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Mai més. Fraternitat i memòria
Consol Hernández García

Membre d’Amical Brigades Internacional i de l’Associació d’Expressos Polítics de Catalunya

Quan aquesta primavera visitava l’exposició 
“Montserrat Roig, 1977. Memòria i utopia” al re-
cinte del Born de Barcelona, sabia del seu patir 
i de que allò li va canviar la vida, en aprofundir 
en el dolor i l’horror de tantes persones que van 
patir i morir als camps. Durant el recorregut per 
l’exposició un calfred em resseguia l’esquena, 
però mai vaig arribar a imaginar el que sentiria 
en arribar a trepitjar Mauthausen, els túnels 
d’Ebensee i  Bergkristall, Gusen i el Castell de 
Hartheim, l’estació de ferrocarril i la casa d’Anna 
Pointner. Sis espais d’un total de 49 comandos 
escampats per tot el territori d’Àustria, que avui 
pots visitar gràcies a organitzacions com l’Ami-
cal de Mauthausen el quals, en acabar la Segona 
Gerra Mundial i alliberar-se els camps, van fer el 
jurament de preserva la seva memòria.

El passat 5 de maig i 73 anys després de l’alli-
beració dels camps, per primer cop m’enfronto a 
una angoixa, a un dolor tant profund, de ràbia, 
d’impotència al veure fins a quin extrem l’home 
pot perdre la seva condició d’ésser humà i esde-
venir un monstre capaç d’exterminar, esclavitzar 
i torturar als seus iguals. I per ocultar-ho, ne-
gar-ho i parcel·lar i vendre els espais que tants 
cossos acull, i viure amb placidesa. No podia evi-
tar, al passejar pels carrers entre els xalets, veure 
les imatges de tants i tants presoners caminant. 
No ho he pogut entendre. No vull entendre-ho.

Mai serà suficient persistir en la memòria de 
l’Holocaust i preservar els espais de l’horror per 
fer pedagogia amb els joves, amb les generacions 
futures. Amb nosaltres mateixos, perquè massa 
sovint oblidem el que volen dir els nacionalis-
mes, sempre excloents i que poden derivar en 
xenofòbia, racisme i la persecució al diferent. La 
banalització de la història, la negació de l’horror 
dels camps i el que va significar el nazisme. No 
perdem de vista que el nazisme segueix latent a 
la vella Europa,  emmascarat amb discursos d’or-
dre i progrés.

 A Àustria i també a Polònia, Hongria...,  s’ha 
produït un creixement molt preocupant de l’ex-
trema dreta i això ja comença a tenir les seves 
conseqüències en els espais de Memòria. Aquest 
any el Comitè Internacional de Mauthausen, 
que agrupa a les associacions de deportats dels 
diferents països ha vist com s’ha tancat per pri-
mer cop l’accés a llocs emblemàtics de la memò-
ria del camp, en un intent de reduir els espais 
d’homenatge, en especial l’escala de 186 esglaons 
que condueix a la cantera de granit, i d’on els pre-
soners n’extreien els blocs en condició d’esclaus, 
en unes terribles condicions, a temperatures sota 
cero durant mesos, on els “Kapos” els empenyien 
i colpejaven, els hi enviaven els gossos fins pro-
vocar-los la mort. El Coronel Jaume Arnaud, 
rossellonès, ho expressava així: “Durant tres set-
manes allò va ser un veritable infern. Aixecar-se 
abans del matí, dotze hores efectives de treball, 
caminar fins a la pedrera durant un quilòmetre 
i mig, davallar 186 esglaons separats i d’alçada 
diversa, efectuar sis o set viatges amb un bloc de 
15 o 20 quilos a l’esquena, amb tot el nodriment 
del litre de sopa al migdia i 150 grams de pa i 
de qualsevol Ersatz al vespre... Dels dos mil del 

meu transport, només la meitat va sobreviure a 
aquesta primera prova”.

Prop de 10.000 espanyols, dones i homes re-
publicans varen ser deportats als camps d’exter-
mini nazis d’Àustria, on varen patir l’horror més 
absolut. Més de 7.000 varen ser exterminats.

