètic Hockey Terrassa, la
Fundació Busquets o El Rebost, llocs
on hi ha punts de recollida de roba.
A l’hora de destacar aquesta intercooperació, el Xavier ho descriu així:
“és tot un procés en què intervenen
moltes persones, una indústria exemple de bones pràctiques i d’economia
circular, i són les entitats socials qui
lideren aquesta indústria”. I afegeix:
“són uns serveis que han arribat per
quedar-se, ja que encaixen amb les directrius de la UE de recollir els residus
de manera selectiva. A Terrassa hem

assolit que es reculli quasi el 50% de la
roba, de forma que ens estem acostant
al 60% que es proposa a Europa per
l’any 2030”.
També l’activitat té marges de millora. “La part de roba a reciclar no deixa
de ser un problema, donat que manca
capacitat tècnica per donar-li una sortida al producte que no es pot reutilitzar”, relata el Xavier. “Reciclar aquesta
fibra requereix una indústria que té
costos molt elevats, i caldria distingir
amb detall la composició de totes les
peces. Fer un salt qualitatiu és una assignatura pendent”.
Aquesta especialització també apunta a canvis en l’organització: “estem treballant perquè eco INSERCIÓ sigui
una empresa d’inserció”, explica el seu
director. El mes de gener, Jordi Castells
va ser escollit nou president de l’Associació eco INSERCIÓ.

Cooperatives del Nord i el Sud que
treballen juntes per un comerç just
MG

F

▪▪ Nelson Melo, en primer terme, amb Jerónimo Cos, parlen sobre comerç just als
Amics de les Arts.

a anys que els petits productors de l’hemisferi sud
s’organitzen per cooperar i dignificar la feina de
producció local que realitzen les famílies de les comunitats rurals.
Nelson Melo és un d’aquests productors, associat
juntament amb altres 100 famílies productores de cafè
orgànic i vinculat a projectes de comerç just, com ara la
cooperativa de segon grau colombiana Cosurca. Melo intervingué el passat 23 de febrer en una xerrada als Amics
de les Arts, per explicar la seva experiència cooperativista.
“Organitzant-nos dignifiquem i millorem les condicions
de vida de les famílies de les zones rurals. Però degut a
l’ajut dels governs a les multinacionals de l’alimentació,
ens costa competir en les economies locals”. Aquest productor de la zona del Cauca afegí: “ens prohibeixen fer
servir algunes llavors, desapareixen productes autòctons,
algun arròs que trobeu aquí als súpers ja és sintètic!”.

Jerónimo Cos, també present a la trobada, porta
anys organitzant a Sudamèrica iniciatives com el Símbolo Pequeños Productores. Es tracta d’un segell de certificació de productes de comerç just que simbolitza
aquesta aliança basada en “la confiança i la col·laboració entre petits productors, amb l’objectiu d’enfortir
les comunitats locals, fer un món més just, ecològic i
responsable”, explicà.
Els dos assistents foren convidats a Terrassa per la
cooperativa egarenca Alternativa3. Aquesta productora local de cafè, cacau i sucre, compta amb aquest
segell de comerç just, i col·labora amb diversos projectes de beneficis socials, explicà el seu director Antonio
Bailén.
L’acte havia estat organitzat pels Ateneus Cooperatius del Vallès Occidental, que inclou entre els seus
objectius el de promoure una “nova economia que
posi les persones en el centre, i no a l’inrevès”, manifestà el tècnic de la comarca, Javier Domínguez.
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Milers de pensionistes fan sentir seva la
indignació al centre de Terrassa
Miquel Gordillo

A

mb un crit fort per unes pensions dignes, el passat 22 de
febrer, el centre de Terrassa es
va omplir de gom a gom per protestar i
clamar per unes pensions dignes. Fins
a 3.000 persones, calcularen els organitzadors, la major part pensionistes i
gent gran, van fer proclames contra el
govern central, i van protestar enèrgicament contra el minse augment de les
pensions, així com pel maltractament
que rep aquest col·lectiu, que veu com
va perdent, any rere any, cada cop més
capacitat adquisitiva.
Durant la marxa, molta indignació i
xiulets, acompanyats de crits contundents: “Rajoy cabrón sube la pensión”,
“Más Pensiones Menos Ladrones”. Donada la importància del tema, es preveia
una assistència massiva, que finalment
va ser més de la que esperaven els mateixos organitzadors locals. Ja des de l’inici
de la marxa des de la Rambla, fins arribar al Raval davant l’Ajuntament, s’hi
va incorporar molta gent, probablement
arrossegada també per la convocatòria
única que s’havia fet a altres 92 ciutats
de l’Estat espanyol. A Terrassa, convocaven la manifestació el Moviment per
unes Pensions Dignes (que va néixer a
través d’una crida espontània, s’ha recordat, com ara la concentració del passat
22 de gener) i la Marea Pensionista de
Terrassa, i s’hi afegien els Iai@flautes, i
altres entitats (la FAVT, Sectorial Pensionista de l’ANC i la Plataforma de la
Gent Gran de Catalunya). Totes elles
cridaven a concentrar-se i mobilitzar-se
contra el greuge que aquest col·lectiu
pateix. Tot plegat amb un to pacífic a la
ciutat, en comparació a com es va desenvolupar aquesta jornada reivindicativa a
altres indrets.
Malgrat que la idea inicial era fer una
crema simbòlica de les cartes enviades
pel Ministeri a tots els pensionistes en

què se’ls informava de l’augment d’un
ridícul 0,25%, finalment es va optar per
llençar-les a una galleda d’escombraries,
com a símbol de protesta, per part d’algunes de les persones presents.
A la part final de l’acte i després d’algunes intervencions de les entitats convocants, es va recordar el manifest que
els Iaioflautes llegien també al ple municipal que se celebrava el mateix. dia
En aquest es mencionen les demandes
principals que s’hi fan: ara aturar la reforma de les pensions, derogar la llei de
la reforma laboral que perjudica el col·
lectiu de pensionistes, i garantir l’equiparació de les dones als homes pel que fa a
la percepció.
Mobilitzacions al carrer cada primer
dilluns de mes
Aprofitant l’embranzida ciutadana,
s’ha recordat que cada primer dilluns
de mes se seguirà amb les mobilitzacions per reivindicar unes pensions
dignes. La propera serà el 5 de març,
a les 11 del matí al Raval. Igualment,
Mercè Gómez, del Casal de la Dona,
va cridar a participar a la vaga feminista
que s’ha convocat pel proper 8 de març,
destinada a reivindicar la igualtat real
de les dones i contra totes les violències
masclistes.

▪▪ Lectura del manifest, davant la presència de milers de persones que van omplir el Raval el passat 22 de febrer.

Les pensions públiques a la baixa, mentre pugen els plans privats: VidaCaixa guanya 634 milions el 2017
En contrast amb el deteriorament de la salut de les pensions públiques,
VidaCaixa, la filial asseguradora de CaixaBank, va obtenir un benefici net
de 634 milions d’euros en l’exercici 2017. Això suposa un 29% més que
l’any anterior, i el millor resultat de la seva història, informa Catalunyapress.
L’entitat, que disposa d’una quota de mercat del 32,8% en assegurances de
vida, un 2,4% més que un any abans, va registrar un volum de recursos gestionats de 75.221,8 milions d’euros, un 10,8% més que l’exercici anterior.
Al tancament de 2017 l’entitat va comercialitzar 11.526,3 milions d’euros
en primes i aportacions i durant l’exercici va abonar 3.945 milions d’euros
en prestacions als seus clients, un 3,5% més que el 2016.

Les primes totals d’assegurances de Vida i No Vida de l’entitat es van
situar en 9.666.000 d’euros.
Les aportacions periòdiques a plans de pensions individuals (PPI), individuals d’estalvi sistemàtic (PIES) i assegurances individuals d’estalvi a
llarg termini (SIALP) van captar 1.290 milions d’euros en primes, un 26%
més.
Per la seva banda, les aportacions a plans de pensions van superar el 2017
els 1.860 milions d’euros, un 17,6% més. Les rendes vitalícies van sumar
més de 4.400 milions d’euros en primes, mentre que les corresponents al
segment de col·lectius van arribar als 953.600.000 d’euros, un 5,3% més.

Cobra acomiada per “manca de treball” al temps que realitza entrevistes per contractar nova gent

U

n treballador de l’empresa
Cobra, una de les subcontractes de Telefónica-Movistar que actua a Terrassa i comarca,
va ser acomiadat el passat 15 de gener
amb l’argument de la “disminució dels
treballs de la seva professió i categoria”,
agafant-se a l’article 49, apartat C, de
l’Estatut dels Treballadors. Tanmateix, aquest acomiadament es produïa
al mateix temps que l’empresa realitzava entrevistes de treball per contractar
noves tècniques.
Feia cinc mesos i mig que treballava
a Cobra, com a tècnic de Telefóni-

ca-Movistar. Però com en la majoria
dels casos, en realitat ja era tècnic de
Movistar des de dos anys i mig abans,
tot i que en una de les altres subcontractes, Cotronic. En aquesta subcontracta treballà durant un any i mig,
sense que el donessin d’alta, i hi dedicava entre 10h i 12h diàries.
La denúncia del cas ha estat realitzada pel Sindicat de Comissions de Base
(co.bas) amb el Col·lectiu Ronda d’advocades, i s’ha fet pública a la pàgina
web teleafonica.net, creada per treballadors de les diverses subcontractes de
Telefónica: «Una vegada més ens tro-

bem que un treballador acomiadat rep
una liquidació per només alguns mesos,
quan la seva situació real és que ha treballat per a Telefónica durant dos anys
i mig. A més de la terrible injustícia de
l’acomiadament, ni tan sols li pagaran la
liquidació corresponent gràcies a aquesta estafa de la ‘subcontractació’, que és
una estafa legal».
El treballador en qüestió va ser contractat per Cobra. L’informaren que Telefónica obligava a contractar directament i
a disminuir el nombre d’autònoms, tal i
com fixava un dels acords assolits amb la
vaga de 2015, «precisament per a evitar

situacions com la que s’havien viscut
en la subcontracta Cotronic».
Els problemes, però, començaren
molt aviat. El primer dia de treball no
li van proporcionar les eines, ni mòbil
ni tornavís ni PC. D’acord amb l’article
denúncia, va haver de reclamar durant
un mes per aconseguir el material, fins
que se li va trencar el seu propi mòbil.
També va tenir problemes amb l’horari. Primer, l’exigien presentar-se a les
7h del matí, quan el contracte fixava les
8h, amb l’excusa que havia de recollir el
material, tot produint-li problemes de
conciliació familiar, car tenia custòdia
compartida de la filla, a qui no podia
deixar sola a casa. Així mateix, va ser
forçat a anar a casa de clients fora de
l’horari de treball i amb hores extres.
Però, a més, sent obligat a firmar a la
fi del mes un document on acceptava
haver treballat només les 7 hores i 40
minuts del contracte, tot i no correspondre amb la realitat, fins que es va
plantar i es va negar a signar el document amb dades falses.
El pitjor, tanmateix, havia d’arribar
encara, amb un accident laboral en
caure de l’escala des d’una alçada d’uns
dos metres i mig. Segons informa el
treballador, l’escala era vella i estava corcada. En caure, l’escala es va trencar, ell
va ser conduït a urgències i, mentrestant, s’explica a la denúncia, “l’escala va
desaparèixer sospitosament».
Va estar de baixa només una setma-

na. Va ser obligat a reincorporar-se per
la mútua d’assegurances, tot i continuar sentint molt dolor en un braç que ni
tan sols podia estirar, havent de fer la
rehabilitació prescrita i després seguir
amb la feina.
Poc després, tot i haver-se vacunat, el
treballador agafà una grip que l’obligà
a passar alguns dies al llit, just abans
del període de vacances. L’acomiadament va produir-se immediatament,
però de forma «totalment miserable»,
s’afirma al text de teleafonica.net, car
va ser enganyat per l’empresa que li
va dir que fos a firmar les vacances el
mateix dia que aquestes començaven.
Després d’esperar unes dues hores, va
ser comunicat que hi havia una carta
per a ell, la de l’acomiadament, on s’argumentava que no hi havia prou feina.
Però aquests mateixos dies ja s’estaven
realitzant entrevistes per a contractar
noves persones.
«Les empreses continuen intentant
imposar un clima de por. Forcen els
treballadors a fer hores extres, treballar sense seguretat, sense eines o amb
eines que no compleixen la llei de prevenció de riscos laborals».
Aquest acomiadament, que ha tingut
lloc a Terrassa, ha estat denunciat i ara
s’espera data de judici. En tot cas, s’afirma a la denúncia pública, «el que cal fer
és impedir que es produeixin més acomiadaments. I això només ho podrem
aturar lluitant units».

12

CULTURA

MALARRASSA

Març de 2018

Dones i joves, Minyons aposta per una gestió en xarxa
Un equip de colla que uneix direcció i tècnica, amb 9 equips de treball i 80 persones
Pep Valenzuela

«A

quests dels Mitjons
no poden fer les coses
com tothom?», es preguntaven a la redacció d’El Xerrameca
de Tetassa, publicat amb motiu del
Carnestoltes de 2018 (encara es pot
comprar en alguns quioscos), davant la
«innovadora» proposta de nou «equip
de colla» aprovada per l’assemblea general de la colla Minyons de Terrassa
aquest any.
Aquest equip es presentava com
a lideratge «més plural i horitzontal», per a «innovar l’organització»
i «feminitzar el poder i les formes
de dirigir». Un model, creuen, que
invita més a la participació, a la
corresponsabilitat, repartint i fent
més plurals i fortes les decisions.
Aposten també per «superar, potser definitivament, la dualitat junta-tècnica» i en favor d’un model
més paritari, que dona un paper
protagonista als joves.
És un model que s’ha de provar,
però d’entrada és un equip que
compta amb 80 persones, en 9
grups o comissions de treball. Hi
ha dos cocaps de colla joveníssims:
l’Arnau Boada i en Xavi Jurado; i
una presidenta, la primera en la
història de la colla: la Isolda Sucarrats, amb només 6 anys a la colla,
mare de canalla i, fins ara, responsable de la paradeta i el material de
venda de la colla.
L’Isolda, que treballa en la sanitat
i compta 42 anys, explica que va
entrar a la colla perquè la filla de
dos anys volia pujar a dalt del 3d9,
i va acabar arrossegant la família,
també el germà i el pare: «avui és
la nostra activitat familiar, els quatre aquí implicats i motivats, forma
part de la nostra vida ja». Confessa
que no pensava en ser la primera
dona presidenta, «jo em plantejava
més el projecte d’equip de colla».
Gent nova i jove, amb poca experiència alguns, com el propi Arnau Boada, amb 24 anys i només
sis de participació a Minyons. Altre
cas és el de l’altre cocap, en Xavi Jurado (no va poder assistir a l’entrevista), també amb 24, però minyó
des dels 6, amb pas i experiència a
quasi tots els nivells del tronc, des
d’enxaneta.

▪▪ El nou equip de colla de Minyons de Terrassa

A l’Arnau, flamant enginyer de
biosistemes, la relació amb els castells li ve de família. És fill de l’excap de colla Màrius Boada, però ell
només es va animar al 2011, per la
diada de Sant Fèlix a Vilafranca, i
ja no va parar.
Segurament en la línia dels canvis
socials, polítics i culturals que estem vivint, aquest projecte «trencador», explica l’Arnau, es venia gestant des de l’octubre de l’any passat.
«El més important és
l’organització en xarxa dels
equips que componen la junta
i la tècnica, tot junt, hi ha
més informació compartida
entre els equips i n’hi ha més
codecisió».

No vol dir que sigui una assemblea permanent. Hi ha la trobada
de la coordinació dels equips, que
van fent la seva feina i prenent
les serves decisions, «però que es
posen en comú i s’informen a tothom», a diferència de les juntes
directiva i tècnica, «abans anaven
per separat, amb alguna persona
que feia de nexe». Ara, explica la
Isolda, un cocap de colla està també a l’equip de comunicació, i l’altre
amb l’equip de social, al temps que

la presidenta coneix molt millor la
planificació de la temporada, dies
d’assajos importants, etc.
Molt bé això de la xarxa, però
demanem com és concretament.
L’Isolda explica que a partir d’un
gran grup de gent, un «cercle de
fora», que debatia i compartia, es
van anant formant els equips de
treball, amb una persona coordinadora i representant, que no ha de
ser fixe, i que va a les «reunions de
coordinació, on es fa la xarxa, tot
és transmès i explicat i on es posen
sobre la taula tots els punts de vista». Hi ha 9 equips en total, i 80
persones.
Això és quasi una massa en mobilització permanent, admet la
Sucarrats, però «hi ha les tasques
i responsabilitats molt definides.
Tot es basa en la planificació com
equip de colla, tot ben endreçat i
saber què ha de fer cadascú, es tracta d’anar-te reunint. Amb les noves
tecnologies és més fàcil compartir
la informació i tot funciona gràcies
a una bona coordinació».
Cada equip s’organitza a la seva
manera. Ara, la coordinació es veu
sovint, i parlar cada dia, «aquesta
coordinació és una mena de nucli
dur que es troba cada setmana o
cada 15 dies, però estem sempre en

Terrassa tindrà una mulassa «punki»

L

a ciutat de Terrassa tornarà a
tenir, gairebé 400 anys després,
una mulassa. Un grup de joves
vinculats a l’Associació Cultural Popular Terrassenca La Xemeneia impulsen un projecte per donar a la ciutat la
Mulassa de Terrassa, una bèstia que es
caracteritzarà pel seu caràcter popular,
festiu i reivindicatiu. A més, arribarà
just abans que es commemori el quart
centenari de la primera figura de bestiari popular documentada a la ciutat: la
Mulassa dels Peraires, el 1619.
La intenció del grup que impulsa
l’entitat és fer una bèstia totalment diferent a les que ja existeixen a la ciutat.
Estèticament, volen que tingui un estil
modern – semblant a la Mulassa del
Pi de Barcelona o a la de Tarragona –,
que sigui portada per dues persones i
que, a més, pugui tenir diverses funcions, com ara tirar foc o vi.
A banda, vol ser una bèstia amb una
personalitat pròpia, i, en paraules dels

impulsors, una mica “punki”. A més
d’intentar estar al marge de les institucions i els protocols, la Mulassa vol
ser combativa, i fer costat a moltes de
les causes presents en la societat. Així
doncs, estaríem parlant d’una Mulassa
laica, feminista, antiracista, anticapitalista, i antifeixista; sense oblidar, és clar,
que un dels principals pilars serà la festa i, per tant, passar-ho bé.
Com a bèstia de Terrassa, aquesta ciutat serà el principal lloc on està
previst que es deixi veure la Mulassa,
per exemple, a festes, concerts i actes
populars de tot tipus; sovint, per sorpresa. Tot i això, també serà possible
veure-la en altres punts dels Països
Catalans o de l’estranger.
A nivell organitzatiu, i tot i néixer
en el si de La Xemeneia, la Mulassa
tindrà un grup propi, amb músics inclosos, que funcionarà de manera autònoma i assembleària. També volen
mantenir relacions amb altres grups

de cultura popular de l’entorn, i amb
entitats similars de la resta del país.
Ara per ara, els promotors de la
Mulassa no es posen una data concreta perquè sigui una realitat. El
primer pas és crear un grup estable
que permeti tirar-ne endavant la construcció. Les persones interessades en
formar-ne part, segons els impulsors,
poden posar-se en contacte amb La
Xemeneia.
L’altre gran objectiu, com que la
mulassa serà finançada popularment,
és recollir fons per al material, a partir, sobretot, d’actes populars com un
concurs de bitlles catalanes dirigit especialment a grups de cultura popular.
El torneig serà el 18 de març, a partir
de les 10 del matí a la plaça de Rosa
Mora, al barri de Sant Pere de Terrassa. Les inscripcions ja estan obertes, i
tindran un cost de cinc euros per persona que aniran destinats íntegrament
a la construcció de la Mulassa.

contacte».
En tot cas, matisa l’Arnau: «ara
estem a l’inici, provant la proposta. Ens basem molt en la confiança
en els equips, tenim la planificació
i treballem en la mateixa direcció
marcada».
Els 9 equips són: gestió interna,
comunicació, relacions externes,
social, pedagogia, canalla, pinyes,
troncs i portaveus.
A partir d’ara, els equips de
troncs, pinyes i canalla només gestionaran això, però, subratlla l’Arnau, «tenint una relació amb la
gent, gestionant humanament això
també». Portaveus, mentrestant,
gestiona la relació amb la colla, la
planificació d’assaig, les proves a
fer, amb consultes amb els equips
tècnics; després, cantar els castells i
la comunicació i informació directa
amb la colla.
Els altres 5 equips fan el que
abans feia la junta: gestió interna,
relacions externes, comunicació i
social, però ara dintre del nou model. Pedagogia és un equip nou,
creat per «atendre les necessitats
de tota persona de la colla», afirma
l’Isolda. Per exemple, alguna criatura que puja i que deixa de tenir
una posició, o una persona adulta
que per les característiques del cas-

tell la seva constitució o preparació
física es considera que ja no encaixa.
Llavors «acompanyar en aquests
moments, fer pedagogia de les bones pràctiques en el món casteller,
de la cultura castellera», incloent-hi
suport emocional o psicològic. Però
no només. Farà també la «gestió del
canvi, el que vol dir estar molt alerta per acompanyar els canvis introduïts aquest any, la seva evolució,
efectivitat i revisió si cal», afegeix la
presidenta.
Innovadora, agosarada fins i tot,
amb molta gent jove i dones noves,
però com a proposta assumida pel
conjunt de la colla, si més no aprovada a l’assemblea amb 116 vots davant dels 40 de l’altra candidatura.
O sigui, Minyons aposta novament
per innovar i obrir camins.
De totes formes, tot i els canvis
organitzatius, declara l’Arnau, «la
gent al pati fent castells no ho notarà tant. Clar que intentarem fer
assajos atractius i aplicar els canvis
necessaris per millorar-los, però
portes en fora la gent no ho notarà
tant».
El pla de treball ja en marxa vol
fer encara més propera la colla a la
ciutat i comarca, o sigui «enfortint
el compromís social; tot el que puguem col·laborar amb entitats de la
ciutat i tot el que puguem sumar
ho farem», destaca l’Isolda. Junt
amb això, ja des de la perspectiva
dels castells, l’objectiu és «omplir el
pati», remarca l’Arnau. Això, però,
vol dir també «cuidar molt la gent»,
i es faran sortides i activitats extres,
com colònies, i potents campanyes
motivacionals.
Pel que fa a castells, l’Arnau aposta
per recuperar la gamma extra sòlidament. Reconeix que el 2017, «per
diferents raons, la colla va quedar
lluny de les expectatives, però volem
aprofitar la ràbia que ens ha quedat
per pujar més amunt». Amb aquesta
perspectiva, apunta, és molt important anar a Sant Fèlix, «que encara
ho han de decidir, però per nosaltres
és una actuació de vital importància,
i el primer tram de temporada va enfocat cap aquest objectiu. Després,
igualment tindrem la Mercè, Girona
i Diada, sense oblidar Festa Major i
les Santes».

www.malarrassa.cat
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>Feliu
>
Formosa presenta la seva autoantologia poètica, 45 anys de creació

“Una de les veus més poderoses del moment”
va i ell mateix creava els poemes.
«Crec que amb la meva poesia prePapallona de l’ombra és el títol d’una tenc ser molt clar», resumí en Feliu,
molt recent antologia de la poesia de «que hi hagi emoció, barreja d’experiFeliu Formosa. Publicat per Pagès ències culturals i humanes». El poeta
editors, com a primer volum de la i dramaturg, recorda les influències,
col·lecció ‘Biblioteca de la sua. Tria ja abastament comentades per la
personal’, aquest llibre és una antolo- crítica, de «les lectures que faig en
gia realitzada pel propi autor. El ma- el moment, sobretot de poetes, i de
teix Feliu, acompanyat pel professor totes aquestes experiències, perquè
de la UAB Jaume Aulet i de l’artista hi ha llibres com el Cançoner, que
Albert Novellon, les obres del qual il· vaig fer 4 mesos després de la mort
lustren i completen l’edició de l’anto- de la meva primera dona, la Maria
logia van presentar el llibre el passat Plans, que alguns dels que sou aquí
21 de febrer als Amics de les Arts.
la vau arribar a conèixer, i que es la
En Feliu Formosa representa ara mare de les meves dues filles, que
«una de les veus més poderoses, parla de l’absència, del sentiment de
singulars, punyents i colpidores del la pèrdua».
nostre aparador poètic», com diu la
En aquesta antologia, declarà, «he
curadora d’aquesta col·lecció i pro- triat els poemes que més fàcilment
loguista d’aquest primer volum Àngels Marzo, però és també un nom
de referència fonamental en altres
àmbits de la cultura. Aquest any es
publiquen també altres tres treballs
seus: El seu primer dietari, El present
vulnerable (El Núvol); El meu piano
▪▪ Jaume Aulet, Feliu Formosa i Albert Novellon durant la presentació als Amics Foto PV
blau, una obra de la poeta alemanya
Else Lasker-Shüler traduïda per pripoguessin arribar a un públic actuEn aquest punt, en Feliu FormoMés polèmica encara sembla haver
mera vegada al català; i un monogràal». O sigui, una mirada del camí fet sa, que no es va prodigar molt, tot estat la publicació al diari Ara d’un
fic sobre la trajectòria de Formosa
mirant el present i el futur.
considerant que el professor Aulet ja article en el qual citava una declaracom a actor teatral, que publica la revista El Procés en el seu número IX.
Formosa confessa que la seva «afi- havia fet una semblança acurada, va ció d’en Feliu afirmant que «a l’època
nitat professional i creativa» es basa comentar algunes experiències per- del Franco sabíem a què jugàvem i a
I encara, al menys per algunes generacions més o menys actives pels
sobretot en la feina de traducció, so- sonals recents relacionades amb la què ens exposàvem, i fèiem el que ens
bretot de textos alemanys, de poesia situació del país, com és el cas de la semblava que calia fer. Ara, però, no
voltants dels anys 70 i 80, en Feliu
i més teatre, però també alguna nar- seva intervenció en l’acte d’homenat- sabem com acabarà això, no sabem
va ser una referència polític-cultural
rativa; més de 100 títols. Un material ge al conseller de Cultura Lluís Puig, què ens espera. La situació és difefonamental, i molt més a Terrassa,
que «em serveix de base perquè, de actualment exiliat a Brussel·les. Va rent». La difusió per una ràdio de
on residia, tot i que sabadellenc de
tant en tant, aparegui algun estímul llegir un poema que va produir certa l’article va produir bastanta polèmica.
naixement, car era la veu de Bertold
Molt tranquil, el poeta i traductor,
que m’inciti a escriure poesia, o algun polèmica i comentaris. De l’alemany
Brecht i altres grans de la poesia i el
altre estímul que m’inciti a escriure Erich Fried, hereu del Bertold Brec- explicà el cas de diverses persones,
teatre alemanys.
ht, «l’última estrofa deia: ‘la violència algunes amigues, d’Igualada, un total
diaris».
En Feliu aprofità la trobada als
Papallona de l’ombra
Sobre el dietari El present vulne- es pot vèncer sense violència, però no de 50, que estan citades al jutjat per
Amics, i amb amics i amigues, enrable, recorda que va ser l’època ter- es pot vèncer sempre sense violència’, haver obstruït la carretera del Bruc
tre les quals noms destacats com en
Autor: Formosa, Feliu
rassenca posterior al maig del 68, a hi vaig dir aquí ho deixo, o sigui, no amb cotxes.
Jaume Cabré i Pau Monterde, per
Il·lustrador: Novellon Casabon,
la mort de la primera dona. «Una es pot vèncer sempre sense violència.
fer una referència a un altre llibre en
«En fi, així estem», va concloure,
Albert
època que feia moltíssima activitat i No sé com ho farem però el poema «em sembla que hem de pressionar
coautoria, recentment publicat, Pedra
240 pàgines
vivia en una situació de gran angoixa diu això».
insòlita: «unes pedres pintades i fotomolt, i hem de pressionar molt en
Tapa rústica amb solapes
grafiades i un conjunt de 50 haikus,
vital, i per això aquest dietari és tan
l’aspecte cultural, no deixar que facin
150 x 240 mm
la violència es pot vèncer
amb la seva actual companya, Anna
diferent dels que vingueren després,
el que volen fer amb l’educació, si és
Col·lecció: La Suda. Tria Personal
sense violència, però no es
Vila, i la filla de la mateixa, Sandra,
més d’anàlisi cultural, encara que
que podem..., perquè després aniran
Nº 1
pot vèncer sempre sense
paralítica cerebral que va pintat les
també hi ha experiències humanes
per TV3, que això ja es veu a venir.
Data de publicació: Gener 2018
violència’,
pedres, mentre la mare les fotografiaintenses».
Així estem, no sé».

Pep Valenzuela

Mirades alternatives del cos de les dones,
l’exposició fotogràfica de Clàudia Borràs que remou estereotips

L

a Clàudia Borràs ens ha mostrat un univers nou i desconegut del cos de les dones. No per
ell mateix, sinó per la perspectiva amb
la qual s’ha mirat i, encara, constitueix
el gruix de les imatges al respecte.
L’exposició s’ha pogut veure durant
el mes de febrer als Amics de les Arts,
però hi ha propostes per portar-la a
altres locals i, sens dubte, continuarà
donant a parlar.
Perquè encara avui, allò més conegut
o famós en relació als «òrgans sexuals
femenins» o «vulva», com diu l’autora
de les fotografies de l’exposició inaugurada el passat 9 de febrer als Amics,
continuen sent obres fetes per homes,
visions que, en els millors dels casos,
continuen perpetuant una mirada esbiaixada, dominadora, que segella els
rols suposadament actiu i passiu d’uns
i altres.
L’opinió de la gent que va assistir a la
inauguració, molta i de totes les edats,
certificà l’encert de la Clàudia quan,
com va llegir ella mateixa, es plantejà

la necessitat de fer «Mirades alternatives als cànons estètics imposats»,
que «no solament són possibles, sinó
que fins i tot són necessàries per viure
una sexualitat menys reprimida». És
així com, partint de còpies manuals,
la Clàudia ha creat una sèrie de peces
resultants de la seva «pròpia mirada».
La interpretació i vivència de la realitat que ens envolta, estan del tot
condicionades pels cànons generats
intencionadament pel sistema politicocultural global, explica la fotògrafa.
Davant aquesta realitat, ella ha decidit
il·lustrar-ho «treballant amb l’ambivalència de la vulva».
Si bé, ara i aquí, declarà, «la seva representació no està proscrita com en
èpoques passades, ja que es pot trobar
en publicacions lúdiques i científiques,
no és menys cert que encara segueix
sent subjecte de prejudicis i fins i tot
d’estigma en molts altres àmbits.»
La utilització de tècniques fotogràfiques manuals, amb les quals l’autora se sent identificada, li han permès

crear 14 imatges (emulsionades sobre paper) que, per la seva especial
textura i qualitat, en conjunt, «constitueixen una sèrie unitària, subjectiva i explícita».
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→→TEATRE

Terrassa, capital del teatre amateur
Eloi Falguera
Director i autor

Col·legi d’Advocats de Terrassa.
Però també trobem companyies independents. És el cas de Punt i Seguit
Teatre, creada el 2007, o de la Companyia8 (2008).

E

n els darrers 15 anys, els grups
i companyies de teatre amateur
de la ciutat han experimentat
un creixement espectacular. Si pels
voltants del 2005, el nombre de companyies estables era d’unes 7, entre el
període que va del 2005 al 2010, els
grups i companyies es van multiplicar
per dos, arribant fins a 16.
Però el creixement no s’aturà el
2010. Entre aquest any i el 2017, els
grups s’han tornat a multiplicar i, avui
dia, es pot afirmar que a Terrassa hi ha
més de 25 formacions actives. S’arriba
a les 30 si hi incloem les d’activitat més
intermitent o les acabades de néixer.
Sigui com sigui, per una ciutat com
la nostra, tenir 25 grups de teatre actius és un valor molt important a tenir
en compte. Encara més quan no tan
sols han crescut el nombre de companyies sinó que també s’han multiplicat les que duen els seus espectacles
de gira arreu de Catalunya i, fins i tot
més enllà, arribant al País Valencià,
Illes Balears, Madrid o França.
Si cap al 2005, bàsicament, eren 2
grups els que portaven les seves obres
de gira per mostres i concursos (el
Grup de Teatre del Casal de Sant PerePAM- i el desaparegut Rodamón), actualment són 6 els grups que duen les
seves obres de gira (Qollunaka, Punt i
Seguit, Companyia 8, Farga’m, Amics
de les Arts i el Grup de Teatre del Casal
de Sant Pere- PAM- ).
Si abans del 2005, pels concursos
i mostres de teatre, es veia de tant en
tant algun grup de la nostra ciutat,
avui dia la presència s’ha fet constant i
és molt estrany trobar-ne algun on no
hi hagi presència terrassenca. És més,
cada cop és més habitual trobar 2 i 3
grups de la ciutat programats en un
mateix concurs o mostra. Això no passa amb cap altra ciutat de Catalunya.
Per tant, l’augment de companyies
no ha estat només numèric sinó que
també ha suposat un pas endavant
en la qualitat de les obres representades. Cal tenir en compte que, a
cada concurs o mostra de teatre de
Catalunya, hi solen participar de 6 a
8 grups. Cada concurs o mostra rep
actualment, de mitjana, unes 40 sol·licituds de grups d’arreu de Catalunya i
la resta de l’estat per poder participar.
Per tant, el fet que 6 grups de la nostra ciutat superin sovint la selecció és
una prova clara que s’estan realitzant
obres de qualitat. I encara és una prova més clara que, en alguns concursos
i mostres, s’arribin a programar 2 i 3
grups terrassencs en la mateixa edició. Vegeu, per exemple, els concursos
d’aquest any de Malgrat de Mar o de
Sant Feliu de Guíxols, on hi participen 2 grups de la ciutat a cadascun.
L’any passat, al XLIII concurs de Canet de Mar, s’arribà als 4 grups de la
nostra ciutat programats (Qollunaka,
Punt i Seguit, Farga’m i Companyia 8).
Tot un rècord si tenim en compte que
hi havia 10 grups programats. És a dir,
gairebé el 50% eren de Terrassa.
Però centrem-nos en els grups. D’on
surten tantes companyies?
Comencem pels més antics
La majoria dels grups de teatre més
antics de Terrassa sorgeixen vinculats
a una entitat, seguint la tradició del
teatre amateur català. A Terrassa, podríem dir que són uns 7 aquests grups
amateurs històrics. Una xifra, ja de

▪▪ Amics de les
Arts, en el seu
darrer muntatge,
Deixeu-me un
tenor.
ELOI FALGUERA

▪▪ Modou, Modou,
de Estereo Rum’s
Teatre. Al centre,
Algassoume
Thiam,
protagonista de
l’obra.
ESTERO-RUM’S

▪▪ Punt i Seguit en
El traspàs, el seu
darrer muntatge.
ELOI FALGUERA

partida, considerable.
És el cas del Grup de teatre del Social, el més antic de la ciutat. Fundat el
1891, neix dins del Centre Cultural El
Social. També dins d’aquesta classificació hi ha el Grup de Teatre d’Amics
de les Arts, el Quadre Escènic de la Santa Creu (QESC) i el Grup de Teatre del
Casal de Sant Pere (PAM), tots tres
amb una llarga trajectòria al darrere.
Formats als voltants dels anys 198090 hi hauria el Grup Teatral Egarenc
(vinculat a Casal Terrassa Centre) i
el grup Ja Som Algú (vinculat als Salesians i als barris de la Maurina i el
Roc Blanc). Finalment trobaríem una
excepció, el grup Rodamón, que dirigit
per Montse Sala, actuà com a escola
de teatre i, a la vegada, com una vertadera companyia independent, no vinculada a cap entitat. Desaparegué cap

al 2007. Podríem parlar d’altres grups
i companyies, però ja no estan en actiu i aquest article se centra en els que
encara segueixen pujant als escenaris.
Primera eclosió de nous grups:
2005- 2010
Als voltants del 2005 s’inicia aquest
gran augment de grups i companyies que, com hem dit abans, acabaran
multiplicant per dos les ja existents.
Tot i que algunes neixen vinculades
també a organitzacions o entitats, la
novetat és que n’hi haurà d’altres que
sorgiran com a grups independents.
En una primera classificació trobaríem els grups sorgits d’escoles de teatre. És el cas de la companyia d’Acció Teatre (creada abans del 2005),
el de Les Pisanes o el de Teatre Mú
(que va néixer al voltant d’una es-

cola de teatre i actualment es troba
vinculada al Coro Vell). En aquesta
classificació també hi podríem incloure el Grup de professors de l’Institut Torre del Palau, molt actiu, que
la temporada passada va fer 10 anys.
Cal recordar que l’Institut Torre del
Palau és l’únic de la ciutat que ofereix
el Batxillerat d’Arts Escèniques.
Entre les companyies nascudes d’entitats trobaríem: Qollunaka (creada
el 2003, a partir de l’ONG Fundase
i vinculada en certa manera al Casal
de Sant Pere), la Companyia 34 Passes
(fundada el 2005 i que aviat es vincula
a la Parròquia de la Santa Creu), Egar
Show (nascuda el 2006 a l’ONCE de
Terrassa, però que se n’acabà desvinculant) o la particular companyia Togat’s pel teatre que, creada el 2005, als
inicis estava formada per advocats del

Segona eclosió: 2010- 2017
Als voltants del 2010, i fins a l’actualitat, podríem situar el segon gran augment de companyies. Un augment que
ha fet pujar fins a més de 25 el nombre
de grups teatrals en actiu. En aquesta
segona eclosió, el cicle Escenes Locals,
organitzat per l’Ajuntament, ha jugat
un paper cabdal pel que fa al suport i
consolidació d’aquests nous grups.
Moltes d’aquestes companyies i
grups de nova fornada són independents. És a dir, no estan vinculats a
cap entitat. Parlo, per exemple, de
Fraga’m Teatre i Kiut Teatre (nascudes
el 2010), Therkas Teatre (companyia
d’Esther Lázaro, creada el 2012), Sin
Memoriam Teatre Band (2013) o la
recent creada Menos es más (2017).
També n’hi ha que s’han format al
voltant d’alguna entitat, com el Grup
de Teatre Nieles (que neix el 2010 de
l’Asociación Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar), La
Retallada (sorgida d’un grup de pares i
mares de l’Escola Roc Alabern) o tots
els grups que han sortit al voltant de
l’Ateneu Candela i que han confluït en
l’actual productora l’Embarral (Companyia La Valenta, Grup de Teatre
Ateneu Candela, Kaòtik Teatre, etc.).
Finalment, cal destacar un grup especial: Estereo-Rum’s Teatre. Es tracta
d’una companyia formada per actrius i
actors de 8 nacionalitats diferents, formada el 2013, gràcies a l’impuls i el suport del Servei de Ciutadania i Drets
Civils de l’Ajuntament. Actualment ja
han dut a escena tres muntatges diferents i segueixen treballant de la mà de
la seva actual directora Nadia Zúñiga.
En resum, aquestes són les més de
25 companyies de teatre amateur en
actiu amb les que compta la nostra
ciutat. Unes companyies molt diverses i escampades per tots els barris.
Seria injust no anomenar també
alguns grups d’activitat més intermitent, com ara el Grup de teatre
del Centro Aragonés, o d’altres companyies en procés de formació com
Elenco grup de teatre, que sembla que
aixecarà el teló aquest 2018. Tenim
teatre, doncs, per estona.
No puc finalitzar aquest article
sense ressaltar la importància que
han tingut dues mostres de teatre
de la ciutat per a la consolidació i
promoció de les noves companyies.
Em refereixo, en primer lloc, al
Cicle l’Institut proposa, organitzat
per l’Institut del Teatre de Terrassa,
quan l’Agustí Humet era el director.
Aquest cicle, que es programà fins al
2011, ajudà a companyies independents com Qollunaka, Punt i Seguit
Teatre, Èter Teatre o la Companyia8
a la seva consolidació. Entre d’altres
aspectes, posava a l’abast d’aquestes
companyies mitjans professionals
per a les seves estrenes que després
duien de gira per Catalunya, País Valencià o Illes Balears.
En segon lloc, cal destacar la importància de les Escenes Locals, organitzades per l’Ajuntament, que des
del 2007 fins a l’actualitat es duen a
terme cada any. Aquesta mostra representa tot un impuls i promoció
per a les noves companyies. Fins i tot
m’atreviria a dir que han estat un estímul per a la creació de nous grups.
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→→POESIA

Arrelats i lliures

FITXA BIBLIOGRÀFICA
La ciutat cansada
Maria Cabrera
[Premi Carles Riba 2016]
Proa, Barcelona, 2017
(Els llibres de l’Óssa Menor, 355)
Òscar Rocabert

M

aria Cabrera, poeta i catalana, va irrompre en el nostre
món editorial amb un brillant llibre de poemes, Jonàs
(Galerada, 2004), que ens oferia una de les dolces preses que, als lectors (investigadors) en poesia ens fan xalar d’allò
més: una veu poètica nova, intocada, fresca, fruit solitari de tot
un arbre de lectures intenses, adolescents, viscudes, feridores.
La condició de primer llibre d’un poeta acostuma a desenvolupar-se en dos vessants, completament oposats. Per una banda,
un primer llibre pot ser una mena de coseta sense cap importància, potser amb molta pretensió extraliterària, que serveix,
únicament, per satisfer la pruïja, que només experimenta l’autor,
de veure sobre paper comercial uns poemes que, de tan marcadament personals, no arriben a comunicar gairebé res als sacrificats lectors que els han de suportar. A l’altre plat de la balança,
que sempre pesa molt més, ens trobem amb primers llibres que
sorgeixen de la manera més natural, i que es troben allunyats del
sistema literari imperant: obres que contenen poemes que són
producte d’un intens camí d’iniciació poètica, escrites per poetes
que, des de ben joves, han fet vots de servir, tota la vida, aquesta
deessa ingrata, vil i, només de vegades, accessible que és la poesia.
Maria Cabrera, amb el seu Jonàs, va fer aquest vot. És un llibre
excel·lent, ple de força i de reflexió lingüística alhora, i que porta
el lector a mons nous que no podria aconseguir sense l’ajuda de la
poeta. Aquesta hi arribava a sintetitzar la força tel·lúrica de la vida
animal i la força dolorosa del llenguatge; id est, ras i curt, la doble
condició de la humanitat. La jove autora ens semblava prometre
tota una sèrie de futurs títols que ens portarien a aquells estadis
als quals ens podria haver portat la grandíssima Anna Dodas. Però.

→→ VINYETES

Sempre hi ha un però, però. Aquest és el joc. Ràpidament, Maria
Cabrera entrà en contacte amb tota una colla de pseudopoetes
barcelonins, d’aquella colla que es dedica a fer recitals vinculats
a la barra del bar i a convertir l’oralitat en gairebé l’única finalitat
del text. En aquest segon viatge, també clarament iniciàtic, múltiples poetes han experimentat les delícies de sentir-se membres
d’alguna cosa poèticament especial, d’un sistema estel·lar català,
d’una autenticitat que sembla informar-los que no cal esforçar-se
per fer-se entendre com cal amb els lectors, atès el fet que la poesia, en aquest àmbit, ja no es llegeix, sinó que es viu com a experiència esotèrica, de Dharma, de punk, de la noche es joven. Al
capdavall, d’American underground, de movida madrileña. Com a
resultat, els lectors vam haver de suportar una bona part del segon llibre de la poeta, La matinada clara (Accent, 2009). Per una
banda, aquest recull ens donava poemes seriosos, vinculats a la
pròpia tradició i, per aquesta raó, reconeixibles per a una lectora
de poesia de 69 anys que visqués a Sort o a Mont-roig del Camp. I,
per l’altra, tot un seguit d’experiències d’escriptura que, efectivament, donaven a entendre que la poeta havia experimentat tota
una aventura creativa a l’hora de perpetrar-les, però, que, fet i fotut, no podien comunicar gairebé res a una lectora de 69 anys que
visqués a Sort o a Mont-roig del Camp.
La Catalunya Ciutat, vell somni noucentista que Convergència i
Unió va agafar com a propi, no és cap bajanada. Un país sa i culte
necessita d’autors que puguin comunicar-se amb gairebé tota la
població lectora del territori. I per aconseguir això, cal que els referents siguin compartits. En aquesta opció de cultura, allò que
comparteixen autors i lectors és la pròpia tradició. Comunicar-se
dins aquesta tradició és ben senzill: només cal que, quan el poeta
jove digui «ocell», estigui parlant del mateix ocell de què parlen
Verdaguer, Carner, Salvat, Foix, Brossa, Desclot, Dodas i Badal,
per exemple. Només cal que, quan se’ns plantegi una escena, la
puguem reconstruir com a lectors a partir d’allò que, com a catalans, compartim amb el poeta. Comunicació. Els lectors necessitem, com el pa que mengem, l’anhelada comunicació.
La matinada clara va voler viure dins aquesta ambivalència. Hi
trobem poemes de molt alta volada, que perfeccionen i van més
enllà d’allò que ens ofereix Jonàs, però també hi patim aventures
pseudofonètiques i pseudoconceptuals que ens deixen amb molta
gana quan acabem la pàgina. Per a gran sort per a nosaltres, la poeta
Cabrera no ha acabat mai de cedir al cant de sirena underground. Encara que hagin hagut de compartir el llit de l’autora amb tota una colla
de referents o pràctiques de poca substància i contingut, les arrels,
el troncs i les branques de la tradició han trobat sempre el seu lloc
en l’obra de Maria Cabrera. I La ciutat cansada n’és una demostració
clarament plausible. Com a poeta que és, la Cabrera ens forneix, en
aquest llibre, d’una sèrie de textos intensos, rics, plens de sentit perquè, quan Maria Cabrera diu «ocell», hi podem llegir tots els ocells
dels poetes que l’han precedida. D’una manera molt valenta, la poeta
es deixa amarar, una altra vegada, per tot un mar de lectures que els
lectors compartim amb ella. De tan respectuosa que es mostra amb
la tradició, aconsegueix d’anar uns passos més enllà. Lingüísticament
plena, fa que ens adonem que la nostra llengua és, encara, ben capaç
de portar-nos a mons nous que sempre han estat dins d’aquest. Tot
deixant enrere la faceta d’estrella del rock que trobàvem a La matinada clara, Maria Cabrera assoleix en múltiples moments de La ciutat cansada l’estadi de mèdium, de guia, de sacerdot lingüístic que
sempre ens agrada trobar en els poetes que llegim. Cabrera ha estat
valenta i s’ha tornat a arrelar en l’humus dels antics conreadors de la
pròpia llengua. I és per això que, un cop n’ha estat amarada, ha pogut
donar-nos una poesia completament lliure, comunicable, que podrà
córrer, ben digna, molts anys pel territori. Una poesia que, de tan arrelada, ja pot volar ben lliure.

L’OMBRA DE LES PARAULES
(Una aproximació a Terceto,
d’Antonio Pérez Roldán)
Ernesto Frattarola Alcaraz

«Pacto o muerte, no existe otra elección», llegim en
el primer poema del llibre. I,
d’alguna manera, es podria
dir que aquestes set paraules resumeixen clarament
l’ànsia de Terceto, l’últim poemari d’Antonio Pérez Roldán.
Cada poema, cada vers, és
un intent d’arribar a un estat
d’equilibri que transcendeixi
la mort. I la via triada, gairebé
fatal, per fer-ho, és la paraula.
El títol del llibre no és casual, ja que, en realitat, Terceto
són tres llibres: «Sombra y
fulgor», «Bajo una sola estrella» i «Rol de la palabra». I encara que és cert que cada un
d’ells podria funcionar per separat, és precisament la insistència
reiterada en la paraula com a fil conductor d’una vida, és l’ús i —de
vegades— abús del terme, el que ens porta a haver de considerar-lo com un tot.
«Sombra y fulgor» és la història de la construcció d’una vida a
partir de la vida. L’autor, «uno cualquiera, mira dentro de sí / y no
halla más que vértigo y abismo». Els poemes recorren la infància
i l’adolescència, el descobriment de l’amor i l’amistat, la partida,
les inquietuds polítiques i socials, la imminència de la vellesa. Les
dualitats omplen els poemes d’aquesta part: amor i amistat, emigració i retorn, amor i ruptura, néixer i desnéixer. I el poeta, gairebé
sempre a partir d’un treball d’introspecció i observació, busca el
suport i la companyia de l’escriptura, que és per a ell «vida de signos, vida de palabras, / mas verdadera vida […]».
En els vint-i-set poemes que componen «Bajo una sola estrella»,
Pérez Roldán va desgranant emocions, sentiments, desitjos, estats d’ànim pels quals transita qualsevol ésser humà: la fugacitat
del temps, la desolació davant la contemplació del que s’ha viscut,
l’espera en l’amor, la culpa, i especialment, la memòria. L’element
comú a pràcticament tots els poemes és un estel, que l’autor contempla, i que al seu torn observa, o fins i tot examina, a l’autor. Una
estrella amb què s’identifica plenament, ja que «Yo sé lo que es
latir / después de haber vivido».
El llibre final d’aquest Terceto, «Rol de la palabra», és precisament
una exaltació de la paraula poètica. És en aquesta tercera part on
podem apreciar, de manera molt més freqüent que en la resta, un
tractament del llenguatge que sembla perseguir que les paraules
arribin a tenir vida pròpia, que juguin entre elles com si fossin al
marge de qui les escriu: «hogares con hogueras, se rebela y revela,
anuncia y denuncia, la palabra encendida / la palabra ascendida», en
són només alguns exemples. L’expressió «la palabra poética» gairebé cansa de tant com es repeteix en aquests textos, i de vegades
raneja el lloc comú. En tot cas, la paraula, que fins ara ha tingut un
paper d’acompanyant, pren aquí el protagonisme absolut i gairebé
únic. L’home, el poeta, es converteix en una el·lipsi: només apareix al
final, i només ho fa per invocar la presència de la paraula «para que
me pronuncie, me declare / nombre el mundo y me nombre».
Potser el pacte que buscava el poeta en els seus primers versos,
l’equilibri que faci desaparèixer a la mort, acabi consistint en això: a
empetitir el poeta i engrandir el poema, fins que el poeta sigui només (i no és poc) l’ombra de les paraules.
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→→PERFILS: SUSANNA CARMONA

Susanna
Carmona,
el cap i el cor
plens de jazz
Susanna Carmona (Terrassa, 1969), periodista, és des
de fa força anys la coordinadora de Jazz Terrassa, la
persona que controla i activa totes les gestions que
permeten convertir en realitat les propostes de la
directiva del Club de Jazz, l’element que enllaça la
direcció amateur amb l’equip tècnic professional.
▪▪ Susanna Carmona.

JFFF

• Susanna, de joveneta ja t’interessava la música de jazz o t’hi vas anar aficionant a mesura que augmentava la teva relació amb la
gent del Club de Jazz?
Fins als 17 anys em vaig dedicar intensament a
l’esport: natació de competició, waterpolo amb
el primer equip femení de Terrassa, cros, curses
de fons... però ho vaig haver de deixar tot per
simultanejar el treball remunerat i els estudis
de Ciències de la Informació. No vaig tenir un
especial interès pel jazz —a casa meva s’escoltava més aviat flamenc— fins que el cap d’any
de 1987 un molt bon amic em va portar a un
concert del Tete Montoliu Trio aquí mateix, a la
sala d’actes d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. A partir d’aquell dia la meva afició va anar
creixent, anava a concerts, assistia als festivals,
però no mantenia cap tipus de relació amb el
Club de Jazz, tot i que coneixia d’altres àmbits
alguns dels seus integrants.
• I com va ser que t’integressis al Club de
Jazz, on has arribat a convertir-te en un personatge fonamental?
Quan vaig acabar la carrera vaig compaginar la
feina que ja feia de cambrera al Reina Victòria
amb la de cap de premsa free lance per a diverses
societats i, sobretot, amb la de gestionar un pla
de comunicació per a Terrassa que em va encarregar Prointesa, una empresa mixta municipal,
a fi de complementar els plans estratègics que
dissenyaven per afavorir el desenvolupament
econòmic del municipi.
El 1996, una mica per casualitat, vaig començar a fer de cap de premsa per a Jazz Terrassa,
just quan plegava del Reina Victòria. Sense experiència prèvia i sense equip, em vaig trobar de
seguida ficada en l’organització d’un esdeveniment d’una gran magnitud com la del Festival
de Jazz. Va ser dur, però també una bona escola.
O aprenia bé i ràpid o petava.
De mica en mica, però també amb poc temps,
vaig acabar assumint la coordinació del Club de
Jazz. És un procés fins a cert punt natural quan
ets un element professional en una estructura
com la del Club de Jazz —essencialment un
col·lectiu d’afeccionats sense ànim de lucre—, i
implica ser arreu i fer de tot: des de la recerca de
finançament, la promoció i la proposta de programació fins a posar i treure cadires o netejar el

lavabo quan cal. La meva manera de ser —soc
molt exigent, començant per mi mateixa— i
que no treballo malament del tot, pel que sembla, m’han portat aquí.
• Pesa molt ser la principal responsable que
arribi a bon port un gran esdeveniment
com el Festival de Jazz, que actualment és la
imatge de Terrassa més coneguda arreu?
Els més de cinquanta anys d’història del moviment jazzístic de Terrassa ja col·loquen la nostra
ciutat en un lloc important del mapa del món
del jazz, però el Festival és especial, és un dels
actius culturals més importants de la nostra
ciutat. Hi ha estudis que demostren que és l’esdeveniment local amb més recepció a través dels
mitjans escrits, radiofònics i televisius.
I sí, pesa molt aquesta responsabilitat, perquè,
tot i tenir una transcendència que va molt més
enllà de l’àmbit local, treballem amb una estructura organitzativa molt petita i amb les responsabilitats molt personalitzades; a més, m’ha tocat ser la cara visible de l’organització, i això no
va amb la meva manera de ser; però l’experiència
acumulada durant tots aquest anys dona seguretat i disminueix l’angoixa inevitable.
• Quan es comença a preparar el Festival? El
desembre de l’any anterior?
Jo diria que la preparació està latent tot l’any, que
sempre s’està preparant; ara bé, a centrar-se en
el Festival per sobre de totes les altres activitats
(temporada estable de jazz, gestió de la sala per a
altres tipus d’esdeveniments... ) es comença ja al
mes d’octubre i al gener es dona l’empenta final,
fins i tot amb alguna incorporació professional a
l’equip de treball.
I quan per a la gent de fora el Festival ja s’ha acabat, de fet no ha acabat. Hi ha una preproducció
(programació, promoció, redacció del projecte
per a les administracions, pla de finançament...),
una celebració que dura tres setmanes i una
postproducció que s’allarga fins al juny (memòries, informes, gestió econòmica a posteriori...). I
tot això coincidint la major part del temps amb
la gestió de la temporada estable de jazz... una
bogeria, però una bogeria apassionant!
• De quina consideració gaudeix en l’àmbit
general dels festivals que es fan a Catalunya
i Espanya?

Estem en un món en el què tot es compara i
s’estableixen rankings, però a nosaltres el que
ens importa és que el nostre Festival sigui fidel
al gènere.
A més, potser és petit, però té una llarga trajectòria i una qualitat contrastada. Al nostre país,
siguem realistes, el jazz no convoca gaire espectadors, i si alguns festivals són molt grans és
perquè vertebren al voltant del jazz altres tipus
de música, mentre que el nostre conserva un caràcter purament jazzístic, tot i que, alhora, presenta un ventall ample d’opcions: blues, swing,
fusió, bebop, cool, avantguarda... Per a nosaltres
l’autenticitat està per sobre de la rendibilitat, el
nostre públic habitual sap que no li donarem
gat per llebre, potser no coneixerà l’artista que
presentem, però sap que no el decebrà, i també
valora que descobrim nous artistes, que no ens
anem repetint per comoditat.
Hi ha una llarga llista de músics de jazz que
van tocar per primera vegada a Espanya al
nostre Festival. Gràcies a la xarxa de contactes
establerta després de tants anys de feina, vam
poder conèixer-los abans que ningú i el nostre
olfacte ens va fer apreciar el seu interès quan les
seves actuacions tenien encara un preu assequible. Per això, la premsa especialitzada i el afeccionats consideren que el nostre Festival ofereix
garanties.

“La cultura d’un país
no pot anar bé si es
basa exclusivament
en la programació de
grans esdeveniments
mediàtics”
• Hi ha alguna altra festa jazzística semblant
al Pícnic Jazz a Espanya?
No, la veritat és que no. Altres festivals, petits i
grans, tenen sempre la vista fixada en el nostre
perquè amb pocs recursos, però amb força imaginació, fem coses que els serveixen de model.
Fa vint anys, quan es va programar el primer

Pícnic, no hi havia res semblant. Avui, tal qual,
tampoc, però esdeveniments que s’assemblen
més o menys, sí, alguns.
• I no us fa una mica de por que el caràcter
multitudinari del Pícnic eclipsi una mica
la resta del Festival i que l’èxit del Festival
resti importància a la temporada estable a
la Nova Jazz Cava?
El Pícnic va sorgir com una conseqüència natural de la voluntat d’anar sempre més enllà en
l’objectiu de portar el jazz al carrer, d’obrir-lo a
altres públics, que es tenia clar ja des del primer
Festival. La transformació de l’antic torrent de
Vallparadís en un nou parc urbà ens va oferir
aquesta possibilitat. I, naturalment, impulsar
aquella iniciativa va ser un gran encert!
Ara bé, pot haver-hi gent que valori el Festival
exclusivament pel Pícnic? Sí, clar, però per a
nosaltres és un element més dins d’una proposta que inclou des de concerts de club —que
són la gènesi del jazz— i matinals a les places
públiques, fins a sessions de cinema i exposicions de fotografia... activitats que des del nostre
punt de vista són totes igual d’importants per
al Festival.
D’altra banda, des del primer moment es va
voler anar més enllà de l’ambient de club, sí...
però també sempre s’ha tingut molt clar que no
tindria sentit organitzar un festival sense una
activitat regular de club. La cultura d’un país
no pot anar bé si es basa en la programació de
grans esdeveniments mediàtics, mentre que,
alhora, s’abandona l’activitat de base en el dia
a dia.
• Quins són els reptes que us plantegeu per
als propers anys?
Resistir, mantenir-nos actius. Estem cansats de
veure com a causa del context polític i econòmic van desapareixent arreu moltes activitats
culturals que semblaven fermament arrelades.
Oferir una temporada estable de qualitat, que
interessi els afeccionats, brindar un espai a la
gran quantitats de bons músics de jazz que tenim a Catalunya i vetllar perquè el nostre Festival segueixi il·lusionant el públic com ho ha
fet fins ara.

Jordi F. Fernández Figueras
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