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Entitats i administració miren cap a Ca n’Anglada
Es crea una Taula de Convivència de treball tècnic i polític per resoldre les problemàtiques socials del barri
Miquel Gordillo

C

a n’Anglada, barri emblemàtic
de la ciutat, sovint estereotipat
i estigmatitzat, arrossega una
problemàtica social latent des de fa
molts anys. Entitats socials i administració volen abordar d’una vegada les
múltiples mancances del barri i dels
seus habitants en conjunt. En el ple
municipal corresponent a aquest mes,
l’associació veïnal del barri intervingué
per exposar la necessitat d’un treball
per abordar aquestes problemàtiques. Tots els grups municipals han
consensuat que es crei una taula de
treball tècnic, tot aprofitant un recent
estudi que posa el focus de la situació
del barri.
Aquest estudi, encarregat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament, i
elaborat per l’associació Mediacció, ha
consistit en una diagnosi externa, i per
tant independent de polítics, enfocat
a definir objectius i accions a mitjà
termini. S’han realitzat entrevistes a
tècnics del Districte 2, membres de
l’associació veïnal, del Grup de Colònies, de l’associació musulmana, un
director d’escola i joves del barri.
L’estudi assenyala que, malgrat que
entre els anys 2004 i 2010 es varen
invertir molts recursos en la transformació del barri - més de 42 milions
d’euros al Districte 2 -, la percepció
de millora no és tan evident entre la
població que entre polítics i tècnics.
Alhora que es constata que les polítiques transversals encara no s’han
consolidat plenament, en paraules extretes de la diagnosi.
En l’àmbit de l’habitatge, per exemple, les mancances són evidents. L’estudi constata com a principi de la dèca-

da del 2000 es va permetre especular
a la part sud de barri amb l’habitatge, i
com l’Ajuntament hauria d’haver dirigit l’acollida de persones nouvingudes
a diferents barris, i no deixar aterrar
tothom a Ca n’Anglada, en paraules
d’entrevistats. Cert que a la zona nord
s’estan produint intervencions de gran
impacte, com ara l’Esponjament de
pisos, que finalitzarà aproximadament cap al 2020, amb una inversió
de 18 milions d’euros, tot plegat per
intentar resoldre la problemàtica dels
habitatges en aquesta zona.
El fracàs escolar dels joves és un altre
motiu de preocupació, expressat com
que «estem generant una ciutadania
amb poca formació». Les entrevistes
realitzades amb joves revelen aquesta
manca d’una perspectiva de futur desoladora: “no hi ha treball que podem
fer, arriben empreses o supermercats
i no prioritzen els joves del barri”. A
més, la pobresa general del col·lectiu
nouvingut ha produït situacions com
l’anomenat Mercadet de la misèria.
De l’estudi sí que es desprèn que els
adults d’origen estranger participen
activament al barri com a consumidors dels comerços de proximitat o en
les entitats pròpies. De totes maneres,
hi ha una diferenciació evident entre
els veïns de la zona nord i de la resta
del barri. La colonització masculina
de l’espai públic és molt intensa en la
zona nord, fet que produeix un distanciament dels veïns d’altres zones i
una dinàmica de “dos barris”. Paral·lelament, es produeix més vulnerabilitat
per a les dones, des d’una perspectiva
de gènere.
Per una altra banda, hi ha la problemàtica, també, de la gent més gran, la
qual manifesta sensacions de soledat,

i que l’espai públic els és llunyà. Pel que fa a
la percepció d’inseguretat, hi ha una absència mínima de violència directa (existeix un
menor índex delictiu al barri), malgrat que
s’observen incidents de joves vinculats a consums, petit tràfic de drogues o agressivitat en
la conducció. A més, la violència simbòlica
s’ha pogut evidenciar per la segregació d’espais segons origen o gènere. I molta gent que
manifesta que marxaria del barri si s’ho pogués permetre.
En resum, la convivència, malgrat tot,
sembla estar bastant malmesa. Obertament
s’assenyala que el problema ja no és només
aquest, sinó de micro convivència a les comunitats veïnals, on els anomenats autòctons
no senten respectats els seus drets i tenen la
sensació que l’Ajuntament deixa passar massa casos d’impagament, brutícia, antenes parabòliques, etc.

Salvem la Masia Marcet

Redacció

«Davant la gradual ruïna i el lamentable estat de la Masia Marcet», afirma l’Associació de Veïns/es de Can Boada del Pi en un comunicat fet públic el 15 de juny, «volem
donar la veu d’alerta».
La Masia Marcet, s’explica, va ser construïda pels Srs.
Marcet propietaris i habitants, en aquells moments,
de la Masia Can Boada del Pi, els orígens de la qual es
remunten més de cinc segles enrere. Va ser edificada a
principis del segle XX, molt propera a l’antiga Masia de
Can Boada amb l’objectiu de disposar d’un habitatge familiar més modern i còmode. A la mateixa època també
es va construir l’Ermita del Sagrat Cor de Jesús que està
ubicada a prop de la Masia i és obra del també arquitecte
modernista Josep María Coll i Bacardí.
Els Srs. Marcet van encarregar la Masia a l’arquitecte
Lluís Muncunill,va estar habitada fins fa uns 30 anys

en què els masovers la van abandonar. A partir d’aquest
moment va començar la seva lenta degradació, arribant a
l’estat lamentable en què es troba avui.
Fins fa pocs anys la Masia era propietat de la família
Carbonell, però segons informacions recollides per l’AV,
«sembla ser que una de les conseqüències de la crisi
econòmica va ser el traspàs d’aquesta propietat al banc,
fet que «si no s’actua, és indubtable la pèrdua de la Masia Marcet en el propers anys». Una pèrdua que, a més,
deixaria en una «pèsima situació, molt lamentable» tant
«l’Ajuntament en el seu conjunt com els sectors culturals
de la ciutat».
Finalment, el comunicat alerta dels riscos i perills fins i
tot personals i per a la canalla del barri per la situació de
deixadesa i degradació de l’edifici: «la Masia s’ha convertit
en el punt d’aventures de nens/as que entren en la mateixa contribuint a la seva deterioració i posant en risc la seva
integritat física».

Algunes propostes per a la
millora d’un barri

L

a diagnosi elaborada presenta la necessitat de constituir un espai tècnic per elaborar un pla de futur
del barri, amb mires a l’any 2030. Que compti amb
presència de persones que coneguin el territori de primera mà, el pla planteja un seguit de mesures quantificables, en diversos àmbits d’actuació. Per exemple educatives: dissenyar itineraris formatius individuals per a joves
sense ESO, ampliar les places d’Escola d’Adults, així com
projectes educatius a primària; d’altra banda generar més
activitats esportives a les escoles, així com nous espais
esportius a l’espai públic, amb especial incidència vers les
dones. També s’apunta a incrementar la neteja de punts
crítics i promoure una campanya de civisme.
Pel que fa a la qüestió laboral, s’hi plantegen polítiques
actives d’ocupació, a més que es tracta del barri de la ciutat on es donen més ajuts per necessitats d’alimentació,
en matèria d’habitatge i de rendes mínimes d’inserció
(PIRMI). Es considera que cal ampliar els itineraris
ocupacionals personalitzats, de nou amb especial atenció a les dones del barri – el col·lectiu de la zona nord no
participa activament en els itineraris de la recerca de feina - . També es recomana que s’impulsin cooperatives de
treball associat i projectes d’economia circular. O bé es
recull la idea de recuperar un edifici buit per destinar-lo
a treball cooperatiu per a nous oficis.
La vessant comunitària és clau, com ara promoure
horts socials en espais buits com a exemple de bona
pràctica. Integrar amb altres activitats gastronòmiques
de la ciutat, entre d’altres.
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FAVT: “Han estandarditzat la societat, però
cal respectar tothom diferent”
S’ha de fer la ciutat accessible, és un mandat, no es pot pensar en això com una «millora» aquí o allà.
Pep Valenzuela

L’

assemblea de la Federació
d’Associacions Veïnals de
Terrassa d’aquest any va escollir com a vicepresident en Joan Vila,
que és al temps president de l’entitat
Prou Barreres!, per la defensa dels
drets de les persones amb discapacitat.
D’altra banda, la Favt té un conveni
de col·laboració amb aquesta entitat
des de fa anys. O sigui, el compromís
de la Federació amb la lluita per garantir l’accessibilitat de totes les persones
és total i sense matisos, destaca en Ramon Clariana, expresident de l’entitat i
actualment vocal de Comunicació.
Certament, s’ha avançat molt, tant
en estudis com en legislació, afirma
en Joan Vila. «S’ha entès el que s’ha
de fer, perquè estem parlant de l’espai
públic, on es troben molts interessos
diferents, com vehicles, comerços i
altres, i si no es posa algú que reguli,
l’accessibilitat universal no pot ser efec- ▪▪ Ramon Clariana, vocal de Comunicació, i Joan Vila, vicepresident de la FAVT.
tiva, sinó que esdevé segregació segons
les condicions físiques». O sigui, emfalitat universal per al conjunt de col·lecsitza: «No pot ser una competició per
tius, menys el de la discapacitat, per
l’espai, es tracta de què hi hagi un espai
al qual es plantegen uns terminis per
per compartir, no per competir».
eliminar les barreres. Ara, però, des de
Per això, explica, és fonamental la llei
l’any 2017, és obligatori eliminar bard’accés universal. «Però perquè s’aplireres. En Joan alerta, com ja ho ha fet
quin les normes, els equips tècnics de
amb el govern local i altres autoritats,
les institucions estan per fer això. Teque en el context actual «qui no actuï
nim la llei que regula, no cal inventar
contra la discriminació es converteix
res». El problema és que, com que la
en còmplice de la mateixa».
llei planteja un canvi profund, que toca
El passat dia 21 de juny, Prou Barreedificis, comerços, carrers i tot l’espai
res va presentar un llistat de mesures
públic, «no la volem veure, i les perso(vegeu article a sota) que l’Ajuntament
nes sempre som les últimes, però ara
haurà de dur a terme. «El que abans era
han de ser les primeres». Cal fer el canpetició acceptable i admirable, ara, per
vi, subratlla, i les eines hi són.
llei, s’ha de fer: totes les actuacions urLa legislació, de fet, ve de lluny, de
banístiques han d’incloure l’accessibili2003, on es planteja la igualtat d’oportat universal, qualsevol actuació d’obra
tunitats i no discriminació i accessibiha d’incloure l’actuació», sentencia.

«No pot ser
una competició
per l’espai,
es tracta de
què hi hagi
un espai per
compartir, no
per competir».

PV

En aquest sentit, denuncia les ampliacions de vorera amb passos de pintura. I afirma que «encara que sigui una
actuació provisional s’ha de complir el
protocol d’accessibilitat, i no s’està fent,
no pot passar tothom», assenyalant
que cal rebaixar voreres, anivellar el terre i altres actuacions. «Es tracta només
de què les coses es facin ben fetes i ja
està, cap altra cosa», rebla.
En Joan explica que no es pot abaixar la guàrdia ni un moment, perquè
a part les barreres físiques n’hi ha les
culturals, econòmiques i polítiques:
«la societat s’ha estandarditzat, però
ara hem de passar a la vida per a tothom».
En aquesta línia, en Ramon afegeix
que és molt freqüent que s’argumenti

en contra de les actuacions per garantir l’accessibilitat el fet que «val molts
calés, però és que el dret de les persones no té preu i s’ha de garantir, i no
serveixen disculpes de provisionalitat,
fins quan aquesta provisionalitat?!».
Des de l’Ajuntament, comenta el vicepresident de la Favt, els han demanat que davant les queixes presentin
propostes en el Pla d’Acció, «però senyor!», etziba, «el pla d’acció no necessita que ningú demani l’accessibilitat
universal, és un dret! Has de treballar
per fer la ciutat accessible, és un mandat, no pots pensar en això com una
«millora» aquí o allà.
Lamentablement, aquesta responsabilitat encara no l’assumeixen».
En aquest punt, en Ramon insisteix
novament en el fet que s’ha d’entendre
que allò que afirma en Vila ho afirma
no només com a Prou Barreres, sinó
també com a Favt: «els criteris del
Joan són els nostres criteris».
Un altre tema important toca als
mitjans de comunicació, també els
de l’Ajuntament, afirma en Joan. Cal
posar tots els mitjans, utilitzar el llenguatge senzill, la titulació i signes, entre altres, perquè tothom tingui accés
igual a la informació.
Pel que fa a les eventuals denúncies
d’incompliment amb l’accessibilitat,
en Joan informa que cal fer, en primer
lloc, un requeriment. Després, hi ha
un termini de tres mesos per fer la intervenció que calgui, i si no es produeix, el cas es pot portar ja directament
al jutjat. Això serveix també en els casos en què l’Ajuntament hagi d’exigir
d’altres institucions o empreses, com
ara és el problema dels pals elèctrics a
les voreres. En aquest problema, afegeix en Ramon, «la Favt intervindrà
per exigir solució urgent».

Prou Barreres planteja 18 mesures per fer efectiva l’accessibilitat

▪▪ Membres de l’entitat Prou Barreres durant la roda de premsa
de presentació de les
propostes per garanntir l’accessibilitat
universal a Terrassa

P

rou Barreres presentà 18 mesures per fer efectiva
l’accessibilitat universal a la ciutat. Va ser el passat
21 de juny, en una roda de premsa al casal cívic de
Ca n’Aurell:

1. Reforçar el Pacte Terrassa per l’accessibilitat amb mesures i protocols perquè el seu poder transversal sigui efectiu
per assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, entorns i servveis, de manera que les persones amb discapacitat puguin exercir plenament els seus drets en igualtat de
condicions que la resta de ciutadanes i ciutadans, d’acord
amb la Llei Geeneral de Drets de Persones amb Discapacitat RDL 1/2013 efectiu 4/12/2017.
2. Incorporar a tots els protocols d’actuacions municipals
l’accessibilitat universal.
3. Incorporar a tots els protocols organitzatius d’activitats

10. Crear la comissió per ajustos raonables per reforçar el treball de col·laboració que
s’està fent amb la responsable de l’Oficina Tècnica per la Promoció de l’Accessibilitat
Universal.
11. Millorar el control de l’espai públic per garantir el dret a l’accessibilitat universal
(sacs d’obres, motos, bicis, aparcaments, reservats, terrasses...).
12. Crear una comissió per avaluar el Pla Estratègic, tal i com diu el mateix Pla.
13. Tornar a donar les ajudes per a fer l’accessibilitat als establiments comercials.
14. Informe del recorregut pels comerços del centre, tal i com es va comprometre.
15. Donar ajudes a les comunitats de veïnes i veïns per l’accessibilitat.
16. Transport públic, s’han d’acabar de fer accessibles per a tothom totes les parades
i acabar de reparar la megafonia interior dels busos.
17. Fer campanya pel dret a l’accessibilitat (establiments, comunitats...).
18. Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades
en matèria d’accessibilitat universal, fomentar la no discriminació de les persones
amb discapacitat, vetllant pel principi d’igualtat d’oportunitats.

municipals l’accessibilitat universal (Fira Modernista, Festa
Major, cavalcades...).
4. Incorporar a tots els protocols d’información l’accessibilitat universal per avançar en la inclusió social de les persones
amb discapacitat.
5. Fer requeriment davant tot incompliment en accessibilitat universal.
6. Fer requeriment perquè treguin de les voreres els pals
elèctrics, per garantir el dret a participar en igualtat i no
discriminació.
7. Llistat d’edificis municipals que s’han de fer accessibles
per a tothom.
8. Llistat de projectes d’obres pendents d’executar que incorporen l’accessibilitat.
9. Superàvit del 2017, conèixer les inversions amb accessibilitat previstes.
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FESTA MAJOR DE TERRASSA, Del 29 de juny al 4 de juliol del 2018
Punt d’informació i
prevenció d’agressions
sexuals i comportaments
sexistes
S’habilitaran a tres espais centrals de la Festa Major i
oferiran atenció i acompanyament en cas d’agressió
masclista.

Atri de l’Ajuntament 24 hores.

Consum d’alcohol
responsable
Per tal de gaudir d’una festa cívica i amb
responsabilitat, modera el consum d’alcohol.

No beguis si has de conduir.
-18

al Raval de Montserrat (Policia Municipal)

Està prohibit el consum i la venda
d’alcohol a menors d’edat.
Està prohibit el vidre en actes
multitudinaris.

“El Jove” de 24 a 4 h.
c. Major, 7 de 22 a 3 h.

entitats feministes i LGTBI

Telèfons d’emergència 24 hores

Policia Municipal: 092 o 112
Mossos d’Esquadra: 112
Línia d’Atenció a les dones en situació de violència.
Servei 24 h. Gratuït i confidencial: 900 900 120
Atenció Sanitària: 112

Consells i
recomanacions
L’ÚLTIMA
HORA

Segueix les recomanacions de seguretat de
l’organització i dels serveis d’ordre públic a fi
que la vostra participació en l’acte esdevingui
una autèntica festa.

Espais reservats per a persones amb
mobilitat reduïda als concerts del Parc
dels Catalans i de la plaça Nova i als
espectacles on hi hagi cadires
Places d’aparcament especials per a
persones amb targeta d’aparcament

festamajor.terrassa.cat

FEsta Major 2018

Segueix-nos i comparteix
les teves imatges
de laTerrassa,
festa

Per moure’t millor, ves a peu o en bicicleta
o utilitza el transport públic.

L2 L3 L4 L5 L8 L9

ciutat sense gluten

Fins les 3 h de la matinada.

@ajterrassa
@terrassa.serveidecultura
Consulta els
establiments amb una oferta

Divendres i dissabte
fins les 5 h de la matinada.

apta per
a celíacs a l’apartat
“Gastronomia” de
al teu mòbil! Pots
navegar
per:
www.visitaterrassa.cat.

Diumenge
fins les 5 h de la matinada.

L’ÚLTIMA
festamajor.terrassa.cat
A
R
O
H
Totes les línies comptaran amb el servei de
sta
de la feintermèdia”
“parada
en horari nocturn.

Més informació:
www.terrassa.cat/mobilitat
www.tmesa.com

@ajterrassa

Festa inclusiva

de la festa

Mobilitat

Segueix-nos i comparteix
les teves
Segueix
la imatges
Festa Major a :
de la festa

Punt d’atenció als infants perduts
a l’atri de l’Ajuntament, al Raval de
Montserrat

al teu mòbil! Pots navegar per:

També
hi trobareu

Actes de foc

L9

Assistència sanitària per part de
Creu Roja en diferents punts de la
ciutat

Lectura del Pregó amb intèrpret de
llengua de signes catalana i reserva
d’espai per a persones sordes

#NomésUnSíÉsUnSí

També
hi trobareu

Punts d’atenció

També pots navegar pels
mateixos continguts
a
terrassa.serveidecultura
·
@ajterrassa
través de l’app

@terrassa.serveidecultura

festamajor.terrassa.cat
També pots navegar pels
mateixos continguts a
través de l’app

www.malarrassa.cat

SOCIETAT

MALARRASSA

5

>Mesures
>
per millorar l’equitat del sistema educatiu català

Les AMPA presenten un decàleg per revertir
la segregació escolar
Redacció

E

l passat dijous 14 de juny, a
Terrassa, les AMPA de la
Comissió de Centres d’Alta
Complexitat de la FaPaC (Federació
d’AMPA de Catalunya) va presentar un decàleg, fruit del treball de les
AMPA membres. L’elecció del lloc, la
Masia Freixa de Terrassa, malauradament no té res a veure amb el modernisme, sinó amb el fet ja denunciat fa
anys, fins i tot a un informe del Síndic
de Greuges de Catalunya, per ser el
municipi amb més segregació escolar
de Catalunya i per concentrar un elevat nombre de centres anomenats de
màxima complexitat.
En la seva intervenció, junt amb Xènia Amorós, vicepresidenta FAPAC, i
Àlex Castillo, vocal Igualtat Oportunitats FAPAC, la Pamela Navarrete,
de l’AMPA de l’escola Agustí Bartra
i membre junta Comissió Centres

Alta Complexitat FAPAC, subratllà
que a Terrassa «el problema és molt
greu i fins ara no s’han posat en marxa
mesures per solucionar-ho», quan fa 2
anys que l’informe del Síndic col·locava la ciutat al cap de la llista de ciutats
amb més segregació, amb 18 centres,
12 escoles i 6 instituts.
Les AMPA dels centres d’Alta
Complexitat de Catalunya han elaborat un decàleg per lluitar contra la
segregació escolar i millorar la situació
d’aquests centres educatius que escolaritzen alumnat amb un elevat risc
d’exclusió social.
La segregació escolar és un «mal endèmic del nostre sistema educatiu»,
afirmà la Xènia Amorós, que «lesiona
la cohesió social i trava greument la
igualació d’oportunitats». El pitjor, en
l’actualitat, afegí, és que «lluny d’apaivagar les desigualtats, el sistema educatiu actua com un agent potenciador
de la bretxa social». Així, denuncià, a

la darrera dècada, s’ha desenvolupat
la «triple xarxa de centres educatius»:
l’escola concertada, l’escola pública
d’elit, i l’escola assistencial, on ens trobem els centres etiquetats sota «l’eufemisme de màxima complexitat».
La segregació escolar per motius
socieconòmics, emfasitzà l’Àlex
Castillo, té com a «principals causes: el copagament, la privatització
de l’educació i l’existència de concerts educatius»; però, també hi
juga un paper fonamental la «desregulació de la lliure elecció de centre,
que en l’actualitat es regeix més per
lògiques de mercat que no pas de
servei públic». És per això, consideren, que calen iniciatives polítiques
que afavoreixin la creació d’aules heterogènies i evitin la perpetuació de
guetos escolars.
En aquest sentit, la FAPAC presenta el següent «decàleg d’urgència», en paraula d’Amorós, o sigui

Decàleg
1. Universalització del sistema educatiu: tant en horari lectiu com en extraescolars o
lleure.
És evident que el pagament de quotes representa una barrera per l’accés a determinats
centres. En alguns països europeus com Finlàndia està totalment prohibit que les famílies
puguin fer aportacions econòmiques als centres educatius. També considerem que és
imprescindible que els alumnes més vulnerables tinguin accés a una educació extraescolar
o de lleure de manera gratuïta, per tal de garantir el dret a una educació completa.
2. Incrementar la dotació de recursos humans als centres de màxima complexitat. Són
necessaris integradors socials, educadors socials, psicopedagogs i mestres d’educació
especial. La reducció de la ràtio a 20 s’ha d’aplicar sense cap mena d’excepcions i estranyes
negociacions amb les direccions. Per aconseguir un sistema equitatiu, s’han de posar els
recursos allà on són més necessaris.
3. Reserva efectiva de places per a alumnes amb NEE de tipus socioeconòmic i alumnat
afavorit.
Cal un protocol amb pautes ben definides per poder fer una diagnosi correcta d’alumnes
amb necessitats educatives especials. Segons Idescat, actualment la taxa de pobresa
infantil ronda el 30%, en canvi a primària els alumnes detectats amb NEE només representen el 5% de l’alumnat total, per tant hi ha una infra-detecció molt acusada.
És necessari aplicar una quota màxima i mínima de reserva de places d’alumnat en risc
d’exclusió social i d’alumnat afavorit, segons recursos i nivell d’estudis superior de les
famílies, afavorint la creació d’aules heterogènies. A altres regions d’Europa, concretament
a Flandes, ja existeixen iniciatives de distribució d’alumnat afavorit que s’han implementat
amb èxit.
4. Elaborar instruccions de bones pràctiques per les Comissions de Garanties d’Admissió.
Establiment i compliment estricte d’expedients administratius sancionadors pels centres
educatius que no respectin les quotes i per aquelles famílies que falsegin dades en el procés d’admissió, com per exemple perdre la plaça i/o gratuïtat del sistema.
5. Blindar la matrícula viva als centres de màxima complexitat. És important que les aules
d’aquests centres es mantinguin estables com signe de qualitat.
6. Eliminar les diferències horàries entre centres educatius, especialment a secundària,
segons zona educativa. La diferència horària en secundària entre centres educatius públics
i centres educatius concertats és un greuge comparatiu. La tendència és la dualització dels
recursos públics amb una concentració d’alumnat afavorit a la concertada, i una pública que
resta com assistencial per alumnat desafavorit.
7. Crear programes de suport per la dinamització de les associacions de famílies dels
centres de màxima complexitat i promoure la coordinació d’AMPA/AFA en el territori. Un
dels objectius ha de ser augmentar la participació de famílies, ja que estudis evidencien que
és imprescindible la participació de les famílies per l’èxit educatiu de l’alumnat. També és
important crear xarxes d’intercanvi i establir vincles comunitaris entre les diferents AMPA/
AFA d’un territori per tal de veure l’escola com un conjunt i disminuir la competència entre
centres.
8. Revisió del Decret d’admissió d’alumnat i eliminació dels punts per exalumne i malaltia
digestiva. És imprescindible revisar el Decret d’admissió d’alumnat per generar un sistema
més just de puntuació que aposti per l’escola de proximitat i faciliti una composició heterogènia a les aules, reflex de l’entorn on es troba el centre.
9. Reserva de places a la Universitat per alumnes procedents de centres de màxima complexitat. Prioritat a la universitat pública per a l’alumnat de la pública. Existeixen diverses
experiències a altres països com el Perú o Mèxic que afavoreixen l’accés a estudis superiors a alumnes més desafavorits.
10. Introduir en el currículum l’educació multicultural i antiracista, així com posar a l’abast
de l’alumnat la possibilitat d’estudiar la seva llengua materna. Necessitem que el currículum
escolar reculli la diversitat cultural de les nostres aules i que cadascun dels nostres alumnes puguin trobar referents. També és necessari apostar per una visió menys etnocentrista
i introduir conceptes com l’estigmatització, l’aporofòbia i la discriminació per raó d’origen.

▪▪ Pamela Navarrete, Xènia Amorós i Àlex Castillo, durant la roda de premsa.

que no és ni el programa ni proposta
global de l’entitat, sinó una proposta per millorar l’equitat del sistema
educatiu en el curt i mitjà termini.
Es va destacar la importància de la
universalització del sistema, tant en

horari lectiu com en extraescolar o
lleure; la dotació de recursos humans, la reserva efectiva de places i
el blindatge de la matrícula vivia, i la
dinamització de les AMPA, promovent la seva coordinació.

La concentració d’alumnat més vulnerable generarà greus problemes de convivència i
d’intolerància.
El decàleg inclou una bateria de mesures essencials i urgents per millorar la
segregació escolar com a mal endèmic del sistema educatiu. Cal una actuació
determinant per part de l’administració per no deixar passar una altra dècada sense
posar-hi solucions.
Actualment a Catalunya hi ha unes 330 escoles i instituts considerats de màxima
complexitat que podrien estar escolaritzant uns 200.000 alumnes de 3 a 16 anys.

El FeMAP arriba a la 8a edició amb més municipis
i apostant per les Escapades Musicals
El Festival de Música Antiga dels Pirineus dóna el
tret de sortida el dia 29 de juny a La Seu d’Urgell
amb l’Escolania de Montserrat i la Capella de
Música de Montserrat, i s’allargarà durant els
mesos de juliol i agost realitzant 52 concerts en 37
municipis pirinencs. El festival segueix apostant pels
packs turístics, la vessant social i enguany incorpora
la iniciativa de les Escapades Musicals, productes de
dos o tres dies que combina diversos concerts amb
activitats complementàries.
Més info: www.femap.cat

Escolania de Montserrat i Capella
de Música de Montserrat

Viu la verema al celler Família Torres
S’acosta el mes de setembre, ja falta poc per començar
a collir el raïm que més tard es convertirà en el vi que
seduirà els nostres paladars. Al celler Família Torres
proposen dues activitats per gaudir d’aquest moment,
Dia de Verema i Del Cep a la Copa. Aquestes
experiències han estat reconegudes recentment com a
“Millor Experiència enoturística” als Wine Tourism
Awards per la revista Drinks International.
Més info: www.torres.es

Verema al celler Família Torres

Cerdanya EcoResort, compromès amb el medi ambient
Ecologia, medi ambient i evitar el malbaratament
alimentari. Aquests són els pilars de Cerdanya EcoResort
de Prullans i així ho demostra el primer premi
Remenja’mmm que ha guanyat recentment el seu
restaurant. Un sistema de monedes internes per premiar
els clients i aprofitar les restes de fruites i verdures per fer
compost pel seu hort, són algunes de les accions que el
restaurant desenvolupa per reduir el malbaratament
alimentari i sensibilitzar els clients.
Més info: https://www.cerdanyaecoresort.com

Cerdanya EcoResort
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>Les
> retallades maten

M. Coma: “la gent dels pobles tenim menys drets?”
Sense urgències de nit i el SEM (061) col·lapsat la població de Castellbisbal pateix una perillosa discriminació
Les retallades patides a la sanitat pública amb la
justificació de la crisi i la necessitat de polítiques
d’austeritat per liquidar drets socials mentre es salvaven
bancs, han deixat al país en una situació molt difícil
de la sanitat pública: la gent mor esperant a les files
i mor per la retirada i manca de servei i atenció.
2011 ella i un grup de veïnes de
la ciutat ocuparen l’ambulatori de
a nit del 9 de febrer del 2012, Castellbisbal per protestar pel tanen David, amb 21 anys, fill de cament del mateix durant la nit,
la Maite Coma, posava fi a deixant d’oferir un servei «necessala seva vida. Aquella nit, al seu pis, ri», afirma la Maite, que havia estat
en Castellbisbal, van trucar al 061, funcionant durant anys. La tacanServei d’Emergències Mèdiques da va durar fins el 31 de juliol».
(SEM) per demanar atenció pel Durant aquest temps, el fill, que
David, que patia un episodi d’ansi- «era una persona molt callada, molt
etat. La doctora que el va atendre tímid, es va tancar en ell mateix», redemanà sobre l’estat, agressivitat corda la veïna de Castellbisbal. Sosi altres detalls, i en considerar que pitant que fos quelcom més greu que
no hi havia perill, els va dir que no la timidesa, va aconseguir consulta
hi havia metge que hi pogués anar amb psiquiatria, de la qual, però, no
▪▪ Maite Coma durant l’entrevista.
i que, com que el CAP local tanca en va treure res. «Jo vaig trobar a falde nit, que anessin de matí a veure tar que no em donés unes pautes per
ajudar-lo», es plany tot recordant.
el metge.
ment, que el perseguien i vigilaven.
Finalment, el psiquiatre li va dir
Van intentar convèncer-lo d’anar al
A la Maite li han dit que no hi ha
que en David patia una fòbia social,
metge sense èxit. Van trucar a un
relació directa entre la resposta
«però no em va dir què fer, no ho
psicòleg amic que els va dir que tedel SEM i el tràgic final d’en
podia entendre». Després, el fill va
nia característiques de brot psicòtic,
David. De fet, la denúncia que
decidir no anar-hi més al psiquiatre
i finalment, sense saber què fer, van
va posar per la via penal ha
i va deixar la medicació. Tot i la por
trucar al 061, on es van trobar amb la
estat desestimada, però ella
davant la situació, al principi semblaresposta relatada abans.
va que «remuntava, estudiava i trebaprepara altra pel civil. Perquè
La Maite no està disposada a accepllava, anava fent coses».
té clar la relació entre la manca
tar que aquest episodi es resolgui amb
d’assistència i urgències,
Fins que el febrer de 2012, després
un ‘no s’ha pogut fer res’ o un ‘no hi ha
causada per les retallades en
de ser operada del peu la Maite, quan
mitjans’ ni altres similars. Ha parlat
la sanitat pública i la mort del
va demanar pel fill perquè l’ajudés a
i demanat respostes al govern local,
seu fill.
tornar de l’hospital, el va trobar molt
busca informació i raons i es mostra
nerviós i alterat. Ja a casa, recorda, ell
totalment disposada a anar fins al fiTan clar com que el 15 juliol de hauria dit que es trobava molt malanal: «el temps que havia de dedicar
al meu fill, ara el tinc tot per lluitar»,
sentencia.
De fet, es va posar en contacte amb
la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública de Terrassa (PDSP) i ha imEl periòdic independent i gratuït de Terrassa
pulsat la creació d’un grup de Marea
Blanca a Castellbisbal. Explica que els
COL·LECTIU EDITOR
han dit que el 061 pot arribar a rebre
Pep Valenzuela, Miquel Gordillo, Jordi F. Fernández, Ana Belén
fins a una mitjana de 4.500 trucades
Mesa
per dia, i ella, afirma, podria «entendre que no arribin a tots els llocs»,
DISSENY I MAQUETACIÓ
però llavors, afegeix, «per què tanquen
Luis Miguel Galache, Pep Valenzuela, Miquel Gordillo
l’ambulatori local? És molt important
COL·LABORACIONS
que estigui obert les 24 hores».
Mar Garcia, Maria C., Joan Tamayo, Jordi Sellarès, Salvador
Amb les retallades, es va intentar
Pérez, Miquel Mallafré, Emili Díaz, Iván Carrasco, Oriol Vicente,
justificar que no hi havia pressupost,
Jaume E. Vilaseca, Eloi Falguera
però, pregunta: «no sé, quant val una
vida?». I encara emfasitza: «estem
discriminats per viure en un poble?»
PUBLICITAT
Castellbisbal té més de 12.000 habiPep Valenzuela
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tants, moltes persones i grans i molts
infants, «no pot ser!», sentencia.
La Maite informa que moltes vegades la gent del poble ha de venir a
urgències Terrassa, «que ja estan col·
lapsades! Però, què podem fer?» Ara
els diuen que poden anar al CAP de
Sant Andreu de la Barca. Però, conclou, «certament si tinguessin l’ambulatori, no caldria aquest anar i venir i,
a més, crear problemes a altres llocs».
La Marea Blanca Castellbisbal ha
creat un perfil a les xarxes i promou
una campanya demanant CAP 24
hores, i anuncia mobilitzacions: «que
qualsevol persona de Castellbisbal
tingui drets com en altres ciutats, perquè a mi em va abandonar la Sanitat,
al meu fill el van abandonar, i el meu
fill era una persona de Catalunya, nascut, treballava i vivia i pagava impostos
a Catalunya, però a ell no li van donar
l’opció de triar. Perquè ell no era conscient de què estava malalt, i jo vaig demanar l’ajuda i me la van negar dient
que era major d’edat. Al meu fill no
el van atendre, tot i trucar i demanar
ajuda».
Ja van recollir signatures, el 25 novembre de 2016 les van entregar a
l’Ajuntament, 1.391 signatures, perquè les enviessin a la Generalitat.
«Ens van contestar al gener 2017 que
ja veurien què podien fer, però encara
està sense obrir el CAP nit».
Reflexionant sobre les dificultats per

mobilitzar en una situació com aquesta, la Maite creu que el problema és
que molta gent, per desgràcia, s’ha
acostumat a anar amb el seu cotxe,
encara que la carretera antiga de Terrassa hi ha molts giravolts i està sense
llum a la nit. «Jo vaig anar fa uns anys
davant d’una ambulància perquè no
sabien el camí. Si has d’anar amb una
persona malalta, és perillós, i si li passa
alguna cosa a la persona?», qüestiona.
I encara explica que sí que tenen una
ambulància de nit al poble, «però no
hi ha conductor, no t’ho perdis!». Diu
que el conductor no es queda de guàrdia. Se’n va a casa seva, que pot ser a
Rubí o a Terrassa. O sigui que, en el
millor dels casos, res que pugui considerar-se servei d’urgències.
Finalment, la Maite afirma que la denúncia, del novembre de 2012, contra
la doctora del SEM per homicidi imprudent, que li van arxivar «perquè ella
no podia preveure el que va succeir»,
ara està pensant a posar-la per altres
vies, «posen pegues, però ja veurem,
penso que se’ls ha de tocar les orelles».
«Si no poden donar servei, si estan
col·lapsats, que ho reconeguin i posin
remeis, perquè necessitem servei per
a tothom, per als meus veïns i veïnes.
Ja sé que el meu fill no me’l tornaran,
però no em quedaré a casa, seguirem
lluitant, perquè la gent no s’ho mereix
tenir això. La situació és molt greu, sobretot del SEM».

www.malarrassa.cat
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>Autora
>
del llibre ‘Microfísica sexista del poder: el caso de Alcàsser y la construcción
del terror sexual”

Nerea Barjola: “Només hi ha una manera de
canviar les coses, i és a través del feminisme”
Mar Garcia

L

a investigadora i doctora en
Gènere i Feminismes Nerea
Barjola, ha presentat el seu llibre Microfísica sexista del poder: el caso
de Alcàsser y la construcción del terror
sexual (Virus, 2018) a la llibreria Synusia de la ciutat. L’autora analitza el
relat del cas d’Alcàsser des d’un punt
de vista polític, no com a succés mediàtic. El tractament que van fer els
mitjans de comunicació es presenta
com la base per anar desglossant una
teoria política basada en el control de
la dona a través de la violència sexual.
• Primer de tot, el marc d’estudi. Per
què et vas fixar en el cas de les noies d’Alcàsser? Què significa aquest
fet per tu?
Alcàsser va ser el meu primer relat
sobre el perill sexual. Fins aleshores, jo
no coneixia un relat que m’interpel·lés
d’aquesta manera i que em posés en
contacte amb què em podia passar pel
fet de ser una dona. Quan vaig decidir fer la investigació, em vaig posar
en contacte amb aquest relat i la meva
intenció va ser ressignificar-lo des de la
teoria crítica feminista. El relat no té
aquesta visió, només se’ns ha explicat
la part més terrorífica d’Alcàsser però
no hi ha hagut una ressignificació ni
una contextualització feminista sobre
per què es pot torturar sexualment a
tres dones. El que dóna context al crim
sexual és el feminisme.
• Tu fas un paral·lelisme entre el
crim d’Alcàsser i Jack el Destripador a Londres. Com arribes a associar aquests dos moments?
Agafo com a base el llibre La ciutat
de les passions terribles de Judith
Walkowitz (Cátedra, 1995). Aquesta
autora el que fa és analitzar la figura de
Jack el Destripador però en comptes
de fixar-se en els actes macabres, analitza les dinàmiques socials i culturals
que van permetre la creació de la fita
del terror social a Londres l’any 1888,
a finals de l’època victoriana. Quan
l’escriptora fa aquest exercici de revisió

d’hemeroteca el que detecta és que el
relat de Jack el Destripador està immers en una potent política feminista,
on les dones de classe mitjana estaven
començant a prendre l’espai públic,
parlant de la doble moral masculina
i també de la sexualitat. És en aquest
context on irromp el relat de Jack el
Destripador que com que només assassinava prostitutes ens permet extreure la següent metàfora: això és el
que us pot passar a les dones en el cas
que estigueu o prengueu l’espai públic.
• És positiu que els temes de debat
sobre feminisme surtin a l’espai
públic i que el tema de la violència
contra les dones no es quedi només
dins de casa?
La lluita del moviment feminista fa
molt de temps que posa l’accent sobre la violència sexual que cometen
desconeguts al carrer i la militància
feminista porta ja molts anys denunciant la violència que patim les dones
a l’espai públic, pel fet de ser dones o
pel fet d’estar fent activitats que en
altres moments només les realitzaven
els homes. Crec que ens trobem en un
moment bastant important de potència feminista però també he de dir que
fa molts anys que s’hi està treballant.
• Si posem el focus en el tractament
que els mitjans de comunicació fan
sobre els casos de violència en contra de les dones, sembla que no ha
canviat massa des del crim d’Alcàsser (1992-93). És així?
No ha canviat res. En el seu moment,
els mitjans de comunicació van fer una
reflexió sobre com Alcàsser hauria de
ser una assignatura a totes les facultats
de periodisme com a exemple de mala
praxi i, malgrat això, es continuen relatant el perill sexual i els assassinats de
la mateixa manera. Afortunadament,
però, hi ha un moviment bastant potent de feministes periodistes que s’estan ajuntant per intentar fer un periodisme amb perspectiva feminista i crec
que aquest és un pas molt important.
En aquesta línia sobre els mitjans de
comunicació, moltes vegades es tracten els violadors i els assassins com a

▪▪ Nerea Barjola presentà el seu llibre el passat 6 de juny a l’Ateneu Candela, convidada per la llibreria Synusia.

monstres o persones que no s’acaben
d’adaptar correctament al sistema.
Sembla que d’aquesta manera se’ls
dsculpa.
Aquesta és una de les parts de la ressignificació. La violència sexual forma
part del conjunt social i totes les persones que conformen aquest cos social
són les que produeixen i reprodueixen
violència sexual, inclosos, és clar, els
mitjans de comunicació.
• El terror sexual. Qui el construeix?
Des de quan tenim consciència de
la seva existència?
Jo vaig descobrir aquest concepte amb
el relat d’Alcàsser, però cada generació
té el seu propi relat segons els casos
que visqui durant la seva vida o els
referents en aquest sentit. No crec que
hi hagi un punt en què podem dir “ara
hi ha terror sexual”, jo crec que forma
part del conjunt social d’una societat
que se sustenta sobre la violència contra les dones.

• Com es maquina tot això perquè
arribem a assumir tots aquests
conceptes dins de la nostra societat?
Crec que la paraula no és “maquinar”,
sinó que tot això forma part del patriarcat. Vivim en una societat patriarcal
i masclista. I el patriarcat el que fa és
fer servir la violència contra nosaltres.
Aleshores construeixen el relat des
que som petites i construïm diversos
cossos en funció de si som homes o
dones. Això ja passa des del minut
zero, des del moment en què una criatura neix i se la classifica com a dona
o com a home. Ja estem imprimint un
diagnòstic i construint una categoria
corporal a l’ésser humà. Caldria, per
exemple, començar des d’aquest mateix moment amb el transfeminisme.
Per mi, evidentment, el feminisme és
trans.
• Hem de treballar aquests

MG

conceptes tant amb homes com
amb dones.
El patriarcat i el masclisme són transversals en totes les persones que conformem la societat i els afecta als homes i a algunes dones que encara no
s’han posat les ulleres del feminisme.
Però, en qualsevol cas, a mi sempre
m’agrada posar el focus sobre ells, perquè la societat ja ens enfoca suficientment a nosaltres.
• Ja per acabar, com visualitzes el futur i com t’agradaria que fos?
El que veig és que ens queda molta
feina per fer, molta lluita per fer, més
que feina, perquè la feina les feministes
ja la tenim feta. Ara el que cal és que
la lluita del moviment feminista cali
dins del conjunt social. Només hi ha
una manera de canviar això i és amb
el feminisme. I pel que fa a mi, el que
m’agradaria és que deixéssim de viure
en aquesta societat heteropatriarcal.

Media.cat presenta un informe sobre el tractament mediàtic
del cas de La Manada
Mar Garcia

L’

informe, redactat per la periodista Susana Pérez Soler i Mèdia.cat, l’Observatori Crític dels
Mitjans impulsat pel grup de Periodistes Ramon Barnils, analitza el tractament mediàtic dels 3 programes matinals amb més audiència a Catalunya:
El programa de Ana Rosa (Telecinco),
Els matins (TV3) i Espejo Público
(Antena 3) abans, durant i després del
judici pel cas de La Manada.
El context
El 7 de juliol de 2016 una noia denuncia que ha estat violada per 5 homes durant els Sanfermines. Pocs dies
després, els agressors passen a disposició judicial i entren a la presó a l’espera
del judici. El mes de novembre de 2017
comença el judici contra els 5 membres
de la denominada Manada on es presenten proves per part de la defensa

mostrant informes de detectius privats
que pretenen mostrar que la víctima
porta una “vida normal” i que el que va
passar (es posa en dubte), no afecta la
seva vida diària. Finalment, el 26 d’abril
apareix la sentència: no hi va haver violació i es condemna als violadors a 9
anys de presó, deixant clar que és per
abús, en cap cas per violació.
L’estudi
S’han tingut en compte dues coses: la representació de la víctima i els
agressors per part dels 3 mitjans de
comunicació analitzats i l’ús d’aspectes
formals del llenguatge audiovisual en
cadascuna de les peces (imatges, vídeos
i músiques).
A l’estudi s’exposa que “els programes
analitzats parlen del cas de La Manada
en els següents termes: la revictimització de la víctima, el domini de l’esfera pública per part de la defensa dels
agressors, la vinculació de la violació

grupal a orgies i festes sexuals, l’exculpació dels agressors i la creació de relats
que assenyalen que la víctima va sentir
excitació sexual”. D’aquesta manera, el
debat als mitjans de comunicació estava totalment centrat en la víctima.
Es diu també que hi ha un abans i un
després en la cobertura mediàtica del
cas de La Manada. Abans del judici, el
que es fa és qüestionar el testimoni de
la víctima constantment i un cop apareix la sentència abunda el recolzament
a la víctima.
Les conclusions
A continuació, reproduïm literalment algunes de les afirmacions que
s’han extret després de l’anàlisi de
mitjans que creiem que són molt rellevants:
Les narracions, representacions i discursos que componen el relat del cas
de La Manada són una font d’informació que ens mostra l’arrelament de

la cultura masclista en la societat
Els relats sobre les agressions sexuals
funcionen com una caça de bruixes
en la mesura que alliçonen i castiguen
l’actitud de les dones
Pel que fa al relat dels 3 mitjans de
comunicació que s’han analitzat, es remarca l’ús dels sons i les imatges a Antena 3 i Telecinco i el paper de TV3,
que només va informar dels fets, sense
generar-ne un debat amb tertulians.
En primer lloc, i abans d’entrar en
matèria, cal constatar que el relat del
terror sexual no és igual en totes les cadenes. La cobertura de les televisions
estatals privades, Telecinco i Antena
3, no és comparable a la de la televisió
pública catalana ,TV3. En el primer
cas, hem detectat pràctiques qüestionables, com ara, la revictimització de
la víctima; el domini de l’esfera pública
per part de la defensa dels agressors;
la vinculació de la violació grupal a
orgies i festes sexuals; els discursos

exculpatoris dels agressors i els relats
que assenyalen que les dones no es resisteixen prou a la violació o fins i tot
en gaudeixen.
També s’han extret conclusions sobre què ha generat el discurs dels mitjans sobre l’opinió pública i la població:
L’opinió pública va jutjat el comportament de la jove que traspassava una
primera frontera: era sola al carrer a les
quatre de la matinada i estava en companyia dels seus violadors.
Finalment, s’ha tancat l’estudi remarcant que mentre es perpetua aquest
discurs focalitzat sobre la víctima i
on tothom es creu en dret a opinar
als mitjans de comunicació el que
produeixi és no abordar de manera
objectiva les agressions sexuals i donar-los la gran importància que tenen,
per, d’aquesta manera, abordar aquest
tema cabdal i educar a la població perquè aquests fets no es tornin a repetir
ni siguin interpretats ni tergiversats.
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Aprofitament de les propietats del suro sota el marc
de l’economia circular

Subproductes de suro utilitzats
per depurar aigua
i produir energia
Jordi Morató

A

Coordinador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC

Catalunya, anualment s’extreuen 8.000 tones de suro
procedents de les sureres,
però, només el 40% és utilitzat per
la indústria agroalimentària en forma de taps per a les ampolles de vi
i cava; la resta, unes 5.000 tones, es
trituren per posteriorment fabricar
materials aïllants. El subproducte
d’aquests processos de producció,
que no compleix amb les característiques de qualitat necessàries, és enviat als abocadors o bé és incinerat.
El projecte Life Ecorkwaste
“Gestió integrada i sostenible dels
residus de suro en la indústria del
suro” (LIFE14 ENV/ES/460),
té com a finalitat elaborar un pla
integral de gestió del subproduc-

ra serà utilitzada com a material
absorbent en aiguamolls de tractament d’aigua, tecnologia natural
de depuració, com sistema d’eliminació de components orgànics
de l’aigua residual procedent dels
processos de producció de la indústria vitivinícola. Altres residus
del suro, com taps, residus de suro
reblits en procés de descontaminació del mateix aiguamoll de
tractament i suro en pols, seran
utilitzats com substrat per a generar energia en processos de gasificació.
Amb l’optimització de l’operació
de l’aiguamoll de tractament i de
la planta de gasificació dels resultats que es té fins ara mostren una
bona capacitat del suro per a la remoció de contaminants de l’aigua,
com el nitrogen i metalls pesants,
de la mateixa manera que per a la
producció d’energia. Els resultats
finals seran presentats al mes de
desembre al finalitzar el projecte.
L’Ecorkwaste va ser aprovat en la
segona meitat de l’any 2015, sota
el programa LIFE de la Unió Europea, el qual és un instrument de
finançament de projectes enfocats
a l’aplicació de l’eficiència ambiental de recursos, i s’implementarà
des de setembre de 2015 fins a
desembre de 2018, i té en compte
les prioritats en la gestió i bioremediació de residus en abocadors
establerts per la Unió Europea.
Els socis que participen en el
desenvolupament del projecte
són la Universitat Politècnica de
Catalunya, el Grup TYPSA, la
Fundació CTM Centre Tecnològic, l’Institut Català del Suro
▪▪ Planta i INNOVI (Clúster Vitivinícode gasifi- la Català), en col·laboració amb
Codorniu, que ha cedit les seves
cació.
instal·lacions per a realitzar les
proves de depuració d’aigua amb
la zona humida de tractament.

te de suro sota el marc de l’Economia Circular, amb l’objectiu de
reaprofitar tot aquest material que
no s’utilitza en l’actualitat i utilitzar aquest recurs natural d’una
manera més sostenible.
L’objectiu principal del projecte
Ecorkwaste és la demostració de
la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització
del subproducte de la indústria
surera, d’acord amb la mida de la
partícula, aprofitant dues de les
seves característiques físiques: l’alta capacitat d’absorció de components orgànics que té així com el
seu alt poder calorífic.
Certa mesura de partícula de
subproducte de la indústria sure-

Juliol de 2018

La Llei de Segona Oportunitat,
un ajut urgent
per a molta gent

M

oltes famílies es veuen
en una situació de reducció d’ingressos mensuals
com a conseqüència de la crisi
que colpeja l’estat espanyol, des
de fa anys, i cada vegada es fa
més difícil arribar a final de mes
per a molta gent.

La Llei 25/2015 de 28 de juliol,
de mecanisme de segona oportunitat, modifica entre d’altres la
Llei Concursal introduint un mecanisme que permet a una persona natural (física), encara que hagi tingut un fracàs econòmic,
personal o empresarial ( o s’hagi endeutat per qualsevol motiu) i
no pugui subsistir amb dignitat, tingui la possibilitat d’encarrilar
novament la seva vida, sense haver d’arrossegar indefinidament
una llosa de deute que mai podrà satisfer.
La regulació d’aquest procediment el trobem a l’article 178 bis
de la Llei Concursal, són beneficiaris totes les persones físiques,
empresàries i consumidors. La competència judicial correspon
en els supòsits dels consumidors als Jutjats de Primera Instància
i en el supòsit de les persones físiques empresàries als jutjats.
El seu ús , fins ara, és ínfim. Amb prou feines es va arribar als
450 casos a Catalunya i als 1.276 a tot Espanya l’any passat, estadístiques similars a les d’un any abans. Les xifres contrasten
amb els milers d’execucions hipotecàries que s’han aprovat en
els últims anys i que en nombroses ocasions van suposar que els
deutors mantinguessin una part dels préstecs que no podien pagar tot i quedar-se sense casa. Davant d’aquesta infrautilització
cal que la societat faci un pas endavant per a donar a conèixer
aquest procediment.
Cal que les Administracions, començant per l’Ajuntament de
Terrassa, impulsin unes oficines especialitzades per informar
d’aquesta Llei i formin a tot el personal d’atenció (serveis socials, habitatge, etc.). Calen campanyes de divulgació transversals
amb implicació de tothom.
Per altra banda el Col·legi d’Advocats de Terrassa no hauria de
ser menys, i tal com han fet altres col·legis com el de Barcelona,
crear un Torn d’Ofici de Segona Oportunitat perquè les persones
més vulnerables poguessin tenir accés a la justícia gratuïta per a
poder iniciar aquest procés.
El mecanisme de segona oportunitat és senzill, però el problema
és que està dins d’una llei complexa i els advocats els hi fa por, o
la desconeixen.
És una llei molt criticable, però per això no hem de deixar d’aplicar-la si això és bo per a molta gent. La llei té coses bones i pot
exonerar molta gent dels seus deutes”. Perquè el mecanisme
funcioni han de passar dues coses: que els usuaris potencials la
facin servir i que els advocats superin el desconeixement que en
tenen.
És evident que a molts poders, sobretot als econòmics no els ha
interessat que es conegui, ni que s’apliqui. Una raó més perquè
ho fem, més que mai.

www.malarrassa.cat
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>El
> reglament i la composició d’aquest nou ens s’estan definint

L’Observatori de l’Aigua vetllarà per un control ciutadà
lar la participació de la ciutadania en
la definició de les polítiques i en les
ls passos per a la municipalit- decisions estratègiques que afecten
zació de l’aigua segueixen en- el servei de l’aigua, en la presentació
davant, un darrere l’altre. Re- de propostes, en l’elaboració d’estudis
centment es va aprovar i constituir el i informes, en la informació i formaConsell d’Administració de l’Entitat ció de la ciutadania, i en la rendició
Pública Empresarial “Terrassa Cicle de comptes i el control públic. Dede l’Aigua, EPEL”, que presideix el senvoluparà aquest objectiu amb catinent d’alcalde de Territori i Sosteni- ràcter consultiu, assessor, deliberatiu
bilitat, Marc Armengol, i format per i propositiu, i amb capacitat d’assolir
onze membres en total, entre càrrecs acords que hauran de ser considerats
polítics i tècnics.
pel govern municipal.
El que hi ha ara sobre la taula i s’està
Per això, s’està debatent, juntament
definint és la definició de document amb altres agents socials de la ciutat,
de la proposta de Reglament de l’Ob- una proposta de Reglament, del que
servatori de l’Aigua, juntament amb posteriorment es proposarà la seva
la seva composició.
aprovació al Ple municipal.
L’Observatori de l’Aigua de TerrasHi ha molts ulls posats en Terrassa (OAT), ha de ser el “nou espai de sa, per l’experiència que s’està desenparticipació, que ha de marcar l’inici volupant, tal com reconeix el regidor
d’una nova etapa i cultura del que sig- Marc Armengol. “Es tracta de béns
nifica la participació ciutadana en la públics que anem construint cada dia
gestió dels béns comuns de la ciutat”, amb control ciutadà”,
segons explicà el mateix Armengol, el
Per la seva part, des de la Taula de
passat 7 de juny.
l’Aigua de Terrassa se celebra la forSerà un òrgan consultiu que tindrà mació d’aquest ens, donat que era una
un funcionament autònom, amb el de les seves prioritats en tot aquest
seu propi pla de treball i els recursos procés de municipalització. “Estem
suficients per poder desenvolupar les aquí gràcies a un procés popular per
seves funcions i assolir els seus objec- revertir un servei públic”, en paraules
tius, en compliment dels criteris de de Juan Martínez, membre de la Tauqualitat democràtica que té establerts la, el qual insisteix en el fet que això
l’Ajuntament de Terrassa. Tot indica no ha de ser qualsevol cosa: “hauria
que l’aprovació definitiva d’aquest re- de ser un òrgan de participació, sinó
glament haurà d’esperar al setembre o d’implicació col·lectiva”.
octubre.
És a dir, segons resumeix Martínez,
L’Observatori estarà compost per “es crea una gestió pública per tal que
una representació àmplia de la ciu- la ciutadania participi de forma pertadania, dels agents socials i econò- manent”. D’aquí el tarannà innovador
mics, dels grups polítics, del govern de la proposta i la diferència amb alde la ciutat, dels sectors consumidors tres ens públics en què es deixa fer als
d’aigua, etc. El seu objectiu és articu- polítics quant a la gestió del servei.
Redacció

E

▪▪ El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial
“Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, es va constituir el passat 12 de juny.

“No hi ha més opció que aprofundir en la democràcia i en la construcció col·laborativa d’alternatives”.
Tot això malgrat els litigis i els quatre contenciosos pendents amb l’empresa Mina., d’un procés que s’ha judicialitzat. Es recordà que Mina situa
la indemnització dels béns que s’han
de revertir en una forquilla entre 70 i
100 milions d’euros.
Igualment, l’Ajuntament no contempla que la subrogació dels treba-

lladors de l’empresa per tal que passin
a la nova hagi de suposar cap problema. Parlem que aquesta subrogació
afectaria 131 persones.
Per a la Taula, “la participació i la
transparència són dos objectius claus”.
Nova cultura de l’aigua
En aquest sentit, una experiència
propera és l’Observatori de París, tot
i ser extern i de caràcter consultiu. A
Terrassa es pretén que aquest òrgan

AJUNTAMENT DE TERRASSA

assumeixi corresponsabilitats, i que
ajudi a generar una nova cultura del
que s’entén la gestió pública d’un servei.
Per això, la Taula de l’Aigua planteja
fer partícips a altres actors locals, com
les escoles, la creació d’una Taula de
Recerca que inclogui la investigació
col·laborativa I+D+I, entre d’altres.
S’apel·la doncs als grups polítics municipals que assumeixin el que significa aquest concepte de col·laboració.

M. Medina (CUP): “El final de legislatura sembla una cursa de ‘postureig’”
Pep Valenzuela

“V

enim d’una crisi brutal
del PSC, que va crear
un cataclisme al govern
local, que ja abans de la marxa d’en
Ballart s’havia trencat amb la sortida del PDCat. Després han hagut
de renovar quasi tota la plantilla, 6
regidors de 9. Tenim ara una situació de regidors que estan assumint
de nou responsabilitats de govern i
és una situació que quasi se semblaria més a un inici de legislatura que
a un final, en aquest sentit, i la situació d’un PSC governant amb minoria clara, cosa que l’obliga a teixir
aliances o debatre o consensuar, perquè si no no pot governar», afirma
en Marc Medina, qui recentment es
va estrenar com a regidor de la CUP
en substitució de la Maria Sirvent,
tot fent un balanç del moment. Però
no estem al principi, sinó al final, el
que deixa tot d’incògnites obertes.
En aquest quadre d’incògnites hi
ha, per exemple, la dita comissió
estratègica per un nou model de
ciutat, creada pel PSC i TeC. «Poc
a dir», comenta, «més enllà de la voluntat declarada a l’inici pels dos socis». Tot i que pot semblar un pacte
de govern encobert. Una opció que
seria «fàcil d’entendre pel que fa al
PSC, però més difícil de la part de
TeC».
La preocupació del regidor de la
CUP és que en aquest final de curs
esdevingui una «cursa del dit postureig i escenificació; però, certament,

sembla que en els darrers mesos s’està intensificant bastant aquesta activitat», alerta en Medina. I apunta,
per exemple, el que sembla una cursa de propostes al Ple, «cada vegada
els partits presenten més propostes,
amb més temps i amb més bombo, i
moltes vegades coses que a la pràctica són complicades de materialitzar
però que poden tenir el seu efecte
mediàtic. Semblen més fetes mirant a la galeria que amb l’objectiu
d’aconseguir materialitzar una sèrie
de polítiques i avançar en clau municipal».
En els darrers dies, especialment a
partir de la conferència de l’alcalde
Vega, de la qual s’ha dit que feia una
mica d’«olor d’inici de precampanya, per salvar a un PSC en caiguda», lamenta el jove regidor, «el que
fa por és que estiguem un any en
campanya i que al final sigui difícil
avançar en l’àmbit de ciutat. Moltes
paraules sobre consensos i projectes
de ciutat, però més aviat es veuen
moviments per quedar ben situats
davant les eleccions. Llavors, passar
el 25% de la legislatura en campanya
electoral és bastant perillós».
La línia de la CUP, en tot cas, assegura, és «seguir com fins ara, amb
els temes fonamentals i que intentarem impulsar amb els limitats recursos d’un regidor i un petit grup
municipal, encara que molta gent a
fora, i avançar en tot el que es pugui
en aquest sentit».
Defensa que hi ha «temes oberts
molt importants que cal enllestir

▪▪ Marc Medina intervé durant la recent inauguració del local de la CUP.

abans de la fi de la legislatura».
Per exemple, tancar amb èxit el
tema de l’abastament d’aigua: «no
només la municipalització, és molt
important l’observatori de l’aigua,
ja projectat, però que falta per desenvolupar, definir la composició i
el reglament. Està previst fer-ho,
però cal fer-ho abans que tanqui la
legislatura».
Un altre tema clau per la CUP
és la modificació del Reglament
Orgànic Municipal (ROM), «sobretot en temes de participació».
Una de les línies prioritàries, com
és la «participació activa de la ciutadania», destaca en Medina, «està
molt limitada per aquest ROM».
Tant, afegeix, que «el mateix reglament de participació que es va

aprovar en el Ple no es pot aplicar
en la seva totalitat perquè el ROM
no ho permet». La CUP ha presentat esmenes perquè la ciutadania
pugui presentar propostes de resolució directament al Ple, que pugui
participar activament en les comissions informatives, «una sèrie
de mesures que si no aconseguim
modificar el ROM i tanquem la legislatura sense això no avançarem».
Altres temes importants per a
la CUP i que són compartits per
l’oposició d’esquerres, són els de
les licitacions i contractes de serveis públics, «externalitzats i que
estan prorrogats des de fa bastant
temps». En Medina destaca el de
transport urbà d’autobusos, que ja
arrossega uns tres anys de pròrro-

ga, «no sabem si s’acabarà la legislatura sense que n’hi hagi un nou
adjudicatari, tot i que nosaltres
preferim la municipalització del
servei d’autobusos urbans, per més
que no sembla que sigui això el que
vol el govern local». Ja s’estan redactant nous plecs de condicions per a
un eventual concurs, assegura.
També el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) està prorrogat
des del 2016. Aquest, emfasitza,
és «un servei fonamental per a la
ciutat, que caldria internalitzar».
Encara hi ha el servei de menjadors
escolars i el de neteja d’edificis, que
són «contractes que compleixen
un patró: externalitzacions molt
grans, amb pressupostos superiors
al milió d’euros per a empreses en
què les treballadores no gaudeixen
de les condicions laborals adequades i justes, i que, a més provoquen
queixes de les usuàries en alguns
casos».
Hi ha un tema especialment greu,
pel seu caràcter «d’emergència i
de violació d’un dret humà fonamental», el de l’habitatge. Aquí, la
CUP comparteix, novament, propostes amb l’oposició d’esquerres,
en presentar propostes al llarg de
la legislatura per treballar per formes alternatives d’accés a l’habitatge, com la masoveria urbana o la
cessió d’ús. Però ha anat una mica
més lluny encara en demanar «l’expropiació definitiva dels habitatges
buits dels bancs per ampliar el parc
de públic de lloguer social».
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>
jornada ‘‘Indústria Tèxtil i Sostenibilitat’ de l’INTEXTER de la UPC

La problemàtica de la superproducció del tèxtil, a debat
El model fast fashion que segueixen les grans multinacionals del sector és la principal causa d’importants
desequilibris ambientals socials i laborals a escala global.
Miquel Gordillo

D

avant la problemàtica detectada fa uns anys sobre la
quantitat de gasos d’efecte
hivernacle que genera tota la producció tèxtil mundial -superior a la
produïda pels vols internacionals i el
comerç marítim-, hi ha una preocupació evident. Des del món de la investigació es constata la necessitat de
redissenyar radicalment la indústria
de la moda, que aposti per un model
basat en els principis de l’ecodisseny,
l’economia circular i el desenvolupament sostenible.
Les dades mostrades esgarrifen: en
els darrers 15 anys la vida útil d’una
peça de roba ha disminuït un 36%,
i en economies de creixement ràpid,
com a la Xina, aquest percentatge arriba al 70%. A, més, durant la rentada
de la roba es generen addicionalment
120 milions de tones de CO₂ equivalent.
L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER)
vinculat a la UPC, va organitzar el
passat 22 de juny una jornada amb
el títol ‘Indústria Tèxtil i Sostenibilitat’. La jornada va aplegar més d’un
centenar d’empresaris del sector de
la moda, els tèxtils tècnics, la tintura
i el comerç tèxtil. Es pretenia crear
un espai on s’analitzés i proposessin
solucions als reptes que ens presenta aquesta important indústria des
d’una perspectiva de sostenibilitat
global.
En paraules d’Enric Carrera, director de l’INTEXTER, pel que

fa al superconsum de roba: “la seva
vida útil ha baixat a escala mundial,
sobretot pel creixement d’una classe
mitjana que consumeix més, i per
l’estratègia fast-fashion que segueix
la indústria per produir molt a preus
més baixos”.
Per Carrera, les claus passen, a més
d’un canvi de model, per una economia circular, amb principis ètics
i vinculats a un desenvolupament
sostenible. “La majoria de casos d’èxit
relacionats amb la sostenibilitat
al sector tèxtil són, exclusivament,
magnífiques solucions ambientals,
però el sector necessita anar més enllà i aportar solucions als problemes
laborals, socials i de desigualtat que
provoca el model actual de la indústria tèxtil”.
Francisco Belzagui, investigador
del Laboratori de la Contaminació
Ambiental de la UPC, posà el focus
en els microplàstics derivats del tèxtil. “Malgrat que es coneix molt poc
al respecte sobre l’impacte d’aquestes
microfibres, s’hi han trobat en tot el
sistema ambiental, s’aboquen especialment als oceans, i es generen també
quan rentem la roba”.
Economia circular
La jornada serví també per donar
a conèixer algunes experiències properes relacionades amb economia
circular i per l’aposta per una altra
manera de treballar i produir roba.
És el cas de l’empresa catalana Organic Cotton Colors, que elabora
roba amb cotó orgànic. Aquest es
compra directament a 150 petits

El Consell Municipal
d’ESS aprova crear
un observatori de la
contractació pública
Redacció

E

l Consell Municipal d’Economia Social i Solidària manté
un consens sobre la necessitat
de comptar amb un equipament
que ajudi a potenciar el creixement
d’iniciatives d’economia social a la
ciutat. Aquí s’inclou la demanda de
dotar d’un nou espai alguns projectes significatius, com el restaurant
La Trobada, que va suspendre la
seva activitat fa poques setmanes, o
El Rebost.
Al darrere d’aquesta i altres demandes plantejades hi ha la Xarxa
d’Economia Social local (XES) i les
entitats que formen part d’aquesta
plataforma. De fet, són aquests col·
lectius qui més estan empenyent a
què el Consell avanci i prengui resolucions propositives entorn de l’àmbit de l’economia social. L’esperit és
que la creació d’aquest Consell no
es quedi en paraules i bones intencions, i que estigui dotat tant de
mesures concretes com dels recursos necessaris per facilitar-les. No
obstant, es constata de nou la diferència de criteris de ritme entre allò

que contempla l’administració per
realitzar les accions, i el que volen
marcar les entitats que formen part
del Consell.
En aquest sentit s’emmarca l’aprovació d’un Observatori de Compra
Pública, el qual la XES havia posat
sobre la taula. Es tracta de crear un
ens que ha de fer seguiment dels
contractes públics que l’Ajuntament
i les empreses públiques externalitzen, amb la finalitat de fer més
transparents les condicions d’execució d’aquests contractes. L’Observatori hauria de revisar aquests
contractes amb empreses privades
que estan a punt de vèncer, així com
ajudar en la redacció dels plecs de
contractació per tal que incorporin
clàusules socials. Es tracta, tal com
expressaren representants de la
XES, d’adaptar-se als requeriments
de la nova llei de contractació pública, i que va entrar en vigor el passat
mes de març arreu de l’Estat.
La proposta es va aprovar per unanimitat, després que al text definitiu
s’incorporés que es tirarà endavant
al més aviat possible. Cal recordar
que en el ple municipal de maig els

▪▪ Sylvia Calvo mostra jaquetes creades a partir de sacs de cafè.

agricultors del Brasil, així com de
Turquia, amb els colors originals
d’aquesta fibra natural. Santi Mallorquí explicà la importància d’anar
a buscar els productors en origen,
sense fer servir intermediaris, amb el
coneixement directe dels productors
locals i propiciant el desenvolupament social de la regió. “No anem a
comprar el cotó, sinó a establir una
relació de confiança que garanteixi el
treball per als agricultors i les seves
famílies”. Com a filosofia d’empresa,
a banda d’oferir articles “sense tintar
i el més natural possible”, s’ocupa de
mostrar en l’etiquetatge la traçabilitat
del producte, per saber on ha estat
cultivat el cotó emprat en la roba.

Un altre exemple d’economia circular el mostrà Sylvia Calvo, l’empresa
de la qual fabrica jaquetes a partir de
sacs de cafè. El seu projecte forma
part de l’Associació de Moda Sostenible BCN, un grup de dissenyadors,
proveïdors de matèries primeres, tallers de confecció, distribuïdors i comerços que volen potenciar i estimular la creació, la producció, la venda i
l’ús de moda sostenible.

grups del PSC, PDeCAT, C’s i PP
van rebutjar una proposta que havia fet Terrassa en Comú per constituir un Observatori d’aquestes
característiques, amb l’excusa que
ja s’estava treballant des del mateix
Consell Municipal d’ESS. Respecte
a aquest Observatori que ha aprovat

el Consell, cal veure com i quan es
materialitzarà, sigui en una pròxima
etapa de junta de Portaveus per tal
de ser elevada al Ple municipal, o bé
previ pas pel sedàs de directrius tècniques del consistori.
De fet, des del Consell s’està elaborant un Pla Estratègic de l’Eco-

La producció tèxtil mundial
genera més CO₂ que el
que produeixen els vols
internacionals i el comerç
marítim.

MG

Diana Cayuela, investigadora del
Laboratori de Polímers Tèxtils de
l’INTEXTER explicà els avenços per fabricar roba i teixits més
resistents a les rentades amb fibra
de cànem. Es tracta d’una fibra que
es pot cultivar de forma ecològica i
que té propietats especials, sense la
utilització de components químics
procedents del petroli. Per la seva
part, la investigadora Maria Carmen Gutiérrez explicà el projecte ECUval, gràcies al qual s’ha pogut dissenyar i construir una nova
tecnologia amb què poder degradar
de colorants reactius els efluents de
tintura amb un gran estalvi d’aigua
i de sals.
nomia Social i Solidària, amb diverses actuacions i mesures a realitzar.
S’han aprovat propostes com ara
crear una moneda social, implantar
un mercat agroecològic a la ciutat, o
que els aliments servits en els menús dels menjadors escolars siguin
ecològics, entre d’altres.

www.malarrassa.cat
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>Cooperativa
>
local de bici-missatgeria i eco-logística

La Terrassenca: “Volem buidar el centre de la
ciutat de fum i soroll”

▪▪ Membres actuals de la cooperativa La Terrassenca SCCL.
Miquel Gordillo

L

a bicicleta és un mitjà de
transport cada cop més visible en els carrers de la ciutat.
Entre elles, podem observar de tant
en tant vehicles manuals o elèctrics que es desplacen amunt i avall
transportant paqueteria i serveis diversos. Parlem d’una de les poques
experiències de missatgeria ecològica que tenim a Terrassa.
La Clara García i el Xavi Torrens són els fundadors i socis de la
cooperativa La Terrassenca. Ens
expliquen que van començar el seu
projecte de repartiment sostenible
«amb totes les ganes i la il·lusió»,
el 2014, amb el nom de Mis & Bis.
Després, l’octubre de 2016, van formar la cooperativa de treball, com
havia estat la seva intenció, ara anomenada La Terrassenca SCCL. En
aquell moment van aprofitar que la
normativa permetia a dues persones
sòcies muntar l’empresa, i «tot ha
anat bastant rodat des de llavors».
«Fem bici-missatgeria i solucions
de logística ecologia per a empreses», afirma la Clara, «tot i que des
que vam començar fins ara ha anat
variant una mica la feina que fem».
Tot partint, això sí, del convenciment en promoure la bicicleta com

a mitjà de transport urbà i l’ús de
vehicles zero emissions. Com que
no tenien un referent en aquesta
ciutat, van parlar amb empreses de
bici-missatgeria de Barcelona, «però
allà la realitat és una altra, és molt
de portar documentacions entre
empreses». Fins al moment s’han
dedicat a adaptar-se a les necessitats
dels clients amb qui treballen i que
«han apostat molt per la tasca que
fem».

«La ciutat
és per a les
persones, no
per als cotxes»
Un d’aquests clients és l’Associació
de Concessionaris del Mercat de la
Independència, tot fent el repartiment de les compres a domicili.
«Qui també confia molt en nosaltres és Fupar», amb qui sobretot realitzen el transport dels seus serveis
de jardineria. Per sobre de tot, es
tracta d’entitats que valoren la iniciativa de transport ecològic i sostenible que promou La Terrassenca.
«Per nosaltres és important aquesta

LA TERRASSENCA

entesa, ja que hem vist que a molta
gent això encara no els preocupa,
volen rebre el servei sense pensar
amb quin tipus de transport es fa».
Des de fa poc, La Terrassenca
compta amb una seu al carrer de
Cervantes, la qual els serveix com
a centre operatiu i on guardar els
vehicles que fan servir per als repartiments. En funció del producte
a transportar, en tenen diferents.
Un dels primers va ser una cargobike lleugera per serveis més ràpids.
També un tricicle de càrrega que
utilitzem per paquets de volums
més grans, comprats amb diners
propis. Poc després, van adquirir
una furgoneta 100% elèctrica Nissan, a través de la cooperativa de
serveis financers Coop57, juntament amb dos tricicles elèctrics més
petits.
Entre els serveis que ofereixen,
«fem també transport de paqueteria tradicional, documents, cartes
o altres coses que ens demanen». I
realitzen campanyes publicitàries
d’entitats i empreses, donat l’impacte que donen els seus vehicles
en passejar pels carrers. S’han adonat també del que implica la gestió
pròpia d’una empresa cooperativa i
«tota la feina del dia a dia que no
es veu i comporta moltes hores»,

Del 29 de juny al 13 de juliol, arriba
l’Escola d’Estiu de l’Economia Solidària
Organitzat per la XES, la sessió inaugural tindrà lloc a Barcelona el 29 de
juny a les 17.30h, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat (Avinguda Drassanes 3-5), sota el títol “Educació al llarg de la vida. Una aposta de l’economia
solidària”.

CONSULTAR EL PROGRAMA A
WWW.XES.CAT

>>30 de juny a a les 10.30h a Cafè de Mar de Mataró (c/ Santa Rita, 1). Economies feministes: esbrinant com posar la vida al centre de l’economia.
>>5 de juliol a les 19h a l’Antiga Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell ( C/
Batllevell, 31). Construir drets des de l’Economia Solidària. Autoocupació
col·lectiva, drets laborals i Economia Social i Solidària.
>>6 de juliol a les 18h a l’Ateneu Terrassenc (Pg del Vapor Gran 39, Passatge
B) de Terrassa. Mitjans de comunicació i economia solidària. Què poden
fer els mitjans de comunicació per avançar cap a l’economia solidària? En
aquesta sessió reflexionarem sobre la gestió dels mitjans a partir dels
principis de l’ESS així com el seu rol en la difusió d’aquests.
>>11 de juliol a les 18.30h al Poble Sec (c/Blai, 34, baixos). Procomú digital
i Economia Solidària: Com construim i compartim des de les nostres
iniciatives.
>>12 de juliol a les 17.30h a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll (c/de les
Vinyes, 1). Migracions i Economia Solidària: reptes i realitat.
>>13 de juliol a les 18.30h al Magatzem de l’Economia Solidària (c/de les Moreres,119) a El Prat de Llobregat. Cultura Coop: de la cultura que coopera
al cooperativisme cultural.

apunta el Xavi.
Una altra via que estan explorant
és cobrir serveis encarregats per empreses de missatgeria tradicionals.
«És un sector que està en mans de
grans operadors, els quals tenen la
major part del volum de negoci i per
tant aprofiten la seva posició dominant en el mercat i ofereixen males
condicions de treball per a la resta
d’operadors, i autònoms que depenen, en gran part, del seu volum. Tot
i això creiem que hem de ser-hi; volem buidar el centre, el màxim possible, de fum i soroll, i això passa per
negociar amb els grans operadors de
paqueteria, i e-comerce». De totes
maneres, ja van procurar no haver
de dependre d’això, i centrar-se en
un tipus de clients amb qui comparteixin valors. El Xavi ho resumeix
en què «volem mantenir cert poder
per negociar, i que el client valori el
què fem i com ho fem».
Durant la seva curta trajectòria,

havien estat fins a quatre persones
treballant. Ara en són tres, i estan
buscant algú altre per substituir una
plaça. Volen consolidar el seu creixement, amb la intenció que la nova
treballadora «esdevingui també sòcia de la cooperativa».
Com no, destaquen igualment
l’aposta feminista: la Clara n’és la
presidenta, hi han treballat més dones, van escollir el nom de La Terrassenca... «No m’ho pensava, però
m’he trobat que el món de la logística és encara masclista, et miren com
una noia a qui cal ajudar a descarregar paquets. Com a dona hi ha molt
encara a fer».
La Terrassenca forma part de la
Federació de Cooperatives, també
a la XES local, malgrat que amb la
vinculació que poden, ja que la seva
feina els ocupa «12 hores al dia»,
van participar en la Fira de Terrassa
Cooperativa i han col·laborat en la
seva difusió.

Les dificultats de la mobilitat urbana

E

ls membres de La Terrassenca coneixen prou bé el seu entorn
de treball: els carrers de la ciutat i la seva circulació. A banda
de considerar que la ciutat en general i «sobretot el centre està
molt col·lapsat», admeten que en pocs anys, d’ençà que van començar
la seva activitat, han constatat que ara es fa servir més la bici. Tot i
això, asseguren i tenen clar que «Terrassa no és tan gran com per agafar el cotxe per anar a tot arreu; la ciutat és per a les persones, no per
als cotxes», afirma la Clara.
Confien que es desenvolupi de forma adequada el Pla de Mobilitat que ha establert l’Ajuntament, el qual contempla habilitar la zona
ZUAP (allà on la contaminació és més latent) però alerten que «s’ha
de veure com s’implementa, i quina acollida tindrà per part de la
gent». A banda, consideren clau que els carrils bici estiguin on són
necessaris, «però allà on no ofereixin seguretat, millor treure’ls i circular directament per la calçada. Per exemple al Passeig 22 de Juliol, per
als vianants «són un perill els carrils bici, a més els estem traient espai
per caminar, això no té sentit», conclou el Xavi. «Cal veure com s’implementa, quins carrers s’escullen per posar els carrils bici...», apunta
la Clara.
Tenen clar que amb la seva aposta per una missatgeria ecològica,
volen contribuir a alleugerir la ciutat de la quantitat de furgonetes
i camions que fan repartiment, on com diuen, «buidar-la de fum i
de soroll». «De 7 a 11 del matí a la plaça Vella hi ha més camions
que persones, pensem que calen més repartiments amb vehicles alternatius», assenyala la Clara. «Veiem que el centre és el que està més
massificat».
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L’FP Dual precaritza
doblement el mercat
laboral, denuncia CCOO
La conclusió a la que arriba CCOO
Educació és que «el nostre intent d’aprourant la reunió mantinguda par l’empresa als centres d’FP, i alhora reentre el Departament d’En- duir l’atur juvenil, està fent que tot sigui
senyament i la Junta de Per- permès tant des del punt de vista laboral
sonal Docent no Universitari del Va- com educatiu».
llès Occidental, el passat 31 de maig,
S’utilitza l’argument que «com més
informa el sindicat CCOO d’Educa- formació pràctica més gran utilitat»,
ció del Vallès Occidental-Catalunya de manera que, suposadament, no hi
Central, Ensenyament va informar hauria millor formació pràctica adaptad’una dada «molt interessant» sobre da a les necessitats de les empreses que
la FP Dual: 427 alumnes (92,23%) la pròpia formació a l’empresa. Aquest
han fet FP Dual amb beca i només argument, «tan evidentment interessat,
36 alumnes (7,77%) amb contracte de està en el nucli de vàries de les reformes
treball per a la formació i l’aprenentat- que s’han fet al nostre país, tant a l’eduge.
cació com en l’àmbit laboral».
Claramente, assegura el sindicat, «es
Afirma CCOO que «tots els proveu que a les empreses, i al departament grames des de l’FP fins a la Universitat
d’Ensenyament que ho permet, els hi introdueixen les pràctiques a l’empresa».
sembla massa car tenir als alumnes amb Mentre, en l’àmbit laboral, s’utilitza l’arcontracte per a la formació que és el con- gument que l’educació no respon a les
tracte amb la retribució més baixa que necessitats de les empreses, el que junt a
permet l’ET, i per això decideixen tenir la pressió per les taxes d’atur, ha fet que
als alumnes d’FP Dual en la modalitat s’hagin pres «mesures per a facilitar la
de becari i per tant pagant el 75% de inserció a través de les pràctiques». I tot
l’IPREM que equival a 403 €/mes.»
això ha servit com a «excusa per a la preD’aquesta manera, afegeix, «els centres carització de les condicions laborals amb
d’FP estem corrent el perill de conver- tot un entramat de normes, programes i
tir-nos en una mena d’ETT’s». Però modalitats de formació i practiques, que
la cosa és pitjor encara, perquè «amb fan que la seva visió en conjunt ens proaquesta pràctica, encara precaritzen dueixi la sospita que la voluntat de tot
més el mercat laboral. Perquè, no només plegat és posar a disposició de les empotencien la contractació temporal com preses mà d’obra barata amb processos
fan les ETT’S, sinó també la contracta- de selecció gratuïts».
ció amb la retribució més baixa.»
A més de tot això, declaren des de
O sigui que s’estaria produint una do- CCOO Educació comarcal, «ens troble precarització del dit mercat laboral. bem que Ensenyament tampoc informa
Per una banda, pel que fa a la temporali- ningú de quins són els seus plans estratat i, per l’altra, a la retribució. Al temps, tègics sobre l’FP. Per tant desconeixem
emfasitza CCOO, que es pot «fer fora quins cicles desapareixen, es traslladen
d’aquest mercat a treballadors i treballa- o es converteixen en Dual. Per què tant
dores que es troben en condicions més ocultisme?»
dignes.»

Pep Valenzuela

D

Juliol de 2018

Els sindicats CCOO i UGT i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental
acorden la creació d’un Observatori de
seguiment de la contractació pública
Pep Valenzuela

P

er analitzar l’impacte i extensió
de la proposta del Salari Mínim
Comarcal i la seva aplicació en
els principals sectors que presten serveis a l’administració pública, així com
també fer seguiment de les clàusules
socials.
Els sindicats CCOO i UGT i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental van acordar la creació d’un Observatori de seguiment de la qualitat
de la contractació pública, fet públic el
passat 12 de juny. Aquest arriba després d’un acord del Consell d’Alcaldes
i Alcaldesses del Vallès Occidental.
De forma una mica sorprenent, arriba poc després, per tant, que el Ple
municipal de Terrassa rebutgés, amb
els vots contraris del PSC de l’alcalde
Vega, del PdeCat, Cs i PP, una proposta en la mateixa línia proposada
per TeC, amb suport d’ERC-MES i
CUP.
Aquest Observatori comptarà amb
la participació de la Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics de UGT i de la Federació de
Serveis a la Ciutadania de CCOO i
tindrà entre els seus objectius prioritaris analitzar l’impacte i extensió de
la proposta del Salari Mínim Comarcal i la seva aplicació en els principals
sectors que presten serveis a l’administració pública, així com també fer
seguiment de les clàusules socials.
Recentment s’ha celebrat una reunió
a la qual han assistit, el president del
Consell Comarcal del Vallès Occi-

dental, Ignasi Giménez; el secretari
general de CCOO a Catalunya, Javier
Pacheco; el secretari general d’UGT
de Catalunya, Camil Ros; el secretari
general d’UGT del Vallès Occidental,
José Luís Fernández; el secretari general de CCOO del Vallès Occidental i
la Catalunya central, Enrique Rodríguez i el vicepresident del Consell i
responsable de Promoció Econòmica,
Joan Carles Paredes.
Durant la trobada s’ha posat sobre la
taula la tasca realitzada pel Consell Comarcal, en relació a l’Acord del Consell
d’Alcaldes i Alcaldesses “Per un canvi
de model en la lluita contra la pobresa i
la desigualtat” que permeti endegar accions per fer front a la pobresa estructural i severa que es viu a la comarca.
Una de les mesures previstes a l’Acord
comarcal és establir un Salari Mínim
Comarcal de 15.000€ bruts a l’any

(1.071€ mensual en 14 pagues) per
acabar amb la precarietat de les retribucions als treballadors i treballadores.
Implica, per un costat, que els ajuntaments i el Consell Comarcal apliquin
aquest llindar en les retribucions dels
seus treballadors i treballadores i, per
un altre, exigir el seu compliment en les
contractacions de serveis externs.
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha promogut, mitjançant una clàusula de condicions
especials d’execució, la implantació
d’aquest salari en la contractació de
quatre serveis: el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), el Servei comarcal de
Biomassa Forestal, el Servei de Transport Escolar i el Servei de Control
d’Accessos. En aquesta mateixa línia,
diferents ajuntaments de la comarca
actualment estan endegant accions
d’aquestes característiques.

Terrassa i Sant Pere, una història de
separacions i annexions (2a part)
Marc Ferrer i Murillo
Historiador i membre del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT)

A

la primera part explicàvem que al llarg del segle XVI es configura la Universitat Forana de Terrassa
i el poble de Sant Pere, com una entitat autònoma de fora muralles respecte a la vila de Terrassa,
fruit dels interessos i necessitats diferents d’una societat rural i agrícola respecte a l’artesanal i
menestral que existia dins el recinte emmurallat.
Durant els segles XVII i XVIII es va viure un clima político-social enrarit entre els habitants de la vila i
els del terme, ja que existeixen diferents conflictes perquè la vila no volia admetre a l’església del Sant
Esperit els nascuts a Sant Pere, i perquè tampoc no volia admetre pagesos del terme malalts a l’hospital.
Les disputes per les terres de pastures entre habitants de les dues universitats també eren molt freqüents. Però les relacions entre Terrassa i Sant Pere es van agreujar durant les Guerres dels Segadors i
de Successió, a causa de les desavinences per les contribucions econòmiques. Les despeses de guerra
anaven compartides però trobem diferents litigis on una universitat denuncia que l’altra ha pagat menys
de la part proporcional que li tocava.
A finals de segle XVIII trobem que les tensions centenàries entre vila i terme s’agreugen pels profunds
canvis i transformacions socioeconòmiques derivats del nou ordre capitalista fins a l’extrem que els
habitants de Sant Pere van creure oportú que constituir-se com a municipi independent els permetria
aprofitar a favor seu el fet de tenir pròpies competències municipals. La consolidació d’un nucli urbà,
amb mig miler d’habitants, l’anomenat actualment Antic Poble de Sant Pere, va donar consistència a les
seves demandes, malgrat que la vila de Terrassa gairebé triplicava en nombre el total d’habitants de la
Universitat Forana i totes les seves parròquies.
L’any 1797 el consell de la Universitat Forana va enviar una petició al capità general virrei de Catalunya
demanant la separació definitiva respecte de la vila de Terrassa. Entre les raons que s’exposaven era que
l’aversió, l’odi i la rancúnia existents, entre la vila i la forana, des de la seva participació el 1562 havien anat
a més. Hem de tenir en compte que, en el darrer terç del divuit la vila s’estava consolidant com un nucli artesà fabril tèxtil i la part forana continuava essent rural i, per tant, els interessos d’ambdues universitats
eren oposats i fins i tot antagònics. Aquesta separació es va produir mitjançant una reial mandatària de
Carles IV el 7 d’agost de 1800. A partir d’aquell moment es feia efectiva la separació total de la Universitat Forana de la jurisdicció del batlle comú de Terrassa i esdevenia un poble independent amb batlle,
competències i autonomia municipal pròpia, sota el nom de Sant Pere de Terrassa.
Tot i la independència del poble de Sant Pere les relacions tenses i conflictes amb la vila de Terrassa
van continuar i encara es van agreujar novament a principis del segle XIX, per la revolució industrial. Les
empreses de vapor de Terrassa necessitaven recursos hidràulics i la majoria de mines, aigües subterrànies, rieres i torrents que proveïen les indústries terrassenques es trobaven a Sant Pere.
Paral·lelament el terme de Sant Pere era a tocar del de Sabadell, i això també era una font de conflicte

entre els dos municipis, i des de Sabadell la solució implicava annexionar-se part del territori de Sant
Pere. I per acabar-ho d’adobar, el 1848 de Sant Pere se n’havia segregat el terme de Sant Quirze per
formar un nou municipi, més endavant anomenat Sant Quirze del Vallès, i el 1849 se n’havien segregat
també les parròquies de Sant Martí de Sorbet, Sant Miquel de Toudell i Santa Maria de Toudell i la
quadra de Clarà per configurar el terme municipal de Viladecavalls. De mica en mica, el territori i l’autonomia de Sant Pere s’anaven desintegrant.
A principis de segle XX, els alcaldes de Terrassa i Sabadell van lluitar plegats per repartir-se el terme de Sant Pere, enviant diversos informes al govern de Madrid tot exposant els greuges que patien.
El desinterès de les oligarquies que fins ara havien dirigit Sant Pere van ajudar a la desintegració del
municipi, i l’1 de juliol de 1904, per decret reial, la parròquia i el poble de Sant Pere passaven a formar
part de Terrassa i les parròquies de Sant Julià d’Altura i Sant Vicenç de Jonqueres s’integraven a la
ciutat de Sabadell. Sant Pere deixava d’existir com a poble independent.

▪▪ El carrer Major de Sant Pere l’any 1930 (Autor desconegut/Col•lecció B.Ragón. Arxiu
Municipal de Terrassa. Fons Biblioteca Central).
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El Pacte per la Reindustrialització del Vallès avança
>Entrevista
>
amb els secretaris comarcals d’UGT i CCOO, i el president del Consell

Pep Valenzuela

E

l passat 7 de juny es presentà
un nou acord i «aposta conjunta per la indústria» al Vallès Occidental. Un nou paquet de
mesures i d’accions concretes fruit de
la «concertació» entre els diferents
agents del territori per la «transformació de la indústria al Vallès en
l’horitzó del 2022, en el marc d’un
Plenari del Pacte per la Reindustrialització de la comarca, amb participació de 37 entitats: 23 ajuntaments,
els sindicats CCOO i UGT, les patronals CIESC, PIMEC, CECOT,
les Cambres de Sabadell i Terrassa,
els centres universitaris UAB, UPC,
UIC i ESDI, i les entitats EURECAT, LEITAT i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
També s’aprovà el desplegament del
pla d’acció 2018-2019.
La proposta d’aquest pacte per la
reindustrialització va sorgir dels
sindicats UGT i CCOO, «en el moment on la crisi estava colpejant amb
més força al país i especialment la comarca», explica en José Luis Fernández, secretari general comarcal, en
conversa amb Malarrassa. Començaven a tancar moltes empreses i l’efecte d’això «en un territori industrial
com el Vallès Occidental té un efecte
més directe».
Els dos «sindicats majoritaris», afegeix, «van començar a fer una reflexió, a tenir reunions periòdiques per
intentar donar sortida a la situació.
I van prendre la iniciativa de sumar

esforços, van proposar un pacte de
comarca que vam anomenar Pacte
per la Segona Reindustrialització,
per intentar conscienciar els governs
locals i l’autonòmic que el Vallès necessitava fer alguna cosa».
Calia retornar a «l’espai de concertació que una mica identifica el nostre territori», però que fruit de la crisi
s’havia esquerdat. «No trobàvem un
espai on concertar i on col·laborar, i
volíem assentar les bases per fer-ho,
de manera que quan la crisi comencés a afluixar estiguéssim en situació
d’avantatge».
El treball fet, avalua el secretari
d’UGT, «ens ha donat la raó», tot
destacant la implicació clau del Consell Comarcal i dels municipis. Ha
estat, a més, un impuls i exemple important per fer el Pacte Nacional per
la Indústria. «Considerem que fruit
d’aquest treball estem en una situació
millor».

37 entitats,
Consell Comarcal,
ajuntaments,
sindicats,
universitats
i patronals
impulsen el Pacte.

▪▪ José Luis Fernández, Enrique Rodríguez i Ignasi Giménez durant l’entrevista al Consell Comarcal.

Per la seva part, l’Enrique Rodríguez, secretari intercomarcal de
CCOO del Vallès Occidental i la
Catalunya Central, destaca que s’havia arribat a un moment en què «no
podíem continuar sortint de manera reactiva al carrer. Els conflictes a
Alstom i Delphi posaven en evidència la dimensió de la crisi, n’hi havia
un impacte a la indústria molt gran,
empitjorat amb la reforma laboral
del 2012, amb una pèrdua de llocs

Proposa
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per millorar
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Procés de Priorització d’Inversió als
Consells Municipals de Districte 2018
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de treball, de condicions laborals i
devaluació de salaris brutal. Calia
ser proactius», destaca en Rodríguez
en aquesta entrevista conjunta amb
Malarrassa.
Primer, hi va haver l’acord entre els
dos sindicats. I després, «parlar amb
els municipis i el Consell» per generar un consens ampli que necessitava
també el concurs dels altres actors
que van acabar constituint el Pacte.
El primer pas, afirma el secretari de
CCOO, només podia ser intentar
un «acord en el diagnòstic, i en el
qual vam coincidir els 23 municipis,
totes les patronals, les universitats i
Consell Comarcal, que ha sigut aliat
sempre, i arribat el moment ha sigut
clau».
La segona fase va ser generar les 40
propostes d’actuació, en «un projecte que ara lidera el Consell. Sempre
han estat, però ara necessitàvem el
lideratge, perquè nosaltres com a
sindicats i altres agents no podíem
fer-ho».
President del Consell Comarcal i
alcalde de Castellar, l’Ignasi Giménez destaca, en aquesta mateixa entrevista, la importància del conflicte a
Delphi pel que fa al canvi de mentalitat: «un moment decisiu que tenia

PV

un impacte molt important a tota la
comarca. Allà es van reunir els sindicats amb les administracions, i es va
fer evident que calia donar un impuls
decisiu al pacte que s’havia formalitzat el 2014».
Es va donar molt bona sintonia entre tots els ajuntaments, recorda, per
fer una cosa que ens semblava molt
interessant: «poder mantenir aquest
ADN industrial del Vallès», començant, destaca, per «impedir que es requalifiqués sol industrial cap a altres
tipologies, i es pogués produir un ‘pelotazo’ immobiliari».
Destaca que «l’aposta per la indústria és estratègica per la comarca»,
perquè «crea ocupació de més qualitat, millor pagada i més estable que
qualsevol altre sector», i això, afegeix,
«acaba generant una riquesa al territori».
Entre les mesures concretes hi ha
l’harmonització dels impostos municipals que han de pagar les empreses, fomentar programes d’acollida de
nous sectors a la comarca de manera
comuna; repensar com ha de ser la
indústria del futur, 4.0 i circular; fomentar noves vocacions industrials,
animant i formant els joves; així com
trobar models de gestió dels polígons.
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18 premis teatrals han aconseguit aquesta temporada
els grups terrassencs i un d’Ullastrell
Eloi Falguera
Director i autor

Ana Fernández Álvarez
Doctora en Història de l’Art i
professora

F

a uns mesos, des d’aquestes
mateixes planes, parlava de
l’expansió que ha experimentat en els darrers anys el teatre no
professional a la nostra ciutat. Expansió en nombre de grups i companyies (actualment n’hi ha una
trentena), però també l’augment de
grups terrassencs que porten de gira
els seus espectacles per mostres i
concursos d’arreu de Catalunya.
Ara que la temporada teatral s’acaba, es pot afirmar que, un any més,
la presència de grups terrassencs en
aquest circuit de mostres i concursos ha estat molt significatiu. Per
tant, es va consolidant aquesta tendència de Terrassa com una de les
capitals del teatre amateur català.
Aquest fet (que hauria de ser tot
un orgull i que demostra que a la
nostra ciutat es fa teatre de qualitat)
sorprenentment és molt desconegut per a la majoria de terrassencs
i, m’atreviria a dir, per a les autoritats municipals. Només cal repassar
les hemeroteques dels principals
mitjans de comunicació locals per
adonar-se de la poca visibilitat i importància que donen als èxits que
aconsegueixen els grups de teatre de
la ciutat.
Aquesta temporada han estat bàsicament 5 les companyies terrassenques que han dut els seus espectacles de gira: Qollunaka, Amics de
les Arts, Punt i Seguit Teatre, PAM
i Companyia 8. A aquestes companyies voldria afegir-hi el grup
GATU d’Ullastrell, molt vinculat al
teatre de la nostra ciutat.
En total, aquests 6 grups han participat a 7 concursos d’arreu de Catalunya i a nombroses mostres. Entre tots han rebut 18 premis i han
aconseguit guanyar 2 d’aquests concursos (Malgrat de Mar i Sant Feliu
de Guíxols). Un èxit, doncs, més
que remarcable. Repassem ara, per
grups, totes les obres i els guardons.
Punt i Seguit Teatre
Aquesta companyia és la que més
premis ha aconseguit aquesta temporada, un total de 6. Amb l’obra
Lampedusa (un drama sobre la immigració), han participat en el XII
Concurs de Sant Feliu de Llobregat,
on han obtingut el 1r. Premi al millor actor principal, per a Francesc
Falguera, que feia el paper del pescador Stefano.
Amb l’obra El traspàs, d’Eloi Falguera, han participat en els concursos de Sant Feliu de Codines, Santa
Eugènia de Berga i Sant Feliu de
Guíxols. En aquests tres certàmens
han rebut 5 premis més: Marta Bou
ha rebut un 2n premi d’actriu, Eloi
Falguera un 3r de direcció, també
un 3r de millor obra i, finalment,
Francesc Falguera ha rebut dos premis més d’actor, pel seu paper de
Just, un mosso d’esquadra. Cal destacar que Francesc Falguera, en els
darrers 10 anys, acumula ja més de
55 premis d’actor.
L’obra El traspàs continuarà de
gira la temporada vinent.
Qollunaka
Amb la comèdia Tot assajant... Un
clàssic (escrita i dirigida per Òscar

Singularitats
culturals que fan
ciutat

▪▪ Actors i directors de Qollunaka, amb el premi de Millor obra de Malgrat de Mar.

Garcia i Eduard Garcia) els Qollunaka han participat al 22è. Concurs
de Malgrat de Mar. I no ho podien
haver fet millor. A més de guanyar el
concurs, rebent el premi a la millor
obra, han aconseguit 4 guardons
més: 1r. Premi a millor actor principal, per a Carles Gutés; 2n. Premi a la direcció per a Òscar Garcia
i Eduard Garcia; 2n. Premi a actor
principal per a Paco Burguillos i 3r.
Premi d’actor de repartiment per a
Josep Martínez, “Kazo”.
A més, han representat l’obra per
diverses mostres: Sant Feliu de Codines, Castellterçol o la Fira Mediterrània de Manresa.
El grup Qollunaka portarà de gira
la pròxima temporada la recentment
estrenada Qui té por de Virgínia Woolf?, d’Edward Albee.
Grup de Teatre d’Amics de les
Arts
Amb l’obra Cansalada cancel·lada,
de Gerard Vázquez, han participat a
4 concursos (Sant Feliu de Guíxols,
Malgrat de Mar, Arenys de Mar i
Taca’m de Caldes de Montbui). El
repte era important, ja que es tracta
d’una comèdia de només dos personatges. El resultat ha estat magnífic:

5 premis. Ernest Castañé (que fa
el paper d’un actor de teatre d’allò
més excèntric) ha rebut premi d’actor principal a 3 concursos: Arenys,
Caldes i Sant Feliu de Guíxols. Toni
Garrich (que fa de director de teatre
que intenta muntar una obra amb
aquest excèntric actor) ha rebut premi d’actor principal a Sant Feliu de
Guíxols. En aquest darrer concurs
han rebut també el prestigiós premi
a la millor dicció i vocalització, molt
difícil d’aconseguir.
Pel que fa a l’obra Deixeu-me un tenor, de Ken Ludwig, el grup d’Amics
de les Arts l’ha representat a diverses mostres com la d’Ullastrell,
la Mostra Nacional de Pineda de
Mar, la Set de Teatre de Terrassa o
a Escenes Locals. La pròxima temporada continuaran portant de gira
aquesta fantàstica comèdia d’embolics. Tenen confirmada la seva
participació, per exemple, al proper
concurs d’Olesa de Montserrat.
PAM Teatre
El grup del Casal de Sant Pere ha
participat al 31e. Concurs de Teatre Català de Gràcia, amb l’obra de
Woody Allen “Per la mort de Déu”.
Tot i que no han rebut premis, sí

▪▪ Directores del musical Sóc una nena, de GATU, amb els premis de
Sant Feliu Guíxols.

GATU

CONCURS MALGRAT DE MAR

que han estat nominats en diverses
categories. Amb aquesta obra també
han participat en la Mostra de Les
Franqueses del Vallès i a la Set de
Teatre de Terrassa.
La temporada vinent duran de
gira, principalment, l’impactant
“thriller” Les regles del joc, acabat
d’estrenar.
Pel que fa als grups infantils de
PAM Teatre, han participat en la
Mostra de Teatre infantil i juvenil
de Castellar del Vallès. Els més petits hi han representat l’obra “Química accidental” i el grup dels mitjans l’obra “Draga draga”.
Companyia 8
Estan portant de gira la comèdia
M’agrades a les fosques, de Rosa Ponsarnau, que ens parla de tres generacions de dones que viuen en una
mateixa casa. Han participat a la
Mostra Set de Teatre de Terrassa, la
Mostra Nacional de Pineda de Mar
i la Mostra de Teatre Còmic de Les
Garrigues (que fins fa molt poc era
un concurs). A més, han realitzat
nombroses actuacions. L’abril passat, per exemple, van ser al Teatre
Porta 4 de Barcelona.
Grup GATU d’Ullastrell
Finalment, he volgut incloure
aquest grup d’Ullastrell, molt vinculat a la nostra ciutat, i que organitza una de les mostres de teatre més
antigues de Catalunya.
Amb el musical Sóc una nena (estrenat la tardor del 2016 i on actuen
més d’una trentena d’actrius i actors),
han participat en el concurs de Sant
Feliu de Guíxols, com Amics de les
Arts i Punt i Seguit. Han guanyat el
premi a la Millor direcció, concedit a
les 4 directores (Pepa Montes, Mar
Puig, Mariona Morral i Roser Anglada) i també el premi a la Millor
obra.
A la Mostra Nacional de Pineda de
Mar hi van representar 2 musicals
nous: Shanda i Like a Virgin. Sobre
Like a Virgin, dirigida per Diego
García, cal esmentar que va participar en els Premios Escenamateur
“Juan Mayorga” de Madrid, on va
rebre la nominació a Millor autoria.

Que una ciutat com Terrassa
vulgui apostar per la cultura i
fer-ho en majúscules, no significa limitar-se a projectar grans
esdeveniments, sinó a materialitzar-los i fer-ho, a més, amb
constància i perseverança. Si a
més aquesta juguesca cultural es
relaciona amb el fer poètic, aleshores l’envit esdevé heroic.
Un envit com el que, des del
juny del 2013, entoma el Festival Poètic Elixir, tot un miracle
cultural. És un miracle perquè
no resulta gens fàcil ser capaç
de convertir la poesia en una experiència pública multitudinària.
Si els membres de l’equip tècnic
que ho porten a terme: Rosa Boladeras, direcció; Xavi Buxeda,
ajudant de direcció; Pau Gómez,
producció; Aina Romagosa, auxiliar de producció; Pati Fornés,
xarxes i continguts; Mariona Alberich, disseny, i Anna Boladeras,
internacional, ho han aconseguit
es deu al fet que aquest esdeveniment s’ha caracteritzat per l’aplicació d’una acurada i molt pensada barreja entre paraula, música i
arts plàstiques, entenent de manera intel·ligent que la poesia,
terme grec que significa qualitat
de fer, ultrapassa els límits de la
versificació rimada i ho engloba
tot, fins i tot, el tast gastronòmic.
Des del 2017, Terrassa també
compta amb «Rauxa – Setmana
de la Poesia», un esdeveniment
ple de coratge que organitza
un grup d’arrauxats poetes i
dinamitzadors culturals terrassencs, com són Magda Aguilera,
Anna Maria Alcántara, Àngel
Carbonell, Pep Cortès, Jordi
Fernández, Cris López, Àlvar
Masllorens, Mireia Mayans i
Empar Sáez. Tots ells tenen com
a objectiu donar veu als poetes
i, fonamentalment, aconseguir
que la poesia arribi a tota classe
de públic. Rauxa també entén
el concepte poesia eixamplant el
tradicional significat que la circumscriu al gènere literari, per
això, la música, la fotografia o la
reflexió artística han format part
d’alguna de les seves presentacions. Una aposta que demostra,
com afirmava Azúa, que la poesia és la veritat més profunda de
l’art, i allò que encara és més important, ens ensenya a descobrir
que tot el que ens rodeja posseeix
un costat ocult i, a la vegada, lluminós.
Són dues propostes que, a part
de descobrir-nos el valor qualitatiu de diversos autors, artistes i
intèrprets i d’ajudar a potenciar
exponencialment el sentit identitari terrassenc, ens ensenyen a
assaborir l’art a través de tots els
sentits, ja que són peripècies que
constitueixen destil·lades i belles
sinestèsies, tot oferint-nos deliciosos caramels per als nostres
ulls, dolces melodies que s’enreden entre les nostres papil·les
gustatives i i flaires icòniques que
hipnotitzen el nostre olfacte.
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→→ MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

A la vaga cent, a la vaga mil!

Pròleg de David Bernabé
Traducció d’Ignacio Gómez Calvo
Hoja de Lata, Xixón, 2018
682 pàgines
Jordi Sellarès

E

ntre el 6 de març de 1984 i el 3 de març de 1985 el Regne
Unit va estar a punt de precipitar-se en una guerra civil
sagnant, tot i que hi ha qui argumenta, no sense raó, que
la guerra, de fet, va succeir. Durant aquell any es va produir la
vaga dels miners de les Midlands afiliats al NUM (National
Union of Mineworkers) contra la NCB (National Coal Board),
l’agència governamental que controlava la producció de
carbó. A principis dels anys 80 la NCB planejava tancar un
gran nombre de mines, deixant al carrer a milers de miners i
a les seves famílies. Aquesta decisió s’emmarcà també dins
de la fal·lera privatitzadora de la primera ministra britànica,
Margaret Thatcher.
Després de la Segona Guerra Mundial, l’Europa en ruïnes
s’havia pogut reconstruir gràcies a la cohesió que l’Estat del
Benestar, com a pacte social, va proporcionar a les malmeses
societats i economies del Vell Continent. Aquest pacte social,
aquest Estat del Benestar, va morir entre els anys 70 i 80 a
mans del liberalisme salvatge i ultraconservador encarnat per
Ronald Reagan i, com en el cas que ens ocupa, Maggie, que
volien anorrear tot allò que olorés a planificació estatalista,
socialdemocràcia o ens públic.
El que ens proposa David Peace (1967) en aquesta obra
colossal —que ens arriba mercè a la tasca titànica i magnífica
del traductor Ignacio Gómez Calvo i a la tasca admirable i
arriscada de l’editorial asturiana Hoja de Lata— és un viatge
dolorós a les entranyes d’aquest conflicte laboral i civil que
pel camí va deixar més de 10 mil persones arrestades, més
de 8 processos judicials, més de 200 sentencies de presó,
incomptables ferits a causa de la violència policial, paramilitar i
sindical, i, fins i tot, 4 morts.
La novel·la és ambiciosa i arriscada, barreja de forma
encertada la crònica de fets reals amb la inclusió d’elements de
ficció, té diferents nivells de lectura i una estructura de novel·la

→→ VINYETES

VERTICALS: 1. Nau de vela llatina, amb
tres arbres, usada a la Mediterrània per
al tràfic de cabotatge. Es diu de l’home
extremadament brusc i maleducat. 2.
Relatiu a l’edafologia. Nota musical. 3.
Certa hortalissa comestible. Ensenyar
una bèstia pel treball. 4. Bosc d’oms.
Dona amb què tens amistat. 5. Nota
musical. En sentit contrari, hidrocarbur
bicíclic líquid emprat com a solvent per
a vernissos. En sentit contrari, afirmació. 6. Ondulació de les aigües del mar.
Propi de l’època precolombina del Perú.
Campió. 7. Bicicleta tot terreny. Article.
Vocal. La primera. 8. Dos romans. Símbol químic. Emprenyamenta desmesurada. 9. La primera. Pudent. Afirmació.
10. Espantalls.

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

David Peace

d’empassar-se els aliments. Ruc.
10. Mare excessivament bona i
condescendent. En sentit contrari,
afirmació.

1. XENOFOBIA. 2. ADAMANTI. B. 3. BABA. AT. PA. 4. EF. RE. TUB. 5. CIA. DILATA. 6.

GB84

HORITZONTALS: 1. Menyspreu per
altres races diferents de la pròpia.
2. Que té les qualitats del diamant
inferior. La segona. 3. En el llenguatge infantil, àvia. En sentit contrari,
símbol del tàntal. Aliment molt
bàsic i comú a taula. 4. En sentit
contrari, creença. Nota musical. Cilindre buit més llarg que ample. 5.
En l’home, part anteroposterior de
l’os coxal. Fa més ample. 6. Crustaci marí del grup dels braquiürs. En
castellà, anar d’un lloc a un altre.
7. Trastorn afàsic consistent en la
pèrdua patològica de la comprensió
i la utilització dels símbols del llenguatge. En sentit contrari, mania
o menyspreu profund per una persona desitjant-li mal. 8. Cinc-cents
romans. Matrícula catalana, quan
encara existien les demarcacions
provincials. Metall preciós. Certa
forma d’embenar. 9. Incapacitat

CRANCA. IR. 7. ASEMIA. IDO. 8. D. GI. OR. T. 9. AFAGIA. ASE. 10. MARASSA. IS.
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coral amb multitud de personatges i trames que a voltes, en
una novel·la d’aquestes característiques, pot descol·locar i
desorientar una mica al lector més desprevingut. GB84 és
d’aquelles novel·les exigents amb el lector, d’aquelles que no val
a llegir en diagonal.
En un nivell de lectura de novel·la de clavegueres de la política,
trobem les vivències de dos personatges reals ficcionalitzats
per Peace: d’una banda en Terry Winters (Roger Windsor a la
vida real), el secretari comptable del NUM, sempre víctima de
profundes crisis existencials i d’enormes pressions. Pressions
que rebia del president del NUM, «el Rei» Arthur Scargill, un
home idealista, però que a vegades perdia la noció de la misèria
que no parava de créixer entre els miners, de la resta de la
cúpula del NUM, que sempre el miraren amb suspicàcia i amb
ganes de fer-lo servir de boc expiatori, de la seva pròpia família
i dels seus afers amorosos.
De l’altra banda trobem n’Stephen «el Jueu» Sweet (David
Hart a la vida real), un esbirro de Margaret Thatcher, excèntric
i megalòman, responsable sobre el terreny de la guerra bruta
contra els sindicalistes i els vaguistes, capaç de qualsevol
cosa per aconseguir els seus objectius. I el seu «xofer», en Neil
Fontaine, un home fosc, expeditiu, que s’embruta les mans de
veritat en aquesta guerra bruta contra els sindicats.
La guerra bruta contra els sindicats, capitanejada per Stephen
Sweet va incloure, sobretot, sembrar la discòrdia entre els
mateixos vaguistes, el sabotatge a qualsevol negociació entre
el NUM i el NCB, la manipulació mediàtica i, quan va fer falta,
recórrer al xantatge, l’amenaça i l’agressió física fent servir
tàctiques de contrainsurgència i contraterrorisme, excedint
gairebé sempre la línia de la legalitat.
Al llindar de la legalitat hi trobarem personatges borrosos,
turbulents i destructius, com David «el Mecànic» Johnson,
l’agent Malcolm, l’MI5 i tants d’altres personatges que habiten
les fosques clavegueres de l’Estat. Al voltant d’aquests es
construeix un thriller que, com dèiem, descol·loca i desorienta
si no estem al cent per cent endollats a la lectura.
Més enllà de la línia política, trobem els fragments de la
narració de Peter i Martin, dos vaguistes que participen en
els piquets de diferents mines. En aquesta línia narrativa hi
trobem la crònica visceral de la vaga, potser la més interessant
i dolorosa de la novel·la. Serem testimonis de la violència
policial impune, gairebé amb tàctiques paramilitars, i també
serem testimonis de la dignitat dels vaguistes així com de
les seves penalitats amb escreix. És una crònica gens èpica,
sinó totalment bruta, patètica, trista, que fa bullir la sang. En
Peter i en Martin, amb episodis que s’encavalquen entre la
història política, es desplaçaran entre els piquets a les mines
de Yorkshire, Nottinghamshire, Derbyshire i el sud de Gal·les, a
la batalla d’Orgreave, entre els controls de carretera, els cops
de porra, les càrregues a cavall, les fugides camp a través,
els gasos lacrimògens, els dubtes i la sang i les llàgrimes;
les esperances, les decepcions, les reunions interminables,
les famílies abandonades, la fam, els insults i amenaces als
esquirols i la desmoralització. Amb aquests testimonis ens
posem en la pell d’un dels més de 140 mil miners britànics en el
seu any de fúria i calvari i ens esborronem en veure tota la força
de l’Estat que va caure damunt seu.
GB83, publicada originalment el 2004, és un relat colpidor,
angoixant però totalment necessari sobre la crisi dels ideals,
de les ideologies. Sobre una guerra civil encoberta i la guerra
bruta de l’Estat per destrossar la consciència de classe. Del
triomf de l’individualisme enfront del sentiment de pertinença
al col·lectiu. No és una lectura assequible ni còmoda però és
d’una actualitat rabiosa (Reagan - Trump, Thatcher - May) i, per
tant, més que necessària.
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→→PERFILS: MIREIA COMAS

‘Viure de la fotografia
és molt difícil, però
és la meva passió’
La fotògrafa terrassenca
Mireia Comas, nascuda a
Andorra la Vella el 1976,
s’especilitzà en fotoperiodisme,
una especialitat que, però,
abandonà, perquè per
dedicar-s’hi professionalment
està “fatal”. Esdevingué
internacionalment famosa amb
la foto del petó casteller. Aquest
juliol exposa a la Sala Muncunill.
▪▪ Mireia Comas i Toni Amengual

M

MARCELO AURELIO

ireia Comas, Andorra la Vella, 1976,
viu a Terrassa des dels 2 anys. Es
formà en l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Amb alguns cursos d’especialització, es va centrar en el fotoperiodisme,
realitzant un postgrau a la UAB. És aquesta,
confessa, una especialitat que està «cada vegada
està pitjor», i «per guanyar-me la vida» ha fet
fotos de casaments i ara fa de nadons i familiars.
Sempre s’ha dedicat a la fotografia, excepte
quan com a conseqüència de diversos factors,
cap al 2007, va decidir ser mare. Ha tingut tres
fills, als quals es va dedicar al 100% durant 5
anys. Després tornà a la fotografia, combinant les fotos de nadons amb les de castells.
És això final el que «ara més m’agrada», foto
documental: «sempre busco algun tema que
em motivi per treballar-lo més a fons i personal», i aquest tema, en els darrers anys has
estat els castells. Precisament una foto de
castells, la del petó, la va fer famosa internacionalment en fer-se viral a les xarxes socials.

de l’exposició i vaig buscar subvencions, aconseguint suport econòmic de la Generalitat, i la
Sala Muncunill amb l’Ajuntament de Terrassa.
També vaig fer un verkami de micromecenatge, amb suport fonamental dels meus pares.

grafia, sobretot si vols fer documental i personal. A més tinc els tres fills que demanen
molt temps. Les fotos de nadons em permet
conviure amb ser mare i combinar horaris i
de moment no sé si podria canviar tampoc.

• És l’exposició que instal·les durant el mes
de juliol...
Sí. Una exposició de castells, però no només
de Minyons, hi ha també fotos de les colles de
Valls, Vilafranca, Mataró, Barcelona, Sitges,
Jove de Tarragona i alguna altra petita. Volia fer un relat dels castells, què signifiquen;
la relació entre cultura castellera i catalana.
Per mi, els valors dels castells defineixen una
mica els valors de la cultura del poble català també, l’esforç, la constància, el sacrifici...
La idea era una mica mostrar l’esforç i el patiment per tornar-se a aixecar fins a aconseguir l’objectiu que cada colla es planteja.
També volia mostrar que tot aquest sacrifici
és independent de la mida o alçada dels castells que fan les colles. Al final totes les colles
dediquen el mateix esforç i compromís per
• Per què els castells?
aconseguir-ho, que en cada colla és diferent,
Vaig entrar a Minyons als 6 anys. He fet d’en- però al final totes necessiten el mateix esforç.
xaneta, acotxador, dosos, quints, quarts... i des- Bé, concretament, l’exposició consta de 76
prés, amb 20 o 21 anys vaig sortir, perquè és fotografies. La vam crear pensant en la sala
molt compromès i tenia ganes de fer altres co- Muncunill, i em va fer especial il·lusió perquè
ses. Després vaig tornar, ja com a fotògrafa pro- és a la meva ciutat i perquè és on va néixer
fessional, i he seguit els castells durant 4 anys l’exposició mateixa. De totes maneres, ja he
molt intensament, anant a totes les actuacions. exposat algunes fotos de la mateixa al Pati
Llimona de Barcelona, a Vilafranca i a Bala• Havies pensat algun projecte concret al
guer, però són espais molt més petits, i només
respecte?
hem posat una mostra. A la Muncunill estarà
No. De fet, el 2015 ja tenia un arxiu de 10.000 completa. També està molt pensada per poder
fotos de castells només, amb les que no feia treure moltes fotos de tantes colles, sense perres. Aquí va sorgir la iniciativa de fer un llibre dre el discurs narratiu que li vaig voler donar.
i una exposició. Però tot és molt difícil, la cultura és poc valorada, els fotògrafs, concreta- • Això ha canviat la teva vida o continues
ment, també; i trobar recursos per a qualsevol
fent les fotos de nadons?
projecte és difícil. Però vaig començar a fer un M’ha ajudat a obrir alguna porta i sí que
llibre, i el 2016 ja el tenia, amb la col·laboració Terrassa em coneix molta més gent com
de Minyons. Es titula Els castells no són de prin- a fotògraf i això ajuda, encara que siceses. I va coincidir, al setembre, la publicació gui per les fotos de famílies i nadons; hi
del llibre i, a les festes de la Mercè, que vaig ha més gent que se’n recorda de tu, en
fer la foto del petó casteller, que es va fer viral aquest sentit sí que hi ha ajudat una mica.
i em va donar molt de nom. Vaig aprofitar el Però la veritat és que tot el tema de la foto
moment per treballar seriosament el projecte està malament, costa molt viure de la foto-

• Amb tots els canvis en el món de la fotografia, calen encara professionals?
Cert que molta gent creu que no cal pagar les
fotos i que se les pot fer ella mateixa. Jo crec
que la feina dels fotògrafs avui és més saber
explicar una història amb diverses fotos, crear una narrativa visual. Perquè fotos soltes
que es fan virals hi ha molta gent que li pot
sortir una foto bona sense saber-ne, amb el
mòbil. El cert, de totes maneres, és que molts
fotògrafs han hagut de tancar i dedicar-se a
altra cosa, però encara hi ha molta gent que
valora una foto ben feta i espero que duri.
• Com va ser la teva experiència com a
fotoperiodista?
Vaig començar fent moltes fotos de manifestacions, el meu treball d’estudi va ser sobre
els moviments socials i l’ocupació als anys 90,
i vaig dedicar anys a fotos de manifestacions.
Al principi no hi havia fotògrafs a les manis,
no hi havia ni la premsa, potser no els interessava que sortís, no ho sé... Vaig començar
a tenir fotos de la policia carregant, tinc fotos
de dos polis que van treure la pistola i apuntaven els manifestants, i això sembla que va
començar a incomodar molt a la policia. Al
final semblava que els molestés més les fotos que les pedres que els podien llençar els
manifestants o els containers que cremaven.
Em van detenir dues vegades, tot i que jo estava estudiant i era el meu treball. Inclús em
van aplicar la llei antiterrorista una de les vegades, i al cap de 24 hores em van donar un
copet a l’esquena i em van dir: “lo siento, nos
hemos equivocado”, i es van quedar tan panxos. Jo crec que va ser per parar-me els peus,
perquè els estava molestant. Anava al carrer i
ja els secretes em cridaven pel meu nom. Això
va fer que emocionalment m’afectés molt. En
una de les detencions, a la comissaria de Sabadell, em van apallissar, perquè no els volia
donar el carret, i mira que està prohibit que

te’l prenguin, jo em vaig negar i de la pallissa, vaig haver d’anar a l’hospital. Això em va
crear unes seqüeles, era com el 1997, i amb
un cert estat d’ansietat em vaig començar a
allunyar. D’altra banda, havia començat a notar que cada vegada hi havia més gent fent
fotos a les manis. Desenes intentant fer la
mateixa foto, em va fer una sensació dolenta.
Al final vaig decidir deixar el fotoperiodisme.
• Vas intentar fer fotoreportatge també?
Després d’aquest recorregut, vaig fer un viatge
al Marroc, i vaig fer un reportatge del desert,
dels pobles i la seva gent. En tornar em vaig
adonar de la dificultat que hi havia per poder
vendre un reportatge. Tot plegat, va arribar un
punt que vaig pensar: potser millor les fotos de
casament, que em truquen i cobres de seguida,
mentre el viatge me l’haig de pagar per fer les
fotos, durant 4 mesos, i després no l’he pogut
vendre. Al final tires al que dóna per menjar.
• Com veus el futur de la fotografia?
Depèn del sector. El que faig ara de famílies
i nounats funciona. Per molt que tinguis un
bon mòbil o càmera, les fotos no queden igual.
D’altra banda està el típic, que si és la mare que
fa les fotos ella no surt mai. La gent encara valora molt les fotos ben fetes, amb alta qualitat
i resolució, ben impreses, es nota la diferència.
El fotoperiodisme, però, està fatal. Ara fa 4
dies, per exemple, El Periódico ha fet fora la
majoria. Els periodistes han de portar la càmera, s’ha creat aquesta figura del periodista multimèdia que ho ha de fer tot al mateix
temps. Els diaris s’estan carregant la professió, no volen pagar, està quasi mort el tema.
Ara, un professional ho és per alguna cosa;
no té res a veure una foto ni el punt de vista, la visió, l’objectiu que posis, el diafragma...
per donar un sentit o altre. Hi ha, després, la
fotografia artística. I també, com en totes les
feines, hi ha l’intrusisme, rebentant preus i
tot, i això perjudica molt als fotògrafs professionals, a més les fotos després no tenen res a
veure. Però també és cert que hi ha el gust de
cadascú.

Juliol de 2018

Pep Valenzuela
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