El viatge que cada any organitza Amical de 
Mauthausen i altres camps, a la que no puc 
deixar de felicitar per la seva capacitat orga-
nitzadora i el bon clima de fraternitat que en 
tot moment varen saber mantenir, ens conduïa 
a endinsar-nos al més terrible dels espais de la 
nostra història recent. Els dos autocars on viat-
jàvem persones procedents de Catalunya, País 
València, Aragó, Madrid, Andalusia...i altres in-
drets d’Espanya, familiars directes de persones 
que varen morir als camps, a les quals cal  agrair 
la seva generositat, van compartir amb nosaltres 
els records dels seus familiars i van ajudar-nos 
a posar-los rostre. Així com aquelles persones 
que han fet un compromís en mantenir viva la 
memòria, i sobre tot als joves, noies i nois ado-
lescents de diferents Instituts de Catalunya i 
el País Valencià que fa ja un temps que estan 
treballant la Memòria dels Camps als seus cen-
tres, de la mà del professorat i de l’Amical, i que 
varen retre homenatge als seus conveïns morts 
als camps anomenant-los, parlant-nos d’ells, 
escenificant les seves vides, fent lectures de po-
emes i cartes dels propis presos. Aquest és un 
treball de sensibilització molt difícil, però sens 
dubte imprescindible per a la preservació de la 
memòria.

Aquest any l’Amical de Mauthausen i altres 
camps va voler retre un emocionat homenatge 
a les Brigades Internacionals en el 80è aniver-
sari del seu comiat a Barcelona, ja que un bon 
nombre dels aproximadament 35.000 briga-
distes,  procedents d’arreu del món, que varen 
venir a Espanya a defensar la Segona República 
Espanyola varen retrobar-se amb els Republi-
cans espanyols als camps 
de Mauthausen i Gusen.

Rosa Torán en el seu 
article “Solidaritat e inter-
nacionalisme als camps 
nazis” ens diu: “(...) tots 
varen entendre que el 
combat que es lliurava en 
terra espanyola tenia una 
transcendència interna-
cional en la lluita contra 
el feixisme”. “La comunió 
de ideari i lluita que havia 
unit republicans amb bri-
gadistes en els fronts es-
panyols i en la Resistència 
en els països ocupats fou la 
causa del retrobament en 
els camps nazis. Tots ells 
varen compartir els llaços 
de solidaritat del interna-
cionalisme que es va forjar 
en els cercles antifeixistes i 
en la guerra d’Espanya”.

Els espanyols deportats 

als camps ho 
feren com apà-
trides, ja que 
l’Estat fran-
quista no els va 
reconèixer en 
cap moment, 
ni en la depor-
tació ni en l’alli-
berament dels 
camps. L’Estat 
alemany els va 
marcar amb 
un triangle 
blau cosit als 
seus uniformes ratllats, amb una S, de Spaniers 
(reconeixement explícit al seu origen). Els espa-
nyols en els camps més cruels del nazisme (si és 
possible), eren considerats “enemics del Reich”, 
així durant els primers anys de reclusió varen 
patir l’acarnissament de les SS, principalment 
els que varen participar a la Resistència a Fran-
ça, quan van arribar als camps amb el triangle 
vermell que els marcava com a polítics, i alguns 
d’ells amb les inicials “NN” (Nacht und Nebel-
Nit i Boira), el que volia dir que se’ls aplicaria 
els decrets nazis que legalitzaven el terror, i or-
denava les desaparicions absolutes dels enemics 
considerats irrecuperables.

Els espanyols als camps continuen avui sent 
apàtrides. Gràcies a la fraternitat dels Amicals  
de Mauthausen de França i Espanya, es va eri-
gir, el 6 de maig de 1962, un monument Re-
publicà en l’espai memorialista francès, gràcies 
als fons aconseguits mitjançant una subscripció 
popular. Fet que ens permet reforçar l’esperit 
internacionalista i fraternal, fent els homenatges 
conjunts als homes i les  dones que varen passar 
pels camps. 

Especialment emocionant va ser el dia de 
l’homenatge conjunt de tots els països a l’Ap-

pellplatz del camp, davant el sarcòfag.  Els espa-
nyols, italians i francesos varen entrar barrejats 
a la Gran Place, tal com van sortir  els presoners 
dels  camps el dia del seu alliberament.

Voldria acabar aquest text amb les parau-
les d’inici i final del discurs que Concha Diaz, 
d’Àmical Mauthausen i altres camps, va pro-
nunciar en el marc de l’Homenatge organitzat 
davant el Memorial de Gusen, com a membre 
del Comitè  Internacional Mauthausen:  “Da-
vant la situació que estem vivint a Europa, i a 
la resta del món, als 73 anys de l’alliberació dels 
camps, a nosaltres, els descendents dels que va-
ren patir les terribles conseqüències del règim 
nacionalsocialista, ens envaeixen sentiments 
de indignació, tristesa, horror, impotència i de 
repetició inútil”. “(...) Nosaltres demanem als 
representats polítics d’Europa que la memòria 
del passat històric jugui un rol principal dins 
les seves polítiques i discursos, que es respecti el 
dret internacional, i la pròpia reglamentació de 
la Unió europea, i  que es renovin les obligacions 
i compromisos en matèria de drets de l’home”.

Mai més. Fraternitat i memòria.
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Pep Valenzuela

Dolors Lledó va ser elegida 
presidenta de la Junta de la 
Federació d’Associacions Ve-

ïnals de Terrassa el passat dissabte 26 
de maig. És la primera dona que ocupa 
el càrrec d’aquesta federació amb més 
de 30 anys d’història. «Ja era hora», de-
clarà la presidenta del Casal de Dona, 
Mercè Gómez, present en l’assemblea 
ordinària anual de la Favt, tot afegint 
que és un «fet històric, i que caldria que 
no fos només una anècdota».

La Síndica de Greuges Isabel Mar-
quès, també present en la trobada, 
felicità aquesta elecció, així com el 
compromís amb la defensa de la Car-
ta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat. Així mateix salu-
daren l’elecció de la primera dona presi-
denta de la Favt en Joan Tamayo, pre-
sent a l’assemblea en representació de 
l’Espai de Defensa dels Drets Humans 
i Socials de Terrrassa; i l’alcalde Alfredo 
Vega, qui va prendre la paraula al final 
de la trobada. Vega va destacar aquest 
fet, especialment en un moviment com 
el veïnal que és «molt important a la 
ciutat i que ha jugat un paper clau llui-
tant i pressionant les institucions».

Amb assistència de 18 associacions 
de les 26 federades, es va votar també el 
pla de treball i el pressupost proposats 
per la nova junta. Les associacions par-
ticipants van ser: Ca n’Anglada, Can 
Boada del Pi, Can Palet, Can Roca, 
Ègara, Segle XX, Lluís Companys, 
Font de l’Espardenyera, la Cogullada, 
la Maurina, Carbonelles, Plaça Catalu-
nya-Industrial, Cementiri Vell, Pla de 
Bonaire, Poble Nou-Zona Esportiva, 
Sant Pere Nord, Vallparadís, Can Pa-
let de Vistalegre.

En Ramon Clariana, que deixa la 
presidència però continua com a vocal 
responsable de Comunicació a la nova 
junta, agraí el suport i col·laboració du-
rant els tres anys que ha exercit com 

a president abans de presentar la me-
mòria de treball del 2017. En aquesta 
memòria destaca el treball en l’àmbit 
de la comunicació, especialment la re-
edició de la pàgina web de la Federació 
i l’activitat a les xarxes socials, així com 
l’acord amb Malarrassa, que garanteix 
una difusió important d’aquella infor-
mació rellevant de la Favt, a través de la 
web i el periòdic imprès mensual, amb 
una tirada de 10.000 exemplars repar-
tits per tota la ciutat.

L’ara ja vocal de Comunicació va fer 
el llistat de totes les comissions mu-
nicipals i del conjunt de plataformes 
ciutadanes en les quals participa acti-
vament la federació veïnal, amb espe-
cial importància, subratllà, l’Espai de 
Defensa dels Drets Humans i Socials 
i la Comissió municipal de seguiment 
de la Carta Europea abans citada. En 

La FAVT elegeix Lledó, primera dona presidenta
L’assemblea anual ordinària vota una nova junta i aprova un pla de continuïtat, enfortint la lluita pels drets socials

aquesta línia, és molt important el con-
veni de col·laboració amb l’entitat Prou 
Barreres!, que lluita per l’accessibilitat 
de tothom a tots els espais públics i per 
una ciutat inclusiva.

Destacà també la participació en les 
comissions per residències públiques 
per a gent gran, en la comissió de rie-
res, en la Taula de l’Aigua; així com el 
suport a la plataforma en defensa de la 
sanitat pública, a la Comunitat Educa-
tiva, el Consell d’Entitats i al pacte per 
la igualtat de gènere DASIG.

En tot cas, emfasitzà en Clariana, la 
perspectiva de treball és sempre la «de-
fensa dels drets humans i socials», per 
tant el dret a l’habitatge, el treball, l’edu-
cació i la sanitat, en primer lloc, «drets 
que estan en clara regressió», afirmà, 
«el que és inadmissible».

Aprovada la memòria anual per una-

nimitat, així com la prestació de comp-
tes, la Dolors Lledó va presentar el pla 
de treball, definit com de «continuïtat, 
però potenciant encara més el treball 
social i amb altres entitats», com el Ca-
sal de la Dona, el grup LGTB Terrassa 
i el ja citat Prou Barreres! Un compro-
mís aquest últim que queda molt en-
fortit i garantit amb la incoporació d’en 
Joan Vila, dirigent de l’entitat al temps 
que membre de l’AV de Can Boada del 
Pi.

L’elecció d’una dona com a presidenta 
ha estat un pas i una mostra clara de 
voluntat de renovació per part de la 
Federació. En tot cas, apuntà la Dolors, 
«cal enfortir el moviment veïnal per via 
de la incorporació de gent jove i la par-
ticipació de més dones, en la perspec-
tiva al menys de la paritat». Recongué, 
però, que és un tema en el qual el mo-

Dolors Lledó: “Cal renovació, gent jove i moltes més dones”

 ▪ Votació de la Memòria 2017

viment no només té mancances, sinó 
que tampoc acaba de trobar la manera 
d’avançar. «Per a les dones encara és 
molt difícil compatibilitzar treball, llar 
i activisme». L’establiment d’una relació 
especialment forta amb el Casal de la 
Dona i amb LGTB-Terrassa va, preci-
sament, en la línia d’impulsar també els 
canvis i renovació interns.

Una altra via per fer camí en aquest 
sentit és la creació d’una vocalia de re-
lació amb les associacions veïnals, les 
federades i també les que no hi són, per 
«potenciar i ajudar en tot el possible».

En Joan Vila, per la seva part, en 
nom de Prou Barreres! (elegit també 
vicepresident en aquesta assemblea) 
intervingué per remarcar el compro-
mís amb la lluita per l’accessibilitat i la 
inclusió: «cal treballar cada dia, trencar 
barreres, com venim fent des de fa més 
de 12 anys; perquè tothom té dret a 
anar-hi a tots els llocs de la ciutat i par-
ticipar-hi en tot. Volem igualtat real. La 
meva presència és per reforçar aquesta 
lluita. Volem una ciutat per a tothom, 
sense cap exclusió».

La candidatura encapçalada per Lle-
dó, l’única que es va presentar, aconse-
guí 15 vots favorables, 3 en contra i 1 
abstenció, tot i que aquest 4 vots, van 
aclarir els representants de les entitats, 
no eren contra la nova presidenta sinó 
en rebuig d’algun altre integrant de la 
candidatura. El pla de treball es va vo-
tar separat i va ser aprobat per unani-
mitat.

L’assemblea aprovà, finalment, un 
pronunciament en defensa de les pen-
sions públiques, en els termes que de-
fensa el Moviment per unes Pensions 
Dignes, «perquè defensem els drets i 
aquest n’és un de bàsic». El segon pro-
nunciament aprovat fa referència a la 
perspectiva i equitat de gènere, enfa-
sitzant i denunciant la «vulneració dels 
drets de les dones» i la «violència mas-
clista i el feminicidi», remarcà la Dolors 
en la presentació del text. 

Pep Valenzuela

N ascuda a Terrassa, l’any 
1973, la Dolors Lledó s’ini-
cià en el món associatiu a 

partir de la seva incorporació a l’associ-
ació veïnal del barri de Les Carbonelles 
el 2015. Amb estudis fins a batxillerat, 
ha treballat a la Sony, de cuidadora i 
assistència domiciliària. Ara fa el curs 
per treure el certificat de professio-
nalitat en assistència sòcio-sanitària 
en institucions socials. Divorciada, és 
mare d’una filla de 14 anys. És per això 
que destaca les «dificultats per com-
patibilitzar treball, família i activisme 
social».

Però com ànims, forces i decisió no 
li manquen, va implicar-se a fons. El 
2016 assumia la presidència de l’AV i 
s’incorporava la junta de la Favt, on ha 
estat vocal, secretària i vicepresidenta 
en aquests darrers dos anys. I ara, 
presidenta. La primera de la Federació 
d’entitats veïnals.

Declara la Dolors que l’entrada en el 
moviment veïnal va ser un «canvi to-
tal» a la seva vida, «de no saber res del 
moviment a ficar-m’hi a tope». A més 
de canvis també una mica de «xoc» al 
principi, quan es veia en un espai de 
debat on es tractaven «qüestions im-
portants de la ciutat». Ara ja està aves-
sada, «m’he anat integrant i sentint-ho 
molt, m’agrada».

Assumir ara la presidència és un 

repte gran, però s’hi sent amb força. A 
més, «veig que puc aportar, estic dis-
posada a treballar; i és un pas impor-
tant, no només per a mi, sinó també 
per l’entitat, per fer equilibri a la junta i 
fer notar la presència de les dones, en-
cara que de moment sóc l’única».

Aquesta situació, explica, posa en 
evidència la «necessitat de renovació, 
cal gent jove i moltes més dones». La 
diagnosi, en tot cas, es compartida pel 
conjunt de membres de la junta, 8 en 

total, i el treball i reptes s’assumeixen 
molt clarament com a equip. «Posa-
rem molt èmfasