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Jofresa, última promoció d’habitatge del franquisme a Terrassa

“El barri, ara, està en condicions prou bones”
La major preocupació de l’actual junta de
l’associació veïnal de Can Jofresa és la manca de
participació i de relleu. Els joves estan en una
altra sintonia, consideren. D’altra banda, des
de la perspectiva de barri i urbanisme, no hi ha
problemes greus, el barri està molt tranquil.
Pep Valenzuela

E

l 14 de juliol del 1975, els
llavors Príncipes de España,
inauguraven aquest «grupo de
viviendas» que és el polígon de Can
Jofresa, construït sobre els terrenys de
les masies de Can Bosch i Can Jofresa.
2.000 anys abans hi havia hagut un
poblament romà, com demostraren les
restes arqueològiques trobades durant
les obres. Es tracta de 820 habitatges
distribuïts entre 12 torres de 15 pisos
i 6 blocs dobles de 5 pisos cadascun,
més 54 locals baixos per a botigues i
serveis.
Promogut i amb titularitat de
l’Instituto Nacional de la Vivienda,
els problemes, però, començaren
abans de l’ocupació dels pisos per
les famílies a les quals s’havien adjudicat per un «sorteig» que s’organitzava mitjançant les estructures del
sindicat vertical franquista; perquè
l’entrega dels habitatges es va retardà més d’un any. Però, a més, els edificis no estaven ben acabats ni l’entorn urbanitzat, recorda en Miguel
Ortiz, nascut a Còrdoba i que va
mudar-se al nou polígon després de
viure amb la família des del 1965 a
la Maurina i, després, a Les Arenes.
«Hi havia moltes deficiències», explica en Miguel, un dels fundadors
de l’associació veïnal poc després de
la inauguració i encara membre actiu, «perquè si ara s’estan emportant
diners llavors també ho feien, si havien de posar rajoles de primera les

posaven de tercera i trencades». El
revestiment exterior, per exemple,
que havia de ser de pedra natural
va quedar reduït a simples totxanes.
Clar que, «amb la necessitat que teníem vam entrar, cadascú va pagar la
seva entrada i es va instal·lar».
En Miguel explica que en arribar
per primera vegada els esperava un
senyor a la porta per a que li donessin diners per posar la llum a
l’ascensor, però aquell dia tothom
va haver de pujar per les escales, en
Miguel al 13è pis que els va tocar.
”No hi havia electricitat a l’ascensor,
no havien obert encara l’aigua. O sigui, l’obra la van deixar de qualsevol
manera, havíem d’anar a la font per
l’aigua, l’hem passada canutes».
Immediatament, però, va iniciar-se
un cicle de protestes i mobilitzacions que es perllongà almenys uns
10 anys, fins a mitjans dels 1980.
«Vam començar a reclamar, i vam
anar a Barcelona, la via Laietana
l’hem tallada més d’una vegada, i la
carretera de Rubí també, reprimits
pels grisos».
Això, pel que fa als edificis. Però
és que, al carrer, hi havia la riera
que passava a tocar, «totes les aigües
fecals arribaven quasi als blocs, tot
ple de rates». Aquí ja la cosa anava
amb l’ajuntament, a on van anar en
manifestació algunes vegades. «Vam
haver de tallar la carretera, que no
pogués passar ningú, la Guàrdia
Civil fotent-nos pals i nosaltres estirats a terra i també responent a la

▪▪ Miguel Ortíz, José Moya i Teresa, membres de l’actual junta de l’AV

violència com podíem».
Al 1985, la Generalitat, via
Adigsa, assumí la responsabilitat
per les reformes al polígon i, d’acord
amb el treball de Joan Berney i Xavier Vallvé sobre el barri, corroborat
per l’opinió de veïnes i l’actual junta
de l’Associació Veïnal, s’inicia una
fase en la qual, tot i sent «necessària
la pressió» ciutadana, «s’establí un
clima de negociació» i les reformes
es van anar fent.
El barri, en aquests moments,
«dintre del que cap i les possibilitats que hi havia, està en condicions bastants avançades», resum en
José Moya, actual president de l’AV.
S’han anat fent coses. En aquests
moments, allò que més preocupa és
que les subvencions amb què es financen activitats lúdiques, formatives i serveis, s’han anat retallant perquè «les administracions dediquen
cada vegada menys diners per a les
entitats, com la nostra AV».

El major problema, la manca de participació
P.V.

A

mb 14 anys a la junta de l’AV i 3 com
a president, en José Moya assegura que
la situació actual està marcada pel fet
que «hi ha molt poca gent que vulgui col·laborar
al barri, ni amb l’associació ni amb festa major o
les altres activitats». Això, d’una banda, té a veure amb el fet que el barri viu una situació amb
pocs problemes o sense problemes greus. D’altra, considera, té a veure amb l’envelliment de la
població i que «els joves no estan per la feina».
Com a d’altres barris que han format part
de la xarxa d’Adigsa i la Generalitat, el conjunt d’habitatges paguen quota a l’AV, responsable de negociar amb l’empresa i l’administració, al temps que de gestionar alguns equipaments, com
ara el Centre Cívic. Així, els 820 habitatges, «per conveni», paguen una quota anual, «quasi simbòlica», de 3
euros, i formalment en són sòcies de l’entitat.
La gent activa a l’AV és l’actual junta, formada per 5 membres, gent gran o que s’hi apropa. En Moya explica
que s’organitza la festa major, alguna activitat per Reis i suport a qui sol·licita posar taula de venda de roses
per Sant Jordi. Però, lamenta, ja no poden fer ni Castanyada ni el ball de disfresses per Carnaval, «per la baixa
participació».
Tot i així, es troben una situació una mica paradoxal. D’una banda, l’AV no té suport, però a les assemblees
anuals, en les quals hi participen habitualment més d’un centenar de persones, fins i tot es queixen del fet
que «sempre surten els mateixos, però després ningú vol assumir la responsabilitat», lamenta el president,
tot assegurant que en la propera assemblea, l’any vinent, quan complirà 4 anys com a responsable, deixarà la
presidència.
Després, però, malgrat tot, tant ell com en Miguel Ortiz i la resta de la junta, creuen que no es pot tancar
l’entitat i que cal buscar solucions. «Certament, manca renovació, demanem que s’apunti la gent, perquè es fan
coses i hi ha coses a fer encara», plantegen, tot i que no confien massa en la possibilitat que es realitzi aquest
relleu.

PV

El tall de les subvencions limita
serveis al barri
P.V.

E

l cert és que, tot i ser poca gent, porten prou temes, inclòs un espai infantil, a càrrec de la Teresa Ribera, altra vocal de la Junta, que funciona
com un casal, a les tardes. La principal activitat de l’AV és la gestió del
Centre Cívic del barri, inaugurat el 1992, i del qual és titular la Generalitat.
Ara, però, fa 16 mesos que l’administració autonòmica va recuperar la gestió.
Al Centre, s’ofereixen cursos, activitats i serveis de dos tipus: uns de
gratuïts, programats pel propi Centre Cívic (taller de memòria, zumba,
bollywood...), i altres, oferts per l’AV (ball saló, sevillanes, ball en línia,
ioga, gimnàstica correctiva...), que s’han de pagar per cobrir les despeses
de monitoratge.
El problema greu, ara, és que la Generalitat ha tallat, aquest mateix
mes de març, les subvencions per a les activitats. De la mateixa forma
que als casals de gent gran, una qüestió que, fa poc denunciava el grup
municipal d’ERC-MES, seria conseqüència de l’aplicació de l’article 155
per intervenir l’autonomia del país. Així, doncs, només queden ara els
cursos de l’AV.
«Els cursos funcionen molt bé tots», assegura en Moya. Només els de
l’AV mouen prop de 150 persones. Hi ha molta demanda. Ara però, fins
setembre, no se sap si reprendran les activitats gratuïtes.
Després de finalitzar els aïllaments de les façanes, fa 2 anys només,
un dels problemes que s’arrossegaven des del llunyà 1975, «el barri està
molt tranquil», reconeix el president de l’entitat. Clar que de mancances
n’hi ha, per exemple els jardins i places estan «molt abandonats».
Un altre problema, apunta en Miquel Ortiz, són els barracons a l’escola
Sala i Badrinas, «allò no està en condicions», denuncia. En José Moya
creu que «tot i que es va fer per ser temporal, ara sembla que això serà
indefinit».
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La FAVT dóna suport a la defensa
del sistema públic de pensions
Ramon Clariana

A

mitjans de gener i amb motiu
de la informació, donada pel
Govern de l’estat, que les pensions només pujaran un 0,25% aquest
any 2018, es va produir un sentiment
d’indignació entre els pensionistes de
la nostra ciutat. Perquè aquest increment es considera inacceptable, ja que
l’IPC i els preus en 2017, van pujar
molt més i després de 4 anys d’aquest
mínim increment del 0,25% cada any,
els pensionistes consideren estan perdent poder adquisitiu.
Aquest sentiment va donar lloc a
una concentració espontània davant
de l’Ajuntament de Terrassa el 15 de
gener, que va ser la base d’una reunió
posterior entre la Marea Pensionista
de Terrassa, els Iaioflautes, sindicats,
altres agents socials i persones en
l’àmbit individual, que van convocar
una assemblea el 22 de gener davant
de l’Ajuntament, en què van proposar
a l’Assemblea i es va acceptar la creació del Moviment per unes Pensions
Dignes de Terrassa, obert a entitats
socials i a qualsevol persona que vulgui ajudar. El seu objectiu és reivindicar unes pensions dignes i defensar el
sistema públic de pensions.
Pocs dies després, la FAVT vàrem decidir en reunió de Junta integrar-nos en aquest Moviment, difondre els Actes que promogués en
defensa de les pensions i participar
en ells. Des de llavors el Moviment
per a les pensions Dignes de Terrassa
ha estat molt actiu i s’ha reunit amb
l’alcalde de la ciutat per presentar-li
les seves reivindicacions, ha convocat
una concentració cada dilluns primer

de mes, davant de l’Ajuntament, va
convocar el 22 de febrer una Manifestació per unes Pensions Dignes
que va recórrer el centre de Terrassa i
va ser multitudinària amb l’assistència
de més de 3000 persones i es va sumar
a la Manifestació per unes Pensions
dignes del 17 de març a Barcelona que,
organitzada per la Marea Pensionista
de Catalunya i recolzada pels sindicats va col·lapsar el centre de Barcelona amb més de 30.000 manifestants.
En totes aquestes activitats va ha-

ver-hi una representació de la nostra entitat, la FAVT, que defensa les
pensions públiques com el Dret que
són i considera viable l’actual Sistema
Públic de Pensions.
En paral·lel, i durant aquests primers mesos de l’any, en la resta d’Espanya, els pensionistes han expressat
el mateix sentiment d’indignació i
les Manifestacions convocades per
la Coordinadora Estatal per a la Defensa del sistema públic de pensions
han fet que milions de pensionistes

hagin sortit al carrer en la major part
de grans ciutats espanyoles. Aquesta
pressió ha portat al fet que el tema de
les pensions s’hagi debatut en el Congrés dels Diputats i a que el Govern
de l’estat hagi elaborat uns Pressupostos per aquest any 2018 (no aprovats
encara) que contempla pujades d’un
3% per a les pensions més baixes.
Al meu entendre, aquesta mesura
i unes altres que proposen cerquen
dividir als pensionistes i aplacar les
protestes. Però són tan sols un pe-

gat que no soluciona el problema de
les pensions, que no és un altre que
aconseguir un finançament sostenible
de l’actual sistema públic. Per això és
bàsic aconseguir més ingressos de la
seguretat social, en què es prenguin
mesures per a reduir la precarietat laboral i poder augmentar els jornals i
cotitzacions dels treballadors que han
baixat, en lloc de pujar, en els últims
anys.
I al mateix temps, considero imprescindible que no es torni a repetir l’error dels dos últims anys en què
el Govern de l’estat està finançant el
dèficit de les pensions amb préstecs
que només agreugen el problema. En
lloc d’això, i ho diuen molts experts
en economia, cal evolucionar i millorar la política fiscal incrementant els
impostos a les rendes del capital, per
a aconseguir uns ingressos que permetin cobrir el dèficit de les pensions
a través dels Pressupostos de l’estat i
sense haver de recórrer a préstecs.
Aconseguir-ho no és fàcil i requereix
la unitat d’acció de tots els agents socials, en l’àmbit general i territorial i
per descomptat també en la nostra
ciutat.
Per això, veig un aspecte de matisos negatius el que s’està comentant
en els últims dies de març per Terrassa, la possible sortida de la Marea Pensionista del Moviment per
les Pensions Dignes de Terrassa. Si
això acaba passant, ho considero un
error perquè la defensa dels drets,
i les pensions ho són, requereix el
treball i esforç conjunt de totes les
entitats socials i de la ciutadania fugint de personalismes que no porten
enlloc.

CONFAVC, entitats socials i metges defensen la sanitat universal
davant el recurs del govern central al TC
Redacció

L

a Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) va rebre a finals de
març un escrit del Conseller de Salut
en funcions on se’ls feia saber que el
Consell de Ministres ha decidit portar al Tribunal Constitucional la Llei
9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei
Català de la Salut, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any passat, la qual
estableix que totes les persones tenen
dret a accedir en condicions d’igualtat
i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, eliminant qualsevol desigualtat que hi pugui haver entre les persones residents a Catalunya,
qualsevol que sigui la seva condició
administrativa.
Aquesta llei catalana té com a objectiu assolir definitivament la universalització de l’assistència sanitària
i efectivament complir amb el que
estableix l’article 23.1 de l’Estatut
d’autonomia i diverses normes internacionals, com la Declaració Universal de Drets Humans, que, en l’article
25.1, estableix que tota persona té el
dret a l’assistència mèdica, i també
amb el dictamen de maig del 2012
de les Nacions Unides, que va instar
a fer que l’assistència sanitària abastés totes les persones residents en un
territori, independentment de la seva
situació administrativa.

Cal recordar que l’aprovació de la
llei catalana d’universalització de l’assistència sanitària va ser fruit d’una
victòria de la mobilització ciutadana
contra el Reial Decret 10/2012, impulsat per la ministra Ana Mato, que
va canviar el sistema de salut espanyol basat en la universalitat i la gratuïtat, per l’aplicació del Reial Decret
10/2012 i va deixar fora de la cobertura sanitària, entre altres col·lectius,
els immigrants en situació irregular
(tret d’excepcions com embarassades
i menors), és a dir, un veritable apartheid sanitari, amb casos documentats
de morts per conseqüència directa de
la retirada de la targeta sanitària immigrants sense papers.
La CONFAVC, en una declaració feta pública el dia 29 de març, fa
saber que no accepta que les veïnes
i veïns de Catalunya siguin discriminades per raons d’irregularitat admi-

nistrativa i siguin tractades com una
mera despesa a l’erari públic; «són
persones a les que el govern espanyol,
amb la impugnació de la llei catalana,
posa en risc la seva salut i atempta
directament contra els seus drets, els
drets humans». És, per tant, «una
impugnació desproveïda sobretot
d’humanitat».
I encara afegeix: «No acceptem més
discursos polítics racistes i xenòfobs,
com “La tarjeta sanitaria es para los
españoles” (Ana Mato, ministra de
Salut), o “Mucha gente ha cogido
una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria
garantizada“ (Conseller de Sanitat
de Castilla la Mancha, José Ignacio
Echániz), o “El sistema sanitario no
puede ser un coladero de inmigrantes” (ex portaveu del PP al Congrés,
Alfonso Alonso)».
També els metges clamen contra

l’Estat per voler retallar la cobertura sanitària. El Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya assegura
que donaran suport a totes aquelles
iniciatives “que tinguin com a objectiu preservar el caràcter universal de
l’assistència sanitària a Catalunya i
defensar els valors en què es fonamenta”.
En el seu comunicat, els metges defensen que l’accés universal a la sanitat
és “un instrument de cohesió social i
de justícia distributiva per pal·liar les
desigualtats socials i les seves repercussions en la salut de les persones“.
Per això, volen expressar el seu absolut
”desacord” amb el recurs presentat pel

govern espanyol contra la Llei 9/2017.
Així mateix, les entitats socials, a
través d’ECAS (Federació d’Entitats
d’Acció Social), també han advertit en
contra de la vulneració del dret a l’assistència sanitària que suposa el recurs
d’inconstitucionalitat del govern espanyol. Insisteixen que una mesura com
la que es planteja des de l’Estat “pot
deixar sense atenció sanitària pública
a totes les persones en situació administrativa irregular, principalment persones immigrades”. També asseguren
que la Llei catalana d’universalització
de l’assistència sanitària “revertia l’exclusió sanitària instaurada pel PP des
del 2012”.
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Gran homenatge a l’Apolo Giménez en la
presentació de la seva autobiografia

▪▪ Presentació de l’autobiografia de l’Apolo Giménez, ‘Mi Vida con tres nombres’,
al Cinema Catalunya.

AJ. DE TERRASSA

l’estima de la qual perdura i perdurarà entre els seus familiars, amics,
companys de lluita, i per tot aquell
que miri la història de la Terrassa
dels darrers 60 anys.
La presentació del llibre que ell
mateix va escriure, serví com a gran
homenatge pòstum a aquest lluitador per les llibertats. Així va ser
quan a l’inici de l’acte, organitzat
pels Amics i Amigues de l’Apolo, es
projectà un vídeo, a mode de relat
vital, on l’Apolo explica emocionat
l’episodi en què la seva mare era
humiliada per les forces feixistes,
obligada a passejar-se amb el cap

rapat amb un llacet per Baza, el
seu poble natal, degut al seu lligam
amb la lluita antifranquista pròpia
de l’època, l’any 1952.
Vinculat al desenvolupament del
barri de La Maurina (fou president
de l’associació de veïns durant 30
anys), des d’aviat que arribà a Terrassa als anys 50 del passat segle,
l’Apolo s’incorporà a la militància
activa del PSUC, organització de
la que fou dirigent, autèntic bressol
de les lluites i reivindicacions dels
veïns de Terrassa. També va destacar en la seva faceta de sindicalista
a CCOO, ja que va treballar des de

Miquel Gordillo

L’

Apolo Giménez és etern.
El passat 13 de març es va
presentar el llibre autobiogràfic de l’Apolo Giménez, icona i
llegenda de l’activisme social, sindical i polític, per construir una Terrassa millor, i que va morir fa un
any, el passat 29 de març de 2017.
Per a l’ocasió, la sala del Cinema
Catalunya es va omplir de gom a
gom en l’acte per presentar Mi vida
con tres nombres, el seu llibre autobiogràfic. Tal era i és la capacitat de
captació de l’Apolo, el ‘Cayetano’,

Contra la precarietat laboral.
Defensa els teus drets!
El dret al treball es troba reconegut en la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 (Article 23 1. Tota persona té
dret al treball, a la lliure elecció del seu treball, a condicions
equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra
la desocupació ) i en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966.
Centrant-nos en el text del PIDESC cal assenyalar que l’art.
6 proclama el dret al treball en un sentit general, mentre que
l’art. 7 desenvolupa la dimensió individual del mateix mitjançant el reconeixement del dret de tota persona a condicions de treball equitatives i satisfactòries, especialment la seguretat de les condicions de treball.
La Constitució espanyola (CE) recull el dret al treball en el seu article 35, estableix que
els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió
o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les
seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas es pugui fer discriminació
per raó de sexe.
Els principals aspectes del contingut del dret reconegut per l’article 35 CE són els següents:
• Llibertat d’elecció de professió o ofici (dret a una feina lliurement elegida).
• Dret a la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació (dret de crèdit a una acció
positiva).
• Dret a treballar per un salari suficient (dret a una renda adequada a les seves necessitats personals i familiars).

1970 fins a la seva
jubilació a la fàbrica
Lucas -CAV Condiesel.
Van ser-hi presents a l’acte tota
la gran família de
l’Apolo, que inclou
els amics i amigues
de qui es va envoltar al llarg de la seva
intensa vida. La seva
filla, Sonia Giménez, recordà que va
ser “un pare, espós i
avi fantàstic”, i destacà sobretot que
mantenia “sempre la
il·lusió pròpia d’un
nen”.
Enric Cama, amic
de l’Apolo, qui ha
col·laborat en l’edició de l’obra, destacà
durant la presentació que “més que un
llibre, és la il·lusió
d’un company. Aquí
es reflecteix la vida
social i política, la
seva vida personal, i
la de la Terrassa ‘la Roja’, i afegí,
“per exemple fa un recorregut
vívid de la “vaga de barres contra
pedres del 1967, o la gran vaga
dels treballadors d’AEG”. Tanmateix, l’autor recomana seguir
la part final del llibre, en què
l’Apolo mostra el seu “desencís
per la pèrdua de drets i condicions de vida experimentada els
darrers anys”.
L’alcalde de Terrassa, Alfredo
Vega, qui també va voler ser present a l’acte, mencionà que “hi ha
persones especials que quan ens
deixen ens provoquen a la vegada
un buit especial”. L’alcalde destacà la Medalla d’Honor rebuda
per l’Apolo atorgada per l’Ajun-

tament, un més dels molts reconeixements que aquest líder veïnal rebé
durant la seva trajectòria.
Abans, Fabiola Gil, d’ICV destacà
que sempre actuà en “en defensa de la
llibertat i la justícia social”, i assenyalà
com “a través d’aquest llibre autobiogràfic, continuarem aprenent d’ell”.
Enrique Rodríguez de CCOO també assenyalà que el llibre reflecteix
“bona part de la història de la segona
part del segle passat de la ciutat”. Per
a Rodríguez, l’Apolo “va deixar una
empremta inesborrable en la història
del sindicat”, i recordà que l’Escola
Sindical de CCOO porta, des de fa
poc temps, el seu nom.
L’edició del llibre ha estat possible
gràcies a una campanya de micromecenatge en què hi han col·laborat més
de 100 persones i entitats.
L’estima i el vincle de l’Apolo Giménez amb el seu barri de tota la vida
ho mostren les paraules de l’Enric
Cama: “Diuen que aquell matí, en
senyal de dol, els ocells van deixar de
volar per damunt dels terrats de La
Maurina. Això diuen…”.

Espai Humana, despatx d’advocats en defensa dels drets, informa

• Dret a la promoció professional, el treball com a factor de promoció i de progrés
social.
• Prohibició de discriminació, que no s’ha de confondre amb l’exigència d’igualtat
de tracte que, d’altra banda, no és un dret en l’àmbit de la relació de treball, sinó una
obligació dirigida als poders públics.
Els drets vinculats al treball assalariat han patit una degradació substancial i accelerada en els últims anys, que ha afectat el caràcter tuïtiu del dret al treball i dels drets a
ell associats. Es tracta sense cap mena de dubte d’un fenomen de canvi global, però hi
ha escenaris on es produeix amb més intensitat, com és el cas espanyol. En efecte, l’ordenament laboral espanyol ha assumit l’ocupació precària a través de la “normalització”
social d’un treball buidat de drets sota el permanent discurs de la vinculació entre una
suposada rigidesa de l’ordenament laboral i l’augment de la desocupació. Cal desemmascarar aquest relat , amb valentia.
Pel que fa a la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques a dins l’empresa:
Existeix la modalitat processal recollida en els articles 177 i ss. de la LRJS relatiu a
la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques, que desenvolupa la garantia de
preferència i sumarietat a què es refereix l’article 53.2 CE. Aquestes característiques
es manifesten en la tramitació urgent (Art. 179.1 LRJS), ja que aquestes demandes seran
preferents respecte de totes les que segueixin al jutjat o tribunal. Cal esmentar a més
que en aquests procediments els sindicats poden actuar com a SUPORT de la demanda
Si s’aprecia la vulneració d’algun dret fonamental, dins el treball, la decisió o acte
vulnerador del dret fonamental serà declarat nul,. A més, el treballador pot sol·licitar al
jutge una indemnització a costa de l’empresari pel dany causat.
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El II Parlament Ciutadà ja escalfa motors
de cara a la jornada del 21 d’abril
Redacció

S

alut, educació, treball, pensions dignes, habitatge... Han
estat diversos els temes
abordats en les dues jornades prèvies a la realització
del II Parlament Ciutadà,
que tindrà lloc el proper
dissabte 21 d’abril al Centre Cívic President Macià,
i impulsat pel Consell
d’Entitats d’Acció Ciutadana. I que tindrà com
a eix principal de debat
la democràcia i els Drets
Humans a la ciutat.
Abans, en la darrera de
les jornades duta a terme
el divendres i dissabte 16
i 17 de març en sessió doble, el temps es va quedar
curt per donar cabuda a
l’ambiciós programa que
s’havia plantejat. Tots els
àmbits abans esmentats
posen de manifest la vulneració dels drets humans
que denuncia la plataforma Espai Drets, que era
també co-organtizadora
de l’esdeveniment.
Entre altres, la problemàtica de les residències
per a gent gran, “no hi ha
places!”; el greu problema
local amb la segregació
escolar i la vulneració d’articles de la Carta Europea de Salvaguarda dels
DDHH que aquest fet
suposa; la lluita dels esplais diaris per garantir la
igualtat d’oportunitats a
través del lleure; el perill
i “l’ordre de que els bancs
passin a gestionar el sistema de pensions futur”, en
paraules de l’advocat Joan
Tamayo; la manca de voluntat política per introduir les pensions públiques en els pressupostos
generals; malarassa.pdf
la despossessió3

“Impulsar la Democràcia dins del
marc dels Drets humans a partir de
l’Aplicació de la Carta Europea de
Salvaguarda de Drets Humans a la
Ciutat”

D

social que està en marxa i la recuperació del poder per part de les forces que
sempre l’han detentat; les consecutives
reformes laborals que han fet perdre
drets dels treballadors.
Però també l’alè d’esperança que suposa l’economia social i solidària i el
plantejament de noves alternatives encetades des de baix, des del teixit cooperativista i del tercer sector social.
El nivell i intensitat dels debats rea23/2/18que10:37
litzats,
van aplegar un centenar de

persones, a crida del Consell d’Entitats,
durant les dues sessions del cap de setmana, són prou rellevants per despertat
l’interès de cara la celebració d’aquest
Parlament Ciutadà.
Tal és l’ambició per practicar i exercir
una democràcia més real, i per fer una
aplicació efectiva de l’instrument de
la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la ciutat.
Més informació a:
http://consellterrassa.org

esprés de dues jornades de debat i reflexió, el proper dia
21 d’abril es farà efectiva la realització del II Parlament
Ciutadà. A la primera jornada vam parlar de democràcia,
de construcció de Comunitat, i d’empoderament ciutadà. A la segona dels drets humans a Terrassa i de la difusió de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.
Aquestes jornades van servir per debatre sobre la democràcia
que tenim i també sobre la democràcia que volem. I ara, a partir de
donar veu i visibilitzar els col·lectius de Terrassa que lluiten per la
defensa de drets universals com l’habitatge, l’accés als subministraments bàsics, la sanitat, l’educació, el treball i unes pensions
dignes, ens proposem debatre sobre la necessària relació entre
democràcia i drets humans perquè una cosa és interdependent
de l’altra i es reforcen recíprocament. Sense drets no existeix cap
mena de moral democràtica.
A la Jornada sobre drets vam poder escoltar i reconèixer el treball que porten a terme dia a dia col·lectius de Terrassa que lluiten
per fer efectius aquests drets, i ens va permetre confirmar que el
treball ha de ser per força transversal, carregat de complicitats,
de respecte i de reconeixement mutu.
Posem-nos en marxa. Aquest treball comú i transversal sobre
drets humans i democràcia que hem iniciat a Terrassa, tot just
acaba de començar. La Carta no és més que l’eina, l’instrument que
ens ha de servir per continuar treballant en la defensa dels drets
amenaçats i també en els nous drets que hauran de veure la llum a
l’ombra d’un món immers, cada cop més, en la lògica de l’economia
neoliberal, perquè com més capitalisme, menys democràcia.
El Parlament Ciutadà va néixer, ara fa poc més d’un any, per ser
un espai per a la sobirania ciutadana perquè estem convençudes
que des de la ciutadania també podem fer política. En tenim tot el
dret. El que diferencia l’espai del Parlament Ciutadà dels hemicicles on es reuneix la classe política en qui hem delegat el nostre
vot és que en aquest primer no es parteix de cap divisió partidista,
tot el contrari, és la creació de comunitat, basada en l’interès pel
bé comú, el que ens uneix.
Ens uneix la inclusió, a partir de la diversitat, per sobre de la
confrontació i de la competitivitat.
Ens uneix un espai on volem que flueixin les idees, que circulin
i es barregin de forma oberta i lliures, i no subjectes a compartiments estancs.
Ens uneix un espai que volem càlid, proper, obert i universal.
El II Parlament Ciutadà de Terrassa vol fer un pas més cap al ple
exercici de la democràcia de la forma més propera als ciutadans i
ciutadanes. Volem ser considerats subjectes polítics per al canvi
social. Volem l’espai i el temps de la paraula, deliberar i pensar.

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana
Grup Dinamitzador
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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La Transició en femení, les dones també hi eren
El Casal de la Dona ha elaborat un material audiovisual per difondre als instituts que mostra la repressió que
patiren les dones a Terrassa durant el Franquisme i la Transició
Miquel Gordillo

C

om a tasca de recuperació de
la memòria històrica de dones que van ser lluitadores i
protagonistes durant l’etapa final del
Franquisme i de l’anomenada Transició, el Casal de la Dona ha elaborat
un documental i un material que difondrà entre els estudiants d’instituts
de la ciutat. El passat 14 de març, l’entitat congregà prop de 200 estudiants
d’ESO de cinc instituts de la ciutat al
Museu de la Ciència i la Tècnica.
Apart de la projeccció del documental, es comptà amb el testimoni viu de
cinc dones, protagonistes de l’època,
que explicaren als joves les seves històries personals, la repressió que patiren
i la societat masclista en què vivien.
“El meu avi va ser condemnat a mort,
també el meu pare va patir un judici
sumaríssim”, relatà l’Asun Hernández
García, a la vegada que recordava que
hi ha “més de 100.000 morts segueixen en les cunetes”. Aquesta militant
de diverses organitzacions, com ara el
PSUC-PCE, CCOO o l’Av Can Palet, explicà que en aquella època “convivíem amb detencions, tortures, empresonaments… Havíem de cantar el
Cara al Sol a les escoles de Terrassa”.
Poc després de començar la seva militància, i quan s’aguditzà la repressió,
va estar en diferents presons. El 1974
fou jutjada pel TOP (després Audiència Nacional) per associació il·lícita
i per col·laborar amb CCOO. Fou
l’any de la mort de Franco: “aspiràvem
a obtenir l’amnistia; per sort per mi,
aquesta va arribar als 15 dies de morir
el dictador, vaig ser de les primeres en
sortir”. Però el 1976 governava Arias
Navarro, “que havia estat col·locat pel
rei Juan Carlos. De nou, el 1981, amb
l’intent de cop d’estat del 23-F, va tornar la por de tornar a la presó”.
La Carmen Roca Salvador, arribà
als 16 anys a Terrassa, i relatà als joves presents l’ambient social que es
vivia a la ciutat. Va ajudar a muntar
un centre cultural, “gràcies a l’ajut de
l’Agustí Bartra”, i fou quan va prendre
consciència de la manca de llibertats
que es vivia. A causa del seu activisme
i militància ( JOC, Comitè de Huel-

ga Obreros, LCR, etc.), la Carmen
va passar també per la presó, com la
resta de les companyes. A la sortida
va tornar a Terrassa i treballà “com a
infermera a l’Hospital del Tòrax, a la
vendímia, a la Philips a Barcelona”, on
fou acomiadada degut al seu passat
militant.“Després de 36 anys cotitzats
tinc un sou de misèria”, lamenta, i acusa de “pactisme a sindicats i patronal”.
Degut a aquest desencís generalitzat,
la Carmen manifesta que “torno a estar activa en la lluita”.
La Rosa Mª Fernández Samsa recordà la doble militància que havien
de dur a terme: la vida estudiantil i
laboral, i la clandestinitat. Explicà com
amb 20 anys entra a la universitat, que
era un espai amb molta activitat política i en constant rebelió, i destaca sobretot “les ganes de lluita que teníem”.
També pertanyé a diversos col·lectius
com la JOC, el Comitè de Huelga
Obreros i el Front d’Alliberament de
Catalunya.“Jo entro a militar en grups
anarquistes, ja que no combrego amb
els partits polítics”. A més té clara la
seva convicció de que “la lluita nacional i de classe han d’anar unides”.
Per a la Rosa Mª, “la militància era
masclista, hi havia poques dones, i no
t’escoltaven”. També va ser detinguda i
empresonada, a la Trinitat, on també
se li aplicà un judici sumaríssim, “per
terrorista”. Relatà que a la presó tenien
dret a “una dutxa cada tres dies amb
aigua freda, que era l’única sortida que
feiem a l’aire lliure”. Amnistiada també poc després la mort de Franco, s’hi
capficà de ple en la lluita feminista:
“estic segura que les dones canviaran
la societat, que sense les dones el món
no existiria, i que el feminisme sempre
serà d’esquerres!”.
“Amb 10 anys arribo a Terrassa i em
trobo una ciutat gris plena de fum”,
relata la Teresa Gutiérrez García. Als
estudiants d’avui els recordà com els
professors abans castigaven amb vara,
i el maltractament psicològic per part
de les monges, “et deien que eres una
inútil”.
La vida de la Teresa fa un tomb amb
l’entrada al col·legi Joan XXIII a Les
Arenes: “literatura, cultura, joves que
ja eren militants clandestins; a més en-

▪▪ Dones lluitadores expliquen a estudiants de l’ESO les seves vivències durant
el Franquisme i la Transició, al mNATEC, el passat 14 de març.

traven noves idees del maig de 1968, la
llibertat sexual, el rock, les drogues...”.
Militant primer en organitzacions
d’extrema esquerra, i després en el
món veïnal, on “a les dones els hi costava aixecar la veu, a més la major part
dels homes eren de dretes”.
Sense llibertat de decidir sobre el
seu propi cos
“Era una època en què la repressió
i el patriarcat eren molt freqüents.
La Teresa destaca la seva entrada a
l’Equip de Planificació Familiar de
Mútua: “abans només hi havia la marxa enrere com a mètode anticonceptiu,
tot depenia de l’home. I les condicions
per avortar aquí eren horribles”. Per
això s’adreçà especialment a les noies
de la sala: “el cos és nostre i tenim la
llibertat de decidir”.
També descriu com el haxís entra
en els locals socials on hi ha joves,
igual que l’heroina més endavant, i la

SIDA, que provoca morts i destrossa
famílies senceres.
Rosa Mª Fernández: “estic
segura de que les dones
canviaran la societat, que sense
les dones el món no existiria, i
que el feminisme sempre serà
d’esquerres!”

Magda Farrés Buisan, nascuda a Terrassa el 1950 i criada al barri de Sant
Llorenç, “va treballar de drapaire i de
ma d’obra”, entre d’altres. L’any 1970 la
Magda arribà a La Maurina, un barri
“format per immigrants, amb cases
d’autoconstrucció, sense clavegueream
ni iluminació als carrers”. Com era habitual per qui començava a militar en
aquella època, va entrar al PSUC. Després passà a Bandera Roja.
La Magda explica que “érem víctimes
del patriarcat, se’ns discriminava, les dones patíem violència física i psicològica,

MG

però en l’anonimat”. De nou, lamenta
que hi hagués poques dones militants i
que a més eren invisibilitzades. Per això,
“no vaig votar la Constitució, ja que ignorava els drets de les dones”. Del seu
activisme polític, la Magda en va treure
dues conclusions que va voler traslladar
als joves: que no és bo estar tancat en
una ideologia, i que la societat no pot
canviar sense que canvïin les persones.
Les explicacions despertaren la curiositat dels alumnes presents. Entre
d’altres aspectes, preguntaren si creien
que el patriarcat continua igual avui
dia.“El masclisme continua exisitint, cal
educació ja des de l’inici de l’escola”, afirmà la Magda. Igualment, els estudiants
mostraren molta admiració en conèixer
aquestes històries “que no s’han explicat
mai”.
Per animar els joves, la Rosa M.ª els
reblava, “érem conscients del que feiem,
de què ens hi jugàvem la vida, i no ens
arrepentim de res”.

Projecte de coeducació a Terrassa, cal fer fora el masclisme de
l’escola (i d’arreu…)
Redacció

E

l Casal de la Dona de Terrassa
presentà el passat 21 de març
un Projecte de Formació i Sensibilització en Coeducació. Un projecte
que ja feia tard, «calia començar a treballar aquesta qüestió amb seriositat
i a fons», declara la Mercè Gómez,
presidenta de l’entitat, perquè tot i que
actualment es disposa de la normativa
legal suficient perquè la coeducació sigui «d’aplicació general obligatòria en
tot l’àmbit educatiu», després d’un repàs de la realitat la conclusió ha estat
decebedora i «es limita a les actuacions
d’un sector del professorat, sempre des
del feminisme i, en el millor dels casos,
d’alguns centres que la tenen incorporada com a projecte educatiu».
Així doncs, cal fer viure tota la normativa i que esdevingui formació efectiva.
Tots els centres educatius de Catalunya reben abans de finalitzar el curs un
document, la «Normativa d’Inici de

Curs» d’acord amb la qual s’han de
regir, i en un dels seus apartats de responsabilitats, a la pàgina 339 concretament, se’ls demana que escullin una
persona del Consell Escolar que sigui
coordinadora dels temes d’igualtat.
Al temps, recorda la Mercè Gómez, el
Reglament Municipal per la Igualtat de
Gènere, en el seu Capítol IV, proposa
en l’article 18 la necessitat d’una formació en coeducació.
En definitiva, «cal planificar una oferta formativa per a l’aplicació de la coeducació», emfasitza la presidenta del
Casal. I cal fer-ho a «curt termini» per
a totes les persones vinculades a l’àmbit educatiu, des de 0-3 a la universitat,
«posant atenció especial a la formació
inicial».
Per això és necessària la complicitat i
la coordinació de totes les instàncies locals i territorials, especialment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Terrassa.

grants del Grup de Coeducació ICE
de la UAB, hi haurà una aproximació
a la coeducació com a model pedagògic que ofereix una revisió de la mirada educativa des d’una perspectiva de
gènere, com a eina de transformació
social.
Despertar la sensibilitat per a descobrir les desigualtats de gènere presents
en els centres i, a partir d’aquí, oferir
Coeducació com a model pedagògic eines i recursos per afavorir el treball
El projecte es concreta en la realitza- de resolució de conflictes i l’educació
ció d’un curs de formació estructurat emocional.
en sis sessions. Té com a protagonistes
Perquè, en definitiva, l’escola és una
persones dels Consells Escolars dels de les principals institucions que conCentres Educatius d’E.I. i Primària, tribueixen a la construcció i formació
referents i responsables de vetllar per de les persones, i en especial a què es
la igualtat real i efectiva entre dones construeixin com a tal les nenes i els
i homes i la coeducació. Incloent-hi nens. Per això, cal que es reconegui el
tothom: professorat, mares i pares, seu pes específic en la transmissió de
models.
personal administratiu.
L’educació de nenes i nens, de noies
En aquesta formació, que comptarà
amb la participació de les sociòlogues i nois a l’escola, ha experimentat un
i especialistes Amparo Tomé Gonzà- canvi fonamental en els darrers decenlez i de Marina Subirats, a més d’inte- nis. D’unes escoles separades per uns
Això semblaria estar en camí de concretar-se. A més de la Mercè Gómez, a
la roda de premsa hi participaren en Jesús Vinyes, pels Serveis Territorials del
Vallès Occidental del Departament, i la
regidora egarenca de Polítiques de Gènere, Gracia García. D’altra banda, el
curs de formació ja ha començat, s’han
realitzat les dues primeres sessions.

i altres s’ha passat a una escola mixta
on s’ofereix el mateix currículum per
als nois i noies. Tanmateix, aquest
sistema no ha corregit ni evitat que el
sexisme, o sigui, la desigualtat entre el
que és masculí i el que és femení, continuï transmetent-se i reproduint-se.
Les formes d’aquesta transmissió a
l’escola són difícils d’apreciar a primera
vista, a causa de que estan molt integrades en la cultura. Aquesta reflexió
ha dut a moltes i molts especialistes en
educació a proposar que és legítima la
pretensió de l’escola per aconseguir
ser coeducativa, és a dir, de superar
aquestes desigualtats presents en les
pràctiques socials habituals en el si
dels centres educatius.
Al final, apunta encara la Mercè, «hi
haurà un compromís de tothom per
fer un projecte a cada centre educatiu,
un projecte que incideixi concretament en el conjunt d’elements: llenguatge, assignatures, utilització dels
espais, també el pati i zona d’esbarjo».
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>La
> celebració inèdita del 8 de Març marca un canvi de cicle

La Vaga Feminista fa història
Pep Valenzuela

C

inc mil, tres mil… a veure… en sortir del Raval,
quan, aparentment, ja estava, encara venia tot ple d’amplada i llargària el carrer de Sant
Pere. Més dones i participació
encara que a la concentració del
migdia, també al Raval de Montserrat. Una concentració que feia
història, com la mobilització al
conjunt del país i de l’Estat espanyol. La vaga més política, més
social, més de drets humans, ideològica, pràctica, concreta i general de la nostra història va ser un
gran èxit. Anava a dir total, però
el total està per arribar encara,
clar que, òbviament, covant-se,
preparant-se, en camí.
Tot i que sense massa resultats
concrets i palpables fins ara, si
més no, aquest poble, aquesta ciutat i el país sembla com si
s’haguessin acostumat a omplir
places i carrers per reivindicar,
somiar, proposar i començar a
construir no només un país i un
món relativament millors, ara ja
volen república de persones lliures i sobiranes.
La foto mostra molt, és un senyal claríssim del que hi ha i, més
encara, d’on anem. És només un
moment, gran, espectacular, però
només un moment del procés
d’alliberament i empoderament
d’aquest poble que mostra, cada
dia, que les coses no poden continuar com fins ara. Dones i un poble tot que es van desfent d’amos,

senyors, déus, reis i qualsevol altra mena de poder imposat i dominació.
Cert que la llibertat és encara
un horitzó llunyà. Però, és clar
també, més clar que mai abans
en la història recent de les dones i també d’aquest poble, que
es camina ferm, segur i àgil cap
aquest futur. Res no està guanyat, prou vegades s’ha pagat
cara aquesta il·lusió, però no és
menys cert, com diu la cançó
d’e n Raimon:
«Per unes quantes hores
ens vàrem sentir lliures,
i qui ha sentit la llibertat
té més forces per viure»
… i aquesta força i desig de
viure lliures, sobiranes, amb
tots els drets que coneixem i els
que vindran no es poden parar.
La lluita feminista, en aquest
context, planteja fites i mitjans,
objectius i eines que es mostren
més justes i, també, més efectives per avançar cap aquest horitzó. Però arribar-hi i continuar no està garantit. És clar que
l’organització, autoorganització
popular és clau per fer avançar
aquest procés tot; i això sembla,
si més no una mica, el que hem
aquest 8 de març i el que s’està veient molt clarament en els
darrers temps, es fa camí en caminar. Visca la lluita feminista!

IMATGES DE CLÀUDIA BORRÀS

El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa
denuncia abusos policials a les manifestants

I

ntimidacions, menyspreu cap a les manifestats i fins i tot
una retenció per força. Així ho va denunciar el Comitè de
Vaga Feminista de Terrassa, que explicaren els fets que van
viure i patir durant el matí, en el seu exercici al dret de vaga en
el tall de l’autopista C-58, per part pels mossos d’esquadra -“un
operatiu que va estar format íntegrament per homes”-.
“Durant el tall de l’autopista C-58 es van viure moments d’alta tensió
quan els agents van tractar d’intimidar i alliçonar les manifestants encarant-s’hi, tractant-les amb menyspreu, donant cops i, fins i tot, retenint
una de les companyes per la força quan l’acció s’estava duent a terme
de manera pacífica”, expliquen des del Comitè de Vaga Feminista., que
afegeix:“l’actitud masclista i paternalista va continuar durant els piquets
informatius del matí en els que algunes de les companyes, que duien a
terme l’acció simbòlica de penjar davantals als aparadors de multinacionals que tenen presència al centre de la ciutat, van ser assetjades i
intimidades amb empentes i menyspreu”.

www.malarrassa.cat
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El llarg recorregut fins un 59% de discapacitat

L’operació d’un neurinoma acústic detectat amb anys de retard salvà l’Esther Pardo, però li deixà greus seqüeles
sacions i causes judicials de les quals,
però, n’ha sortit sense condemnes,
Maestro De León. «No em va agradar gens, ni donava explicacions ni
res de res, em va dir que la paràlisis
s’arreglaria que no calia rehabilitació
ni res; i a rehabilitació em van dir
que si havia dit això era molt fort».
«Ara, després de l’operació, em
quedo així, tal com estic. Em queixo
del funcionament aquest en què no
importem per res», comenta amb
més pena que ràbia.

«La veritat, em vaig sentir
molt desemparada pels metges
o pel sistema administratiu.
Tens un tumor al cap, que és
molt greu, però t’envien a casa
amb un diazepan». Aquesta
és una de les conseqüències
de la manca de recursos,
especialment greu amb les
retallades dels darrers anys,
que encara no han estat
recuperades i que fan de les
llistes d’espera un calvari per
a milers de persones malaltes.
A sobre, havent-hi de patir la
discriminació amb els serveis
privats, en el mateix hospital,
com és el de cas de Mútua de
Terrassa.
Pep Valenzuela

L

’Esther Pardo «presenta paràlisi facial esquerre, amb
ptosi palpebral que ha precisat d’intervenció quirúrgica amb
implantació de pes per millorar la
funcionalitat de la parpella, quedant
queratitis crònica, que requereix de
tractament tòpic diari», assenyala la
«Informació addicional» de l’informe mèdic del Consorci Sanitari de
Terrassa de 5 de juliol de 2016. Tot
afegint: «Presenta també com a seqüela hipoacúsia i amb alteració de
l’equilibri, amb inestabilitat cefàlica
esporàdica, dificultat per la deambulació, precisant d’una crossa per
caminar. Refereix amb pèrdua de
força a les cames i braços».
Aquestes són les seqüeles que pateix l’Esther, de 62 anys, després de
ser operada de neurinoma de l’acústic a l’Hospital Mútua Terrassa, el
setembre de 2014. Aquest neurinoma és un tumor poc freqüent no
cancerós i, generalment, de creixement lent que es forma en el nervi
principal (vestibular) que va de l’oïda
interna fins el cervell.
Amb data 1 de setembre de 2016,
la Cap del Servei d’Atenció a les
Persones de les comarques de Bar-

També es plany del tractament
clarament diferenciat de
sanitat pública i privada,
una relació molt estreta i
discriminatòria en el cas de
Mútua de Terrassa, on moltes
vegades no se sap on comença
una i acaba l’altra, sobretot des
del punt de vista del negoci.

▪▪ La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa ve defensant casos com el de l’Esther.

celona del Departament de Treball,
Afers Social i Famílies de la Generalitat, Eva Herbera, notificava la
resolució de qualificació del grau de
discapacitat de l’Esther, situant-lo
en el 59%, amb efectes des del dia 3
de setembre del 2015.
Treballant des dels 17 anys i aficionada al muntanyisme, el cas en
qüestió podria ser un de mala sort
sinó fos que els mals de cap de l’Esther, literalment i metafòrica, s’iniciaren l’any 2010, quan sentí per
primera vegada un vertigen que no
li permetia aixecar-se. Va telefonar
al metge de capçalera, atesa però per
un de suplent, aquest li va dir que
no podia venir, però que enviés algú
per a donar-li la baixa. Quan va poder anar a la visita, tot i sense proves, li van diagnosticar un problema
vestibular.
A l’octubre del 2011 el mal es
mantenia, i al juliol dels 2012 encara el diagnòstic del CAP Anton de
Borja, de Rubí, tot sol·licitant proves cocleovestibulars, era de «vertigen inespecificat». L’Esther va anar
empitjorant, amb pèrdua de l’olfacte, del sabor i amb pèrdues de sang,

fins que va començar un fort dolor a
la galta, ja durant l’any 2014. Aquest
temps encara treballava, «només
vaig agafar baixa aquells primers 3
mesos».
Resposta de Mútua:
1-el neurocirurgià està de
vacances i no es reincopora
fins d’aquí a 15 dies. 2-tenen
molts «tumors» pendents
i serà ell qui els haurà
de prioritzar. 3-primer
s’efectuaran les intervencions
‘privades’.

Sense poder aguantar més el dolor, visità novament la metgessa de
capçalera, qui, amb data 5 de setembre, recordant que el neurinoma
acústic ja havia estat diagnosticat el
febrer d’aquell mateix any; que el
18 d’agost s’inicià el preoperatori,
que «el mateix anestesista li diu que
la intervenció no es pot demorar.
Mentre el seu estat general va empitjorant... i l’anímic també. Quan
passats uns dies, l’1 de setembre,
consulta a Mútua de Terrassa (no
sap qui l’atén al telèfon) sobre la

data probable d’intervenció, la resposta és descoratjadora i indignant:
1-el neurocirurgià està de vacances i no es reincopora fins d’aquí a
15 dies. 2-tenen molts «tumors»
pendents i serà ell qui els haurà de
prioritzar. 3-primer s’efectuaran les
intervencions ‘privades’. La malalta
diu que aquesta va ser l’expressió i,
desgraciadament, jo no tinc motius
per dubtar-ne».
L’Esther fou operada aquell mateix
setembre. L’operació, que va anar
«molt bé», segons els propis metges,
car li van extret un tumor que «era
molt greu», no li ha estalviat les seqüeles citades a l’inici. «La veritat és
que em vaig sentir molt desemparada pels metges o pel sistema administratiu, saps que tens un tumor
al cap, saps que és molt greu però
t’envien a casa amb un diazepan»,
es plany. «Vaig estar un temps sense
poder caminar».
Va ser operada pel doctor Lastra,
i l’especialista actual és la doctora
Romero. Li van assignar, per cert,
després que va demanar canvi, perquè abans tenia un conegut neuròleg
amb una trajectòria envoltada d’acu-

Recorda l’Esther que cada vegada que trucava li demanaven si era
per públic o per privat. «Per públic
et toca esperar bastant. Un dia vaig
fer la prova i vaig dir que era privat,
llavors em van passar ràpid, però
vaig penjar el telèfon, només volia
provar». Així mateix, afegeix, «quan
vaig estar hospitalitzada, la companya d’habitació estava per privada, i
entraven a oferir-li per berenar, però
a mi res».
Encara i els problemes que li han
quedat, diu que no presentarà denúncia, però sí s’ha animat a participar a les trobades i activitats de la
Plataforma en Defensa de la Salut
Pública de Terrassa (PDSP). Per fer
denúncies públiques de la situació
i alertar de perills: «Crec que si en
lloc de començar a dir que creuen
que tens o no tens m’haguessin fet
les proves, segur que m’haurien agafat el tumor petit i s’hauria pogut
fondre, tal i com em digué un metge.
Perquè, clar, aquest és un greu problema: jo no entenc massa ni poc, fas
el que et diu el metge...».
Avui, conclou l’Esther, entrevistada
per Malarrassa, «el que a mi m’interessa, més que el meu propi cas, és
que quedi una cosa, una denúncia
de com actuen les administracions
hospitalàries... Això és el que està
passant, cada vegada més».

Mútua de Terrassa, el ‘pitjor’ hospital de l’Estat
La Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública es fa ressò que l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, ha estat escollit el pitjor hospital
de l’any passat, segons un estudi de
Monitor de Reputación Sanitaria
2017. Les llargues llistes d’espera,
també a les urgències, l’abandonament de pacients i les rertallades,
entre d’altres, les raons que la PDSP
al·ludeix en l’escrit que mostrem a
continuació.

I

quina sorpresa! Després d’esbombar en tots els mitjans de
comunicació locals que Mútua de Terrassa ha guanyat el premi de qualitat Top-20, apareix el
Monitor de Reputación Sanitaria
2017 (http://viviendolasalud.com/
salud-y-remedios/peores-hospitales-publicos-espana) que col·loca a
Mútua de Terrassa en el pitjor hospital de l’estat espanyol, per darrera de
Cáceres, de Badajoz, de Canarias…
Les avaluacions sempre són subjectives, tant la del Top-20, com la

del Monitor de Reputación Sanitaria 2017. Volem donar a conèixer,
també, aquesta avaluació, ja que,
lamentablement, s’apropa molt més
a la percepció que captem des de la
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa a partir dels
cassos que ens arriben d’usuaris tant
de primària (CAP Rambla) com de
l’Hospital Mútua i Consultes Externes. Les llistes d’espera no paren de
créixer, les esperes perquè et visiti el
metge de capçalera, perquè et facin
proves especials (RX, RM, TAC..),
perquè et visitin els especialistes,
perquè et visitin a la clínica del dolor… També l’abandonament dels
pacients a qui se’ls ha practicat intervencions quirúrgiques amb mals
resultats… Molts pacients viuen
amb dolor constantment, amb molt
dolor, amb nombroses visites mèdiques molt poc resolutives que els
traslladen a més i més i més visites…
Les retallades han fet estralls, eliminació de llits, de professionals,
de personal auxiliar… Ens consta

que els professionals treballen molt,
segurament molt més que en altres
hospitals sense que s’arribin a aconseguir resultats acceptables. La qualitat ha fet una davallada molt gran i
no sabem si irreparable.
Les urgències aquest hivern han estat també inacceptables, amb dobles i
triples files als passadissos, tal com ja
hem denunciat des de la Plataforma,
que es perceben com un mal tracte
de part dels pacients, que han viscut
aquesta experiència i, d’altra banda,
han reportat un estrés inacceptable
dels professionals, amb gran risc de
cometre errades en la valoració i tractament dels pacients.
Considerem que aquesta valoració
del Monitor de Reputación Sanitaria
2017, pèssima valoració, hauria de
servir per acabar amb el triunfalisme amb el que es parla en el Consell
Municipal de Salut, sense escoltar les
reclamacions que s’efectuen des de la
Plataforma i entrar en matèria. És a
dir: Com es disminueixen les llistes
d’espera? Quin termini és acceptable

per donar hora de visita? Quina ràtio
metge/pacient és acceptable? Temps
d’espera per visita d’especialista? (No
es val dir que no hi ha l’agenda oberta). I considerem que l’Ajuntament
s’hi ha d’implicar! En defensa de la
salut dels ciutadans de Terrassa.

Plataforma en Defensa de
la Sanitat Pública – Marea
Blanca
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L’aigua de Terrassa serà pública al desembre
S’aprova que la nova empresa pública entri en funcionament el 10 de desembre d’enguany.
Mentrestant, l’empresa Mina tindrà una darrera pròrroga de sis mesos.
Miquel Gordillo

E

l passat dijous 22 de març,
en coincidència amb el Dia
Mundial de l’Aigua, el plenari
municipal donà llum verda a la posada en marxa de l’empresa pública
que gestionarà el servei d’abastament
d’aigua a la ciutat. Decisió històrica, a
més, per la transcendència: Terrassa
serà la primera gran ciutat de Catalunya que tindrà una gestió totalment
pública. Mentre que el setembre es
va aprovar inicialment la constitució
de l’entitat pública empresarial local
(EPEL), de la que s’ha de determinar el nom, ara s’aprova que aquesta
comenci a operar a finals d’any.
També es va aprovar una pròrroga
més a l’empresa Mina, la qual serà
l’última, “per assegurar la continuitat
del servei”, assegurà el Tinent d’Alcalde Marc Armengol. El 9 de desembre finalitzarà la concessió, i l’endemà, 10 de desembre, l’entitat pública
empresarial local passarà a assumir el
servei.
Litigis amb Mina
La judicialització del procés, el de
la municipalització de l’aigua, sembla
que tindrà continuïtat en breu. Centrada sobretot en quina ha de ser la
indemnització que s’ha de fer a l’empresa Mina, un cop finalitzat el servei, 77 anys després de portar el subministrament de l’aigua a la ciutat.
En l’aspecte polític, malgrat tot,
Mina no està sola, i compta amb aliats al consistori. C’s i PP van votar en
contra de l’entrada en funcionament
de l’empresa pública. El PdeCAT es
va abstenir - sí varen estar d’acord
en què es prorrogués sis mesos més
el contracte amb Mina -. El regidor
de C’s, Javier González, a banda de
posar en qüestió tot el procés de municipalització que s’ha seguit, utilitza l’argumentari dels diners, i avisa
del pagament que haurà d’afrontar l’ajuntament per indemnitzar
a Mina, “potser fins a 60 milions
d’euros”. A la vegada, també retreu al
PSC que no portava la municipalització en el seu programa electoral.
Per remarcar la importància de la
decisió ja presa mesos abans, ara ma-

terialitzada, l’alcalde Alfredo Vega
insisteix en que aquesta “canvia el futur, i comença el compte enrere per
què l’aigua serà governada per la ciutat”, tot reconeixent que “el camí ha
estat molt difícil i dur”.
L’alcalde agraí també tota la gent
que des de la política, l’activisme social, i els professionals, han possibilitat
l’assoliment d’aquesta fita.
També dedicà unes paraules a “estendre la mà a Mina i al grup Agbar,
per passar pàgina i que posin davant
de tot els interessos de la ciutat”. A la
vegada, Vega recordà, que “la liquidació que toqui fer, s’havia de fer igualment, ja que la concessió acabava en
75 anys”. Terrassa és un dels grans
municipis que aposten per l’aigua
pública. “Les empreses públiques
poden ser tant o més eficaces que les
privades, des de les esquerres ho defensem així”. Pel que fa a PDeCAT,
en paraules de Miquel Sàmper, avisa
dels “litigis que ens arribaran, i que
poden acabar costant molts diners
a l’ajuntament”. I crítiques vetllades
del regidor, fins fa poc a l’equip de
govern i ara a l’oposició, tot apel·lant
a una mediació entre el consistori i
l’empresa privada: “la vol Mina, però
sembla que l’ajuntament no”.
Carles Caballero (ERC), directe i
vehement com sol ser habitual: “seria
estrany que una empresa que ha guanyat 60 milions els darrers quaranta
anys, no reclamés 60 més”. I etzibà a
C’s i PDeCAT que “no és casualitat
que les paraules dels partits de dreta
responguin als mateixos interessos
d’una empresa privada”. En contraposició, defensà la sobirania que té el
consistori per prendre les decisions
en funció dels millors interessos vers
la ciutadania.
Per la seva part, Matilla (TeC) celebra el nou model de gestió directa,
amb una “nova cultura de transparència i de cultura de participació
ciutadana”, a través de la creació de
l’Observatori, tot afirmant que la
sobirania d’aquest ajuntament no
es pot negociar. “Mina no ens està
demanant diàleg, sinó un tracte de
favor, formulant una empresa mixta”,
i amb estratègia de judicialització,
afirmà el regidor.

▪▪ Membres de la Taula de l’Aigua de Terrassa celebren, a la sortida del plenari municipal, l’èxit
per la gestió pública i directa del servei d’abastament d’aigua a la ciutat.

La Taula de l’Aigua vol un Observatori que vetlli per la
transparència i la participació ciutadana

E

ls grups de la CUP, ERC-MES, TeC, i també l’alcalde Alfredo Vega del PSC, agrairen a la
Taula de l’Aigua la tasca realitzada els darrers anys, tot reconeixent la seva implicació i empenta de cara la fita assolida per la municipalització de l’aigua a Terrassa.
Ho remarcà durant el ple el regidor de la CUP Marc Medina, en referència a l’observatori municipal pel qual la mateixa Taula està apostant: “el camí no s’acaba aquí, cal garantir el control
democràtic, que garanteixi la transparència, la sostenibilitat ambiental, i una participació politica
real de la ciutadania”.
En manifestacions a la premsa, tot just produir-se la votació, membres de la Taula de l’Aigua
es mostraren satisfets. “És el resultat de la feina des de fa 4 anys que estem lluitant. Però això no
s’acaba aquí, ja que ara comença un procés, més enllà dels litigis judicials, per crear un observatori
ciutadà que ha de ser independent dels interessos polítics de cada moment, i que ha de tenir un
paper de control i de propostes”, va expressar Emili Díaz, membre de la Taula de l’Aigua de Terrassa, a la sortida del plenari.
Al respecte de l’e scalada judicial que es presuposa que continuarà l’e mpresa Mina, “tots els béns
que s’han utilitzat durant aquest temps, han de passar a mans públiques en finalitzar el servei, no
es pot jugar amb empreses multinacionals i privades”, afegia Santi Aragonès, un altre membre de
la Taula. En aquest sentit, també apunta que, “entre d’altres fites, les pèrdues d’aigua del 21% que
patim a la ciutat, es podran reduir al 8%”.

Empenta per dinamitzar el Parc de
Vallparadís amb més activitats

Les fonts i Can Parellada formaran el
Districte 7, i crítiques al model territorial

Contra la segregació
escolar i l’adscripció
única a la pública

N

E

L

ous aires i empenta per al Parc de Vallparadís. El plenari aprovà una proposta de TeC, finalment compartida
i complementada amb una altra de C’s, per dinamitzar
més i millor el Parc de Vallparadís. Un espai urbà natural de referència a la nostra ciutat, que connecta el nord amb el sud, i el
primer tram del qual es va inaugurar el 1995. Per això, Xavier
Matilla defensa la “necessitat de gestionar la complexitat del propi
parc”.
La proposta definitivament aprovada contempla quatre acords:
recuperar l’oficina tècnica del parc de Vallparadís, un nou espai
web per comunicar a la ciutadania allò que ofereix el parc, o la
redacció d’un Pla director (després de 20 anys). A més, es proposa
una prova pilot de dinamització a través d’activitats multidisciplinars, amb nous usos, nous perfils d’usuari i franges horàries
noves, durant els mesos en què la piscina del parc resta oberta.
L’equip de govern del PSC es quedà sol però en la idea de no
recuperar l’oficina tècnica, i va ser l’únic grup que votà en contra
en aquesta qüestió. En paraules de Vega, “vostès demanen crear
estructures sense fer cap avaluació”. En canvi, Matilla recriminà al
govern la seva manca de visió, donat que per fer una “planificació
estratègica és necessari comptar amb una oficina tècnica que ho
possibiliti”.

MG

ls barris de Can Parellada i Les Fonts formaran un districte
propi, de forma que el ple aprovà la creació del nou Districte
7. L’equip de govern afirma que es tracta d’una reivindicació
històrica de les entitats del territori. Així doncs, s’aprovà la proposta
plantejada en el darrer ple municipal. La proposta contempla també
l’ampliació de l’actual Casal de Can Parellada, que ara esdevindrà
centre cívic.
Els grups d’ERC-MES, la CUP i TeC es van abstenir en aquesta
decisió, i manifestaren que no ho veuen prou clar. Isaac Albert avisa
de que “no són conscients del meló que estan obrint”, en referència a
altres reivindicacions de barris que poden produir-se, a més recordà
que “la relació entre Les Fonts i Can Parellada és molt poca”. Per
part de TeC, Xavi Martínez també indicà que la creació del nou
districte no soluciona la realitats d’aquests dos barris, i que s’ha fet
sense una “reflexió global de la divisió de la ciutat”.
De fet, l’AV Barri Segle XX ha presentat al·legacions contra la
proposta i exhorta al Consell del Districte 3 (on fins ara pertanyen
Les Fonts i Can Parellada) a replantejar-se aquesta situació, a la
vegada que lamenten que ni tan sols aquest hagi estat informat. Des
de l’associació veïnal es convida a altres barris a què també plantegin les seves reivindicacions, i demana que el Segle XX s’incorpori
al Districte 1.

es demandes dels pares i
mares de l’escola d’infantil
i primària El Vallès, que va
intervenir en el darrer ple, van aconseguir posar d’acord a tots els grups.
Donat que es va imposar l’adscripció a un únic institut públic de la
zona, les famílies no tenen possibilitat d’escollir un altre centre públic
per als seus nens, i acaben marxant
a centres concertats. La conseqüència és que aquesta escola rep cada
cop menys inscrits, i s’acaben de
tancar línies.
La demanda tracta d’abordar el
problema de la segregació escolar,
del que sembla que no s’acaba de
posar-hi solució des de l’administració. De fet, no és un problema
exclusiu, sinó que el pateixen moltes escoles de la ciutat, tal com es
reconegué per part de tots els grups.

www.malarrassa.cat
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Més preses i exiliades, més repressió, més resistència
Pep Valenzuela

L

a situació política al país no
deixa de complicar-se, sobretot per al govern i, més enllà, el
conjunt d’institucions de l’Estat espanyol; i cada dia se li fa més difícil donar resposta a les novetats i actuacions
dels diferents actors del moviment independentista i altres. Allò més recent
és l’inèdit nivell d’internacionalització
assolit pel conflicte i la nova escalada
de mobilitzacions esperonades per
l’empresonament i exili de més dirigents polítics. Però aquesta vegada
una mobilització protagonitzada pels
CDR, funcionant metafòricament dient, com una guerra de guerrilles, però
pacífica i no violenta.
Van apostar a resoldre tot a cop de
porra, repressió i presó. Pretenien no
deixar marge de dubte, amenacen amb
arribar fins al final. Però s’han trobat
una resistència que no imaginaven,
partits, moviments i representants
institucionals plenament convençuts i
decidits a anar endavant. Una actitud
i comportament que ha sorprès tothom. El procés sembla haver desfermat forces que apunten molt més enllà
dels càlculs curts de la política tal i com
l’hem viscuda en les darreres dècades.
Hom comenta, una mica arreu, que
des de les fileres de l’independentisme no n’hi havia pla, que després del
referèndum ningú ha sabut què fer o
que cadascú, per separat, ha tirat pel
dret. N’hi ha qui acusa la direcció política d’enganyar la gent, els centenars
de milers, els milions que han sortit al
carrer durant aquests mesos; acusant
al temps, de forma més o menys explícita (qui, fins i tot amb certa dosi de
pena, altres prou satisfetes...), d’il·luses
o beneites ignorants que no saben res

de política totes aquestes persones,
que per cert encara resisteixen i malden en la seva suposada ignorància o
beneiteria.
La gent ha cregut que era possible
canviar la situació, perquè era el seu
dret, formalment reconegut arreu, i
que era possible fer-ho votant i manifestant-se pacíficament, creient que si
guanyaven democràticament el govern
central es veuria obligat a negociar.
Potser una mica o molt, tothom ha
anat amb el lliri a la mà? Potser encara
aquest poble és, a sobre, culpable d’haver rebut els pals i d’estar patint l’atac
de l’Estat espanyol per voler fer valer
els resultats de les urnes?
Però, per si hi havia dubtes, el 21-D,
aquesta majoria enganyada i il·lusa va
ratificar la seva decisió de defensar el
que és legítim i de dret, tot revalidant
la majoria al Parlament de Catalunya.
Han aparegut nítids els límits del
pacte de la Transició i d’aquesta democràcia de baixa intensitat en què vivim:
tot és defensable mentre no hi hagi perill de canvis reals, mentre no es posi en
qüestió el statu quo, les estructures del
poder real heretades del franquisme.
El procés independentista, amb totes
les seves contradiccions i indefinicions,
ha tocat allò central de l’arquitectura
de l’estat/imperi espanyol, la dita sagrada unitat de la pàtria (pàtria/finca
o cortijo/mercat/colònia), el famós
«antes roja que rota»
No ha faltat qui doni tota mena de
lliçons, recomanacions o bons consells,
de bona fe fins i tot, des de la dreta fins
l’esquerra. Totes coincideixen en un
punt: cal tornar a l’ordre, deixar-se
d’aventures. O perquè les coses ja estan bé com estan i vivim en el millor
dels països/estats possibles, o perquè,
tot i que el canvi (o més aviat només

Els CDR en el punt de mira de l’Estat
Redacció

El protagonisme assolit pels Comitès de Defensa de la República en les
darreres setmanes, fins al punt que es
parla de la substitució de l’ANC i Òmnium com a principals forces mobilitzadores, els ha convertit en la nova i
principal força a neutralitzar. El govern
espanyol anunciava en els primers dies
del mes d’abril una ofensiva en tots els
fronts contra aquestes organitzacions
locals i assembleàries.
Per la seva part, en un comunicat
«adreçat a la ciutadania», fet públic el
3 d’abril, l’ANC-Terrassa per la Independència feia pública «la nostra profunda preocupació per la campanya
de criminalització que l’estat ha activat
envers els Comitè de Defensa de la República». Tot denunciant que «a la persecució ideològica dels nostres representants polítics - legítimament elegits

- i representants socials - Jordi Sánchez
i Jordi Cuixart - se suma l’actual acció
repressiva contra els CDRs».
L’ANC-Terrassa ho considera «inamissible dins el valors d’una democràcia europea del segle XXI i que cal
denunciar-ho públicament». És per
això que demanen: 1- No a la criminalització de la protesta social. 2- No
a la repressió ni a la violència institucional. 3- Sí a la llibertat d’expressió i
a la llibertat ideològica. 4- Sí a la voluntat popular de fer un país més just,
inclusiu i lliure. 5- Sí a la República
Catalana.
Simultàniament, des del CDR Terrassa es feia públic un comunicat informatiu: «Ens vàrem organitzar en els
CDR per demostrar que som un poble
unit i sense por!». O sigui que «davant
les últimes notícies respecte de les diligències d’investigació de fiscalia, cal
recordar el següent:

▪▪ La manifestació del 26 de març va arribar a tallar l’autopista C58.

algun canvi) sigui necessari, aquest ha
de buscar-se únicament per les vies i
institucions establertes a nivell d’estat
i amb la Constitució a la mà, amb el
Rei, clar, i només comptant també
amb tota la població d’Espanya.
Però en aquesta causa general de l’Estat espanyol, amb totes les seves institucions i poders,
contra l’independentisme, no hi
queda marge de
sortida digna. Ho
diuen sense matisos, només el serveix una derrota
total i humiliant.
Clar que no
ho tenen fàcil.
De l’altra banda
hi ha un poble
amb molta força,
convicció, decisió
i imaginació per
pensar i crear

noves formes de resistència i per anar
endavant. La diversitat de la coalició
d’agrupaments socials i polítics en el
camp independentista, amb una gran
transversalitat generacional, ideològica i política, podria debilitar-lo, però
sembla ser també un element clau de la
serva força i projecció, com mostra a la

pràctica aquests dies i des de fa mesos
l’experiència dels CDR.
En el gabinet de crisi, els poders fàctics de l’Estat s’ho miren i remiren sense saber trobar ni veure (en part perquè
l’odi i la ràbia els cega) la solució màgica
al seu dilema. Quina serà la propera
jugada de l’Estat?

ves que sempre s’han marcat i seguim
lluitant, perquè guanyarem!
No tindran presons per tot un poble
en peu de lluita!».
La coordinació CDR Catalunya va
difondre un altre comunicat rebutjant
les acusacions i ratificant-se en els objectius: «som aquí per construir la República»; al temps que en les formes de
lluita: « La por ha canviat de bàndol i
seguirem al carrer, des de l’acció no-violenta i reivindicativa per assolir els
nostres objectius».

els hi fa por és l’existència d’un poble
unit, alegre i combatiu. Els hi fa por
que practiquem el pacifisme actiu
com a mètode de transformació social,
els hi fa por que tinguem la capacitat
per aturar el país. Tenen por que cada
cop ens organitzem més i prenguem
consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder
de la premsa, la violència de les porres
i tots els recursos econòmics. I nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d’un país
millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres colze
a colze i allò que més els espanta: el
futur.
Perquè els CDR som estudiants,
pageses, bomberes, aturades, botigueres, cambreres, recepcionistes,
professores, autònomes, cuidadores,
informàtiques, cuineres, perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria,
jubilades... Els CDR som el poble i
som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de
criminalització, sigui de la premsa o la
fiscalia, tots ells poders fàctics d’un estat repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer, des
de l’acció no-violenta i reivindicativa
per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!

▪▪ Pilar d’homenatge dels
Minyons durant
la concentració
de protesta pels
nous empresonaments del 23
de març.

-Els CDR no són cap entitat i al mateix temps som el poble organitzat!
Quan el poder despòtic no té proves
per demostrar res, moltes vegades ha
d’utilitzar notícies d’aquest tipus per a
que ens espantem i ens desmobilitzem,
que és sempre l’objectiu últim de la repressió.
-Aquestes notícies d’última hora corroboren que anem per molt bon camí i
que la por ha canviat de bàndol!
Això sí! Cuidem la nostre seguretat i
la de les nostres companyes, com hem
fet sempre.
Seguim les indicacions antirepressi-

Podeu llegir el comunicat íntegre:
Comitès de Defensa de la República, més vius que mai

E

n una setmana en la qual els
CDR hem agafat el timó de
les protestes al carrer, hem vist
com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos. Aquesta
campanya, orquestrada conjuntament amb les forces repressores de
l’estat espanyol, pretén crear un marc
per poder legitimar la seva repressió
cap a nosaltres i posar-nos al punt de
mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i als partits polítics del
règim no tenen miraments en inventar una suposada «kale borroka» que
no existeix ni existirà. El que realment
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Les entitats volen un Pla Estratègic de l’Economia
Social i Solidària a la ciutat
Les entitats del Consell Municipal d’ESS
insten l’Ajuntament a aplicar les clàusules
socials en els contractes públics.
Miquel Gordillo

E

l passat 20 de març es va
dur a terme la segona sessió
del nou Consell Municipal
de l’Economia Social i Solidària
(ESS), al Centre Cívic President
Macià. Un espai que ha generat
moltes expectatives en el sector, i
que es planteja ambiciós de cara
a promoure l’ESS, i amb àmplia
representació d’entitats locals. Al
seu torn, i per què no dir-ho, amb
interrogants sobre quins resultats i
accions concretes serà capaç d’oferir
en un mig termini.
“És un òrgan de participació i de
cogovern”, s’apressurava a dir el regidor d’Empresa de l’Ajuntament,
Manuel Giménez, i que presideix
aquest Consell. Val a dir, a mode de
primera crítica, que la composició
actual del Consell consta majoritàriament d’homes, la qual cosa no
reflecteix, ni de bon tros, la radiografia d’aquest sector a la ciutat i en
general.
Una de les principals funcions del
Consell Municipal ha de ser l’elaboració d’un Pla Estratègic de l’ESS
a Terrassa. Però tal com recordaren alguns membres de les entitats
presents - anomenats consellers -,
aquest pla, per què sigui efectiu, ha
de comptar amb un pressupost, un
calendari i un sistema d’avaluació
amb indicadors. És a dir, que sigui
realment un instrument efectiu i
que serveixi per llançar l’economia
social al territori.
Hi ha un objectiu transversal: aplicar clàusules socials en la contractació i les compres públiques que
l’Ajuntament duu a terme. El que
es diu aplicar polítiques públiques
amb visió de l’economia social i solidària. Tot això que encara que, des
de l’ajuntament, es manifesta que de
vegades són difícils d’aplicar. Des de
la XES, col·lectiu que porta temps
treballant en el seu estudi i aplicació,
demanen “més dades en profunditat
i indicadors” de com aquestes s’apliquen des del consistori, en paraules
de Domènec Martínez. A més, les
lleis sobre la contractació pública

han canviat, tal com apuntava Javi
Domínguez, un altre dels representats d’entitats de l’ESS local.
Per dur a terme això, des de les
entitats s’instà a l’Ajuntament a que
proposi una data, ja en aquest mes
d’abril, per tal que un grup de treball comenci a posar fil a l’agulla a
l’elaboració d’un pla estratègic real,
donat que no es vol que el calendari
s’acabi dilatant en el temps.
Un altre aspecte que es considera
primordial és un equipament, com a
seu d’entitats, viver d’empreses, i element de promoció de l’ESS. Des de
l’Ajuntament s’assegura que s’estan
mirant possibilitats.

Hi ha un objectiu
transversal: aplicar
clàusules socials en
la contractació i les
compres públiques
Per part de l’Ajuntament es va encarregar una diagnosi, ara fa un any,
que ha de servir com a punt d’inici.
La Montserrat Torres, del Servei
d’Emprenedoria i Economia Social, en va fer un resum exhaustiu del
mateix. El document elaborat fixa al
menys
Altres objectius que es proposen
des del Consell, i enumerats en la
diagnosi realitzada, passen per consolidar el programa Terrassa Cooperativa, dut a terme el mes de novembre. També es vol potenciar un
pla de comunicació de l’ESS, que
miri de comunicar millor als mitjans locals.
També s’apunta a un pla de formació de l’ESS, el qual s’ha de concretar, i que persegueix aprofundir en
la professionalització del sector. Un
altre punt és el desenvolupament
l’Anella Verda, la qual cosa permetria potenciar projectes agroecològics vinculats a l’economia social i
sostenible. És a dir, molts objectius
i propostes que s’ha de veure de quina manera es materialitzen.

▪▪ La segona sessió del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària, al Centre Cívic President Macià.

MG

Les entitats clamen: “cal que sigui una eina útil”

M

és enllà de la importància que ha suposat
la creació del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària, no es vol deixar
passar l’ocasió per part de les entitats participants de
que sigui una eina realment efectiva. Tothom que hi
és implicat vol promoure l’ESS a la ciutat, tal com
les mateixes empreses i entitats ja venen fent en els
seus respectius àmbits d’actuació.
La cooperativa Malarrassa també hi és present en
el Consell Municipal. Conversem amb la resta d’entitats per copsar la seva visió vers aquest nou organisme. “Es necessiten més recursos tècnics per poder
dinamitzar el Consell i per materialitzar la voluntat
política que s’ha expressat”, ens manifesta el Ricardo J. Ramírez, de la cooperativa l’Eina i que exerceix com a vicepresident del Consell. I afegeix sobre
aquest que “ha de ser una eina útil, en el moment en
què no ho sigui no valdrà la pena apostar-hi”.
Domènec Martínez, del grup local de Som Energia, opina que el Consell “és un punt de partida que
s’ha de dotar d’efectivitat per què no quedi en un
gest de bones intencions”, i afegeix que cal fer realitat
l’aplicació de les clàusules socials en els contractes
públics, i que per això ens cal disposar de més informació i d’una avaluació de com aquestes clàusules
s’estan aplicant”.
Al respecte de les clàusules socials, Javi Domínguez, del grup local de Fiare Banca Ètica, recull l’esperit amb què es volen desenvolupar les clàusules
socials. “Amb la normativa a la mà, aquestes han de

ser reals, i si no es compleixen s’ha de justificar el per
què”, incideix Domínguez.
Joan Pi, de la XES, celebra que s’afegeixi el terme
“solidari” en el nom, ja que es tracta de proporcionar
“valors a l’hora de construir aquesta nova economia”.
En Joan, a l’igual que altres membres d’entitats, manifesta que “cal veure com es plasmen les bones intencions en la realitat”. Un altre aspecte a remarcar
és que s’impliqui a tot el sector públic, a banda de
l’Ajuntament i el Consell Comarcal, que ja hi són
presents, com ara el professorat d’instituts i universitats, a l’hora de promoure l’ESS.
Xavier Casas, de l’associació Eco Inserció, ens manifesta que “em va sorprendre que la part executiva
vingués per part d’algunes entitats presents, gràcies a
les aportacions per donar utilitat a aquesta eina que
és el Consell, donat que la sensació és que de l’ajuntament es deixava una mica enlaire”.
Per la seva banda, l’Àngel, educador de Càritas,
manté un discurs escèptic. Contempla aquest nou
ens amb ganes, però també “amb certa desconfiança”,
malgrat el seu desig de treballar i d’estar en contacte
amb altres entitats. “Hem trobat a faltar gent de la
trinxera. Quan es parla molt de protocol i de plans
estratègics, ens refreda una mica. Coneixem l’experiència de quan es va muntar El Rebost, que responia
a una demanda d’un moment concret, i on l’Ajuntament va aprofitar la feina que ja venien fent algunes
entitats del tecer sector a la ciutat”.

Bona acollida del projecte social
de l’ecobotiga l’Egarenca
MG

E

▪▪ Les famílies sòcies de l’Egarenca ja fan les seves compres a l’ecobotiga
del Carrer del Nord.

l projecte social i col·lectiu l’Egarenca, de consum agroecològic i de proximitat, ha començat
recentment la seva activitat com a botiga. En
gairebé un mes de funcionament, les previsions són
d’allò més optimistes, donat que s’estan complint amb
escreix els objectius inicials, tant a nivell de facturació
com de valoració de la posada en marxa.
A dia d’avui, són 61 les famílies que han esdevinguts
sòcies i consumidores. Són també les impulsores del
projecte, gràcies al capital social que moltes d’elles han
aportat i que han permès l’inici de l’activitat. Per tal
d’oferir la millor informació a aquelles persones que
han mostrar interès, s’ha creat un grup d’acollida,
operatiu cada divendres, que explicarà a qui ho desitgi
amb detall l’ideari del projecte i el funcionament de
la botiga.
Actualment l’horari en què la botiga està oberta és

de dimecres a divendres, de 17:30 a 20h, i dissabte de
9 a 13h. Són els moments en què els socis acudeixen
per adquirir els productes, o bé per recollir les comandes setmanals que prèviament han realitzat a través
d’internet, i que comprenen pa, làctics i ous, carns,
embotits i productes vegans, entre d’altres. La botiga
ofereix igualment verdura i fruita - sempre de temporada-, vins, olis, sucs, cafès i tes, productes d’higiene
personal, etc. A banda, es van ampliant mica en mica
les referències que s’ofereixen.
Resta a l’espera, properament, habilitar un espai de
cafeteria, a la mateixa entrada del local, el qual ampliarà l’oferta de servei i permetrà atendre més públic, més
enllà dels mateixos socis.
A banda dels objectius de creixement, que passen
per arribar a 100 famílies associades de cara l’estiu, i
permetre una millor viabilitat del projecte, la junta vol
assentar el treball comunitari i el treball assembleari,
com a ciment bàsic del futur de l’ecobotiga.

www.malarrassa.cat
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>Pacte
>
per la Reindustrialització del Vallès Occidental

Les entitats del territori han de ser protagonistes
Joan Carles Paredes.
Des de CCOO destaquen la necesl dimecres 14 de març va tenir sitat de convertir la transformació del
lloc a la seu de CCOO de Ter- model productiu cap a la digitalitzarassa, una trobada de treball ció i la indústria 4.0 en una oportuentre el Pacte per la Reindustrialitza- nitat si s’adopta una actitud proactiva
ció del Vallès Occidental i el Pacte Na- i consensuada donat els risc -real- de
cional per la Indústria de Catalunya. generar una gran bretxa entre perEl Vallès Occidental es constitueix així sones treballadores i empreses que
com a territori pioner en iniciar una s’adaptin als canvis i els que no ho
col·laboració permanent i estructurada facin.
D’acord amb declaracions d’en Lluamb el Pacte Nacional.
L’objectiu és que la col·laboració es ís Vidal, secretari d’Acció Sindical de
concreti en un marc de cooperació CCOO del Vallès Occidental-Capermanent entre els Pactes i, al ma- talunya Central, els diferents agents
teix temps, amb l’activació d’un se- del Pacte van exposar les respectives
guit d’actuacions conjuntes de realit- línies d’actuació al respecte; al temps
zar durant els anys 2018 i 2019. Una que intentar posar-se d’acord en els
de les reivindicacions que el Pacte termes i conceptes.
comarcal per la reindustrialització va
Destaquen en el conjunt d’agents,
traslladar és la necessitat que la co- en primer lloc i per nombre, els
marca, donat el seu pes i aportació a ajuntaments de la comarca, i desla indústria catalana, tingui un trac- prés, universitats, sindicats, cambres
tament singular que doni resposta a de comerç i associacions de petites
les diferents necessitats del seu teixit i mitjanes empreses. Sorprèn, però,
productiu.
l’absència de la patronal vallesana
CCOO TERRASSA
La trobada va servir per concretar CECOT, la més important de la co- ▪▪ Trobada de treball dels pactes per la Reindustrialització del Vallès i Nacional per la Indústria
sinergies i propostes d’actuacions es- marca i amb rellevància nacional.
pecífiques a desenvolupar en el marc
La col·laboració entre aquestes en- res urgents. Del més d’un centenar de l’especialització de la indústria, i el ajuntament té marge per legislar al
del nou pla d’acció 2018-2019. El su- titats és necessària per bastir un pro- d’aquestes instal·lacions, afegeix, no- repte és la dita quarta revolució in- respecte. En Lluís Vidal assegura
port en el desenvolupament de les es- jecte de desenvolupament econòmic més 3 tenen un equip de gestió del dustrial o indústria intel·ligent o, en- que hi ha un document de recomatratègies locals d’especialització terri- per la comarca i el país, subratlla en polígon. Aquí, proposa, caldria fer cara, 4.0. Això, clar, comenta el repre- nacions que es compartirà amb el
torial existents com eina principal de Lluís Vidal. Començant, per exem- una llei de polígons de Catalunya, a sentant de CCOO, demana un nivell conjunt d’ajuntaments amb l’objecsuport a la innovació empresarial, el
la qual els sindicats poden aportar de finançament que de moment es tiu d’aconseguir una harmonització
Hi ha consens sobre el
veu difícil aconseguir, «cal reciclatge d’aquesta fiscalitat.
suport a l’empresa, la població activa
molt.
fet que el repte és la dita
Un altre punt de consens és el rei la formació, i la gestió i modernitD’altra banda, apunta, «ja n’hi ha i molta formació», però la aposta «no
coneixement del protagonisme que
zació dels polígons industrial, són els
“quarta revolució industrial”
experiència en marxa, no partim de es pot ajornar massa temps».
o “indústria intel·ligent”
aspectes clau que el pacte comarcal
En aquest sentit, hi ha consens han de tenir les entitats del territozero», en referència a alguns projectes de desenvolupament i ocupació, entre les entitats membres del ri.
o, encara, 4.0. Això, clar,
proposa de treballar conjuntament
comenta el representant de
com el que porta endavant l’Ajunta- pacte, «la indústria 4.0 ha de ser
Mentre els grups de treball van
amb el Pacte Nacional.
ment de Rubí, o el portal d’ocupa- la vertebradora de totes les actua- estudiant i elaborant propostes, el
CCOO, demana un nivell de
La sessió va comptar amb la partició recentment estrenat a Terrassa, cions. Aquí tampoc es parteix de pacte comarcal ha marcat una procipació de la Directora general d’Infinançament que de moment
dústria, Àngels Chacón, dels respones veu difícil aconseguir, «cal
recollint totes les ofertes i demandes zero, doncs ja funcionen experièn- pera reunió, el proper mes de maig,
sables dels agents socials i econòmics
reciclatge i molta formació»,
de treball i formació dels conjunt cies com l’openindustry40.com, a per aprovar noves actuacions per
però la aposta «no es pot
del Pacte Nacional i d’una represend’agents a la ciutat. Aquestes experi- Sant Quirze i Barberà. També hi continuar avançant en els objectius.
ències cal compartir-les i potenci- ha l’experiència de l’economia cir- Això, certament, tot esperant que
tació de les entitats membres del
ajornar massa temps».
ar-les, defensa.
cular a nivell de comarca, el Vallès la situació política permeti un funpacte comarcal. Per part del Consell
cionament regular de les instituciConcretant més, el pacte comarcal Circular.
Comarcal del Vallès Occidental hi va ple, pels molts polígons que hi ha
Preocupa la qüestió de la fisca- ons, començant, afirma el dirigent
participar el vicepresident i conseller a la comarca i que estan obsolets o ha escollit àmbits per començar a
de Promoció Econòmica i Ocupació, en situacions que demanen millo- treballar i col·laborar. El primer és el litat, perquè, per exemple, cada de CCOO, per la retirada del 155.

Redacció
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Entitats financeres: el frau sistemàtic els costa entre poc i res
La CNMC sanciona CaixaBank, Santader, BBVA i Sabadell, mentre el Banc d’Espanya multa 4 més per incomplir el codi de desnonaments

L

a Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència
(CNMC) va imposat una
multa de 91 milions d’euros a CaixaBank, Banc Santander, BBVA i
Banc Sabadell per pactar elevar preus.
Era mitjans de febrer d’aquest any. La
CNMC considera provat que aquestes quatre entitats bancàries, les més
importants de l’Estat espanyol, actuaren de forma “coordinada” per fixar
condicions per sobre de les del mercat
en els ‘swaps’, un tipus de crèdit sindicat -o sigui, concedit entre diverses
entitats de forma que es diversifiquin
els riscos- dirigit a projectes de gran
envergadura.
Segons el dictamen de la Comissió,
les quatre entitats van elevar els preus
del “derivat contractat pels clients com
a instrument de cobertura davant el
risc dels tipus d’interès” d’aquest tipus
de crèdit concedit per les pròpies entitats, per sobre del que “hauria resultat
en condicions de mercat”, i en contra
d’allò pactat prèviament entre el client
i les entitats imputades. Per tant, per
garantir-se, com qui diu de qualsevol
manera (o sigui, fent-los pagar ja d’entrada als clients), els beneficis. Davant
d’aquesta situació, Competència san-

cionà CaixaBank amb 31,8 MEUR;
Santander amb 23,9 MEUR; BBVA
amb 19,8 MEUR i Sabadell amb 15,5
MEUR.
Segons la pròpia entitat que vetlla
per garantir la competència dintre
d’unes normes, es tracta d’una “infracció molt greu” que no poden recórrer
per via administrativa. La CNMC ha
indicat que les quatre entitats encara
poden interposar un recurs contenciós-administratiu a l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos després
de la seva notificació.
Multa per no evitar desnonaments
Només un mes després, el Banc
d’Espanya feia públic l’informe anual
sobre el compliment del codi de bones
pràctiques per a evitar desnonaments,
un codi creat pel Govern central el
2012 al qual les entitats financeres es
van adherir de forma voluntària.
Tot i així, el resum d’infraccions comeses durant el 2017 per aquestes entitats es van produir en aquest àmbit:
el Banc Central va imposar sancions
contra dos bancs i una cooperativa de
crèdit, a més de realitzar una inspecció
presencial i 26 comprovacions a distància.

▪▪ Manifestació davan la seu central del BBVA a Terrassa.

D’acord amb el codi, les entitats
financeres han d’informar els seus
clients amb problemes sobre com reestructurar el deute, incloent-hi la dació
en pagament, sempre que es compleixin determinats requisits d’exclusió
social. Així mateix, haurien d’aplicar
sense delació la dita reestructuració en
el cas que els clients acreditin manca
de recursos.
Què fan els bancs? El més habitual,
segons l’informe del Banc d’Espanya,
és no informar sobre l’existència del
codi, retardar la tramitació i resolució
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de les sol·licituds dels clients per «tenir
beneficis», no aplicar mesures des de la
data en que aquests mateixos clients
demostren complir els requisits de
manera que siguin les persones afectades les que carreguin amb les despeses de renovació del crèdit. Tot plegat,
com es pot veure, uns angelets del cel
aquest personal.
El Banc central també informà de les
sancions per incompliment de la norma que obliga les entitats a informar
els clients «abans i durant la firma dels
contractes». En aquest punt hi ha qua-

tre contra dos bancs, una entitat financera de consum i una entitat de canvi
de moneda. La supervisió del Banc
d’Espanya es va centrar en la contractació d’hipoteques i en la publicitat de
les entitats.
Aquest codi de bones pràctiques,
a banda l’eventual voluntat real o el
zel en la seva aplicació, sembla, com
a mínim, haver tingut resultats molt
limitats. Perquè entre 2013 i 2014 es
van produir 34.570 i 30.056 desnonament de primer habitatge, segons
dades del propi Banc i com reconeix
el Consell Econòmic i Social quan diu
que les mesures «no semblen haver resultat suficients», tot citat per Andreu
Missé, autor de La gran estafa de las
preferentes a número de març d’Alternativas Económicas.
El que sí queda clar és que pràcticament fan quasi tot el que volen. Les
multes i sancions, quan n’hi ha, només
resolen una mínima part dels problemes, a anys llum sempre dels grans
beneficis que obtenen per totes les vies
possibles. El robatori és descarat, o sigui sense màscara ni amagar-se; i amb
el citat codi, signat voluntàriament,
van rentant les consciències, o potser
només la cara?
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→→TEATRE
>Les
> nostres actrius: Margarida Fabregat

“Crec que sóc l’actriu terrassenca més veterana”
Eloi Falguera
Director i autor

L

a Margarida Fabregat ha fet
tant teatre que és incapaç de
donar-me una xifra: “Centenars d’obres”, em diu que ha fet. Va
començar als 15 anys per la porta gran, el Teatre Principal, i ja no
s’ha aturat. Ha fet teatre al grup de
la Sagrada Família, al Grup Teatral
Egarenc, alguna col·laboració amb el
Casal de Sant Pere, però sobretot, la
Margarida és “l’actriu” de El Social.
En els més de 50 anys dalt dels escenaris arrossega un munt d’experiència i anècdotes. Per exemple, quan
als anys 60, en ple franquisme, es
va tenyir els cabells de color vermellós per interpretar una noia jueva
en l’obra Proceso a Jesús, de Diego
Fabbri. “El capellà de la Sagrada Família va posar el crit al cel!”, recorda. Amant dels papers durs, però
també dels còmics, es pot dir que ha
interpretat gairebé tots els clàssics:
de Sagarra o Guimerà fins a Lorca.
Per conèixer una mica més de
prop aquesta actriu nostra (possiblement la més veterana en actiu) li
hem fet aquesta entrevista, tot just

una setmana després que hagi acabat les representacions de Bodas de
sangre a El Social, on feia el paper
de La Madre.
• Què et porta al teatre?
Bé, al col·legi ja escrivia els meus
propis guions. Després agafava uns
quants nens i quan ho teníem preparat li dèiem a la mestra: “Va, que
li farem una obra de teatre”. Això
era al Grup Escolar Torrella, a la
Rambla, que ja no existeix.
• I a fer teatre en una companyia?
Quan tenia 15- 16 anys hi havia un
veí que feia el Don Juan Tenorio. Jo
sempre que el veia li deia: “Jo vull fer
teatre”. Tant vaig insistir que em va
portar als assajos que feien al Coro
Els Amics. Els papers ja estaven
tots repartits, però el director va
dir: “Va, et posarem vestida de patge quan hi ha el sopar del Tenorio”.
Però resulta que es va posar malalta
l’actriu que feia de Hermana tornera i me’l van donar a mi. Així va ser
com vaig estrenar-me com a actriu,
al Teatre Principal per cert.

CEDIDA
FAMÍLIA
SALVADOR-FABREGAT

▪▪ Margarida Fabregat, interpretant la Bernarda de La Casa de Bernarda Alba

• Et vas quedar en aquest grup?
No. Als 19-20 anys vaig a fer teatre
amb el grup de la Sagrada Família.
Es pot dir que és quan començo a fer
teatre de debò. Hi faig moltíssimes
obres. Per exemple, les de Sagarra:
L’Hostal de la Glòria, Les vinyes del
Priorat... Obres que més tard he repetit amb el Grup Teatral Egarenc,
on ens hem retrobat molts actors que
vam començar aquí, al grup de la Sagrada Família.
• Però on hi has passat més anys és
a El Social?
Sí. Hi arribo cap a l’any 1964-65,
quan ja tenia 3 fills, i encara hi sóc.
De fet, aviat estrenarem una nova
obra: Això no és vida. En total, porto
més de 50 anys fent teatre. Crec que,
a Terrassa, sóc la que porta més anys
seguits fent-ne. Sóc la més veterana.
• En quantes obres calcules que has
participat?
Ufff, moltíssimes. A El Social, per
exemple, he sortit gairebé a tot el
què s’ha fet des dels anys 60. I abans
d’això, al grup de la Sagrada Família,
fèiem 1 obra nova cada mes. Eren
les èpoques on encara s’anava amb la
conxa de l’apuntador... En definitiva,
he fet centenars d’obres.
• De quins papers et sents més orgullosa?
Del paper de Bernarda, de La casa de
Bernarda Alba, de Lorca. La vaig fer
farà uns 20 anys a El Social. La dirigia el Lluís Barón. La Bernarda és
un paper amb caràcter, com els que
m’agraden a mi. L’obra va quedar en
conjunt molt rodona, tothom hi feia
un gran treball. Hi havia un gran repartiment. Però n’hi ha moltes més
que hi tinc un bon record. De L’Hostal de la Glòria, per exemple, on hi feia
la protagonista, la Glòria. Aquesta
obra l’he fet amb El Social i amb el
Grup Teatral Egarenc. També recordo molt Yerma, de Lorca, on feia de

▪▪ Margarida Fabregat, més de 50 anys actuant a El Social

Vieja Pagana i compartia escenari
amb la Rosa Aguado.
• Què en penses dels papers femenins? Hi ha poques dones protagonistes a les obres?
Sí. Sort en tenim de Lorca o d’Antonio Gala. La majoria d’autors fan els
personatges femenins molt simples.
Els protagonistes sempre són homes
i les dones són secundàries.
• Com et prepares els papers?
Agafo l’obra i començo a estudiar un
trosset. Quan ja me’l sé, llavors avanço cap a un altre tros. I així vaig fent.
Però la veritat és que no et queda del
tot fins que vas a assajar. Quan trepitges l’escenari és diferent.
• En què ha canviat el teatre d’abans
amb el d’avui dia?
És molt diferent. Abans el teatre d’aficionats era això; d’aficionats. Ara n’hi
ha molt que gairebé és professional.
Abans, amb tot això de la conxa i
de l’apuntador... Tot i que jo sempre
he sabut el paper de memòria. No
m’havia refiat mai de l’apuntador.
Quan actuava de jove amb el grup de

la Sagrada Família ja tenia fama de
saber-me sempre el paper. I això que
hi havia molts bons apuntadors, que
t’ho deien tot, fins i tot cap on havies
d’anar: “Vés cap aquí, vés cap allà”. I el
públic ni els sentia.
• També fas radioteatre.
Sí, a Ràdio Terrassa. Això ensenya
molt. És una vertadera escola perquè
t’ensenya a modular la veu.
• Com portes el fet que et dirigeixi
el Joan Salvador, un fill teu?
Doncs igual com si em dirigís un altre. Faig el què ell em diu i no dic ni
piu. És curiós perquè abans, de petit,
el Joan venia als assajos i sempre era
“el Joan, fill de la Margarida”. Ara han
canviat les tornes, ara sóc la Margarida, mare del Joan salvador. T’he de
confessar que és una miqueta dur.
• Aquest juny et tornarem a veure
als escenaris.
Sí. Serà amb Això no és vida, on tinc
un paper totalment diferent del que
acabo de fer amb Bodas de sangre.
Aquí faré d’una dona estressada. L’estrenarem al Social.

El col·lectiu Xafa’T busca impulsar l’activitat fotogràfica local
Aquest grup de fotògrafs professionals i aficionats organitza l’exposició ‘Intencions’, una convocatòria oberta i de temàtica lliure
que es farà el mes de desembre, a la Casa Soler i Palet. El termini de presentació d’obres finalitza el 15 d’abril.

É

s el principal objectiu de Xafa’T: promoure l’activitat i
la pràctica fotogràfica a Terrassa. El col·lectiu Xarxa Fotogràfica de Terrassa s’ha format per persones i entitats
locals, totes elles involucrades i interessades en divulgar el món
de la fotografia en tots els seus àmbits. Per això ara han engegat l’organització d’una exposició, oberta a tota la ciutadania, en
què hi puguin participar totes aquelles persones que visquin,
treballin, o cursin estudis a la ciutat. “L’exposició Intencions és
el primer pas de la nostra xarxa, una crida que fem oberta a
participar”.“La temàtica serà lliure”, afirma el Paulo Cacais, fotògraf professional de l’estudi Tigomigo, així com també és lliure
la forma de presentació del material, donat que “n’hi haurà fotografia artística i documental”, i li donarem forma per tal que
resulti una exposició amb un sentit.
D’entre totes les propostes fotogràfiques rebudes, es farà una
selecció acurada. Això sí, “no és tracta pas d’un concurs on exposaran els millors o qui guanyi”, aclareix el Paulo. Hi haurà una
selecció de les obres que vagin a paret, i la resta que arribin “hem
pensat que es projectin en pantalla”, per tal de donar cabuda al
màxim de propostes. La data fixada per l’exposició és del 15 de
desembre al 20 de gener de 2019.
La data de recepció de fotografies està oberta fins el 15 d’abril.
Després, l’equip curatorial, format pel Paulo Cacais i

CLÀUDIA BORRÀS

l’Elena Angrill, farà la selecció de les obres que conformaran
l’exposició. Seguidament es comunicarà als escollits, que tindran un temps per produir l’obra, emmnarcar-la i preparar-la,
abans de lliurar-la a la tardor.
“Terrassa va ser una ciutat molt important pel que fa a fotografia, per circumstàncies desconegudes es va anar diluint
aquesta importància que va assolir”, ens explica Jaume Llargués,
aficionat a la fotografia. Dins d’aquesta tradició, els promotors

EF

de Xafa’T recorden figures que han estat clau a nivell local,
malgrat que darrerament ha revifat el seu reconeixement, com
ara Josep Maria Albero, Joana Biarnés, Francino…“Sabem que
n’hi ha moltíssims fotògrafs, ja sigui a nivell professional o amateur, però potser va cadascú per la seva banda; per això pretenem recuperar aquest esperit col·lectiu de difusió i de passió per
la fotografia”, subscriu en Paulo.
Es tracta doncs de la primera etapa del projecte, adreçada a
donar a conèixer la xarxa i cercar aquells interessats en la fotografia a nivell local”, explica en Paulo, on pugui incorporar-se
nova gent a aquest primer grup que l’ha encentat. Entre les persones que s’han compromès fins ara en promoure el col·lectiu
Xafa’T, figuren el Jordi Albareda i el Francesc Muntada, del
Centre Excursionista de Terrassa; la Clàudia Borràs, el Jaume
Llargués i el David Millán, dels Amics de les Arts i Joventuts
Musicals; en Paulo Cacais, de l’estudi Tigomigo, a més de professionals com l’Elena Angrill i el Jordi Chamagué.
Un cop es desperti l’entusiasme i més gent s’hi apunti a la xarxa, el pas posterior que ja han parlat serà una altra exposició a la
Sala Muncunill, que per ara han anomenat ‘Emotiva’. “Si n’hi
ha prou participació, la xarxa continuarà endavant”, apunta en
Paulo, “i començarem a fer activitats, exposicions, o potser un
gran festival fotogràfic a nivell de ciutat”.

www.malarrassa.cat
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→→ MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

Presentem els dos relats guanyadors de la tercera edició del concurs Ràfegues Negres,
celebrat el passat mes de febrer en el context del festival Febrer Negre al Candela.
«Tot esdevé fosc», de Jordi Badiella, i «Caveau de la Huchette», d’Isabel Serra, han estat els
guanyadors respectivament del primer i el segon premi de l’edició d’enguany.

F

TOT ESDEVÉ FOSC

JORDI BADIELLA AGUILERA

inalment, ha rebut el senyal per acabar l’encàrrec. Deixa la fulla de les necrològiques a la tauleta i s’acosta a l’única
finestra de l’apartament llòbrec on ha esperat tants dies. Amb els binocles llença una llambregada als gratacels
que perfilen el centre de negocis de la ciutat.

Se’n separa i obre un maletí on hi ha el fusell, que comença a muntar. L’arma, ja veterana, conserva la seva finor: no falla
mai. La fixa al trípode que té obert a tocar de l’ampit i fita pel visor, una mica impacient. Encara no, l’objectiu no para de
moure’s...
Potser ara: li nota el posat d’anar a asseure’s. Dos instants més, i prem el gallet.
“Feina feta!”, es diu mentre encén una cigarreta.
Al principal edifici de la ciutat, un gran despatx envidriat no pot contenir la indignació de Mr.Davis. L’home es mou sincopadament d’una banda a l’altra de la sala, sacsejat per la ràbia.
No pot ser, sap que el seu èxit aixeca tírries i enveges però allò va més enllà de tota mida. Tot i ser 28 de desembre, dia
dels Sants Innocents, l’esquela de la seva defunció al diari és pitjor que una broma de mal gust.
Al capdavall, s’asserena prou com per pensar amb eficiència i es disposa a trucar al “News Today”, per exigir explicacions
al seu director.
De manera que s’adreça a la cadira i agafa el telèfon, però després del contacte amb l’auricular només pot notar un espetec al vidre i el pes del seu cos mentre cau a plom damunt la taula. Més enllà, tot esdevé fosc.

C

CAVEAU DE LA HUCHETTE

ISABEL SERRA

HORITZONTALS: 1. Relatius o pertanyents a una parábola o al·legoria. 2. Molt fèrtil. Ocell. 3. Que no té
cap malícia. Cent romans. Segona
lletra de l’alfabet àrab. 4. En plural, temps transcorregut des que
una persona ha començat a viure.
Onomatopeia de la veu dels gats.
5. Servei post-venda que tenen les
empreses per solventar qualsevol
problema amb els productes venuts. Terminació verbal. Contracció. 6. Cent cinquanta romans. La
primera. En sentit contrari, impulseu la nau amb els rems. 7. Vocal.
Part sorrada d’un circ. Dissetena
lletra de l’alfabet grec. 8. Filla del
germà. Part del rostre. 9. Part, secció, tros. Pronom personal. Vocal.
10. Que produeixen sucre.

au una pluja fina. Em pujo el coll de l’abric, massa prim. El fred em fa caminar amb presa, encongit, les mans a les
butxaques. Endinsant-me al Quartier Latin, tombo a la dreta i enfilo el carreró. Les llambordes mullades reflecteixen els neons violetes. Amb un lleu cop de cap al porter, a mode de salutació, entro al club.

Foscor dins la foscor. El pes de la història, condensat a les baixes voltes de pedra, em cau sobre les espatlles. La cava
és pràcticament buida. Trio una taula discreta amb visió directa, tant de l’entrada, com de la taula central vora el petit
escenari, la del cartell de “reservat”, i em deixo caure a la cadira. Maleïda feina sense horaris ni compassió, penso, refregant-me les temples. “Qualsevol dia la deixo” és el meu mantra constant. Em ve al cap la jove lligada, violada, morta, i
se’m regira l’estómac.

VERTICALS: 1. Arribats a la pubertat. 2. Relatiu a la jurisdicció de
l’abat. Període cronològic. 3. Part
d’un marc rebaixat de gruix, on ha
de venir a ajustar-se la fulla d’una
porta o d’una finestra. Taula coberta de sorra fina, usada antigament per a dibuixar o calcular. 4.
En sentit contrari, imperfecció que
disminueix el valor d’una cosa. Olor
agradable. 5. Peça de vestir femenina. En sentit contrari, preposició.
Consonant. 6. En sentit contrari,
pronom personal. Brossa arrossegada per la revinguda d’un riu o un
torrent. Vocal. 7. En sentit contrari
i en romans, mil nou-cents cinquanta. Expressió molt emprada al sud
d’Espanya per dir que una cosa està
bé o que s’està d’acord amb el que
es diu. En sentit contrari, punt en
què una cosa s’acaba. 8. Vocal que
representa un romà. En sentit contrari, cap vegada. Personatge bíblic.
9. Germana de la pubilla. Consonant. 10. Plaent al tacte. Poble de la
Costa Brava.

CL. A. UEMER. 7. E. ARENA. RO. 8. NEBODA. NAS. 9. TRAM. IO. E. 10. SACARIFERS.
SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

Tot i estar de servei, demano un whisky. Per destensar l’espera, em dic. He de reprimir les ganes de sortir a fumar.

1. PARABOLICS. 2. UBERRIM.AU. 3. BABAU. C. BA. 4. EDATS. MIAU. 5. SAT. AR. AL. 6.

Vindràs? Segur, malparit! Ets home de costums.
Ella s’hi va veure obligada: accedir-hi o perdre la feina, no és cert? Dret de cuixa del senyor feudal? I el vici, insaciable,
imparable, aquest cop se te’n va anar de les mans.

Cesc Carceller

Arribes tant bon punt comença a sonar el swing. Ric, altiu, confiat. Vell depravat! Aliè al cotxe patrulla estacionat a la
cantonada. Evitarem la detenció en públic, però no podrem evitar l’escàndol.

Monitor d’escacs a EDAMI

Amb les darreres notes, esclaten els aplaudiments. Banquer i seguici us alceu per marxar. Escuro el tercer whisky. Somhi! ordeno al micròfon ocult.

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

cesccarcellerf@yahoo.es 669 24 76 32
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→→PERFILS: ALBERT NOVELLON

En el sender de
la utopia, fent
coses que aportin
una espurna de
creativitat
L’Albert Novellon és un dels grans de la vida artística
terrassenca en no pocs fronts de la mateixa: pintura,
escultura, ceràmica i teatre (actor i escenògraf), a més
de col·laborar en publicacions, poètiques principalment,
com la recentment publicada autoantologia de
Feliu Formosa. Director de l’Escola Municipal d’Arts
entre 1992 i 2004, estima molt haver participat en
l’actualització dels estudis artístics a la ciutat.

N

ascut a Manresa el 1938, l’Albert
Novellon feu als braços de la mare la
retirada dels exiliats cap a Argelers,
França, amb els altres quatre germans. Tornaren
aviat i visqué la infància a Ontinyena. Als 10 anys
vingueren a Terrassa. Als 12 començà a treballar
en una impremta, experiència laboral que despertà el seu interès per l’art. Estudià, al vespre, a
l’Escola d’Arts i Oficis dibuix, pintura, escultura
i modelat, amb els professors Bac Esteve, Josep
Rigol i Floreal Soriguera.
Professor de pintura, de forma experimental a
les escoles l’Avet i Montcau-La Mola durant els
anys 60, compartí projectes amb l’Antoni Miralda, amb qui va visitar París i Amsterdam, l’any
1964. Al 68 visità per primera vegada la Biennal
de Venècia, un viatge amb un Renault-4 que, de
camí, el portà també a Avinyó. Recorda que en
aquella Biennal alguns artistes van posar les seves obres al revés com a protesta per les càrregues
policials contra les manifestacions a Roma. Tot
plegat, afirma, «va ser una sotragadeta. Hem de
pensar que vam veure coses que no havíem vist
mai».
Sense deixar el treball a la impremta i a les escoles, es va treure el títol a la Facultat de Belles Arts
de Sant Jordi de Barcelona. En Novellon, d’altra
banda, ha guanyat els premis: Ciutat de Terrassa
de Pintura Jove, l’Eugeni d’Ors i el Rafael Llimona en el Concurs de Pintura Jove de la Sala Parés
de Barcelona; el primer premi de la IX Biennal
de Pintura Ciutat de Terrassa, el segon premi en
la Internazionale d’Arte di Notto (Itàlia); i el premi ELLSA de pintura.
Un accident al 1978 li va deixar afectada la mà
dreta que durant quelcom més d’un any l’obligà a
treballar amb l’esquerra, «vaig tornar a treballar
amb la dreta i ja com si no me’n recordés de l’accident, però va ser dur».
Va ser professor a l’escola Massana de Barcelona i a la d’Arts i Oficis de Terrassa, que esdevingué Escola Municipal d’Arts, la qual va acabar
dirigint entre el anys 1992 i el 2004.
A més de pintura, escultura i ceràmica, l’altra
activitat artística d’en Novellon és el teatre. Fundador del grup «6 per 7», a Joventuts Musicals,
participà activament en la seva transformació en
El Globus, junt amb en Feliu Formosa i en Pau
Monterde. Una experiència de la qual sorgí el
Centre Dramàtic del Vallès i després l’Institut

▪▪ Albert Novellon als Amics

del Teatre de Terrassa, vinculat al de Barcelona i,
per tant, amb caràcter d’escola universitària.
Va ser president de Joventuts Musicals i participà en la fussió amb els Amics de les Arts, tot
constituint l’actual associació.
Cal encara afegir la contribució com a il·lustrador a l’edició de llibres, amb els poetes: Jordi
Domènec, Agustí Bartra, Anna Murià, Feliu
Formosa; així com escrits de Salvador Cardús i
Jaume Canyameres.
• Artista en molts fronts...
Primer, dir que una de les feines en què em sento
més satisfet d’haver participat ha estat en la d’actualitzar els estudis artístics a la ciutat, ser partícip d’aquesta transformació. D’altra banda, però,
no em sé definir com artista. A veure si em sé
explicar. Considero que la persona que intentar
crear és una mica un frustrat constant. En el sentit que, cadascú, cada artista, per dir-li d’alguna
manera, es munta les utopies, i com a tals no es
compleixen mai. Quan acabes una obra sempre
és una frustració, perquè mai acabes de tenir la
satisfacció, no la pots arribar a tenir mai la satisfacció, perquè, a més, si arribessis ja estaries mort
com artista, i per tant, és un continu intentar coses que saps que fracassaràs, saps que no aconseguiràs allò que persegueixes, però camines, i això
ja té una validesa. La meva obra estaria aquí, en el
sender de la utopia.
• L’interès per la pintura i l’art d’on et va venir?
L’interès per la pintura em va venir a la impremta. Vaig treballar amb gent que estava dintre
d’aquest món i em van encomanar. Especialment,
el Sebastià Freixes, pintor postimpressionista,
allò va ser important, al estar al costat, parlar de
coses dintre d’aquest món, fèiem gravats per la
impremta, activitat que també em va fer fixar-me
en l’escultura. Com a tipògraf i amb els gravats
has de mirar el text al revés, com si miressis un
mirall, em va ajudar i estimular molt; després,
quan feia disseny gràfic em va servir de molt.
• Et sent més escultor o pintor?
No sé... també faig fotografies i ceràmica. Ara
fa poc he fet una exposició al monestir de Sant
Llorenç de Guardiola, del segle X, fantàstic! Estic molt content de veure la meva obra dialogant
amb l’arquitectura del segle X, em va impressio-

nar molt.
No és més fort l’escultura que la pintura. Mira, a
la recent col·laboració amb Feliu Formosa pel seu
llibre autoantologia Papallona de l’ombra, hi ha diverses especialitats que faig ara, pintura abstracta
o entre realitat i suggeriment, o inclús irrealitat; i
també escultura.
• Com defineixes o expliques la teva obra?
-Tant en pintura com escultura he passat diverses
etapes. Primer, obres realistes. La primera exposició als Amics, als 60, eren tot paisatges i figures.
Els viatges a París, Amsterdam i Venècia, entre
el 64 i el 68 van ser molt importants en la meva
trajectòria. Vaig conèixer el que es feia i produïa
fora, com el pop-art americà, veure el que s’estava
creant nou, això va encendre la flama creativa, o
diga-li com vulguis.
En tot cas, interès sempre pel mateix: fer coses
que m’aportessin una espurna de creativitat.
També per la via de l’atzar, amb troballes, peces
no fetes per mi, coses de procedència diversa...
No m’ha preocupat mai la classificació, no tinc
interès que m’encaixonin en coses en concret.
• Certament, resulta difícil classificar, has estat sempre molt actiu, en diferents àmbits,
sembla una necessitat vital...
Sí, una necessitat de comunicar sensacions, no
dic formes, que ja seria altra, comunicar sensacions. En definitiva, el que fa un relat és explicar
coses que no són veritat, són il·lusions, no pots
tocar. No ens enganya, però ens fabrica una il·lusió, amb més realisme o menys, més expressió o
menys..

PV

• Quins plans o en què penses ara?
L’edat limita. Per escultura, per exemple, ja no pots
remenar pesos. Anava a la muntanya a carregar
pedres, ara no puc. Però estic actiu, potser no tant
com caldria, però treballo, faig ceràmiques, he fet
l’exposició al monestir, també el llibre del Feliu, faig
coses. Però no hi ha res que hagi de fer per força,
vaig fent. La meva gran obra si no l’he feta ja, ja no
la faré.
• Alguna obra que t’agradi més?
L’escultura de la plaça entre Correus i l’escola la
Llar o la de la plaça 11 de Setembre i altres que
tinc al Solsonès, estic bastant satisfet, però entre
parèntesi; és allò de la insatisfacció que deia abans.
• Creus, com defensen alguns, que en l’art està
tot fet?
No. Ara es fan coses amb un hiperrealisme que
no s’havien fet mai. Potser hi ha un cansament,
però poden venir noves formes. Justament, penso
que ara és el moment de la plurifórmula de fer art,
això seria, potser, un nou renaixement. De totes
formes, m’interessa l’art en general si està fet amb
certa emoció, és clar, ja sigui pintura, escultura, fotografia o una pel·lícula, et pot emocionar, i es fan
coses sensacionals, amb intensitat i força expressiva. Hi ha un gran ventall de formules de fer, no
crec que puguem dir que ha mort l’art, al contrari.

• L’activitat artística és crítica amb la vida o és
altra cosa?
En una època vaig fer una obra que en podríem dir
«compromesa». Tinc un espai a un poble del Solsonès, amb un cobert que vaig intentar dignificar i
tinc una exposició permanent, tinc obra que està
feta en el moment que hi havia tot el problema
de la Iugoslàvia i Txetxènia, amb tot d’obra amb
títols relatius; perquè en aquell moment jo devia
sentir els fets que passaven a Grozni i així li vaig
posar el títol a vàries obres. Sí, els fets s’hi reflecteixen d’alguna manera a les obres. Però, a veure,
em vaig proposar fer això? No sé, però em va sortir.
Per què? Imagino que la situació, una resposta no
meditada, senzillament surt.

Abril de 2018

Pep Valenzuela
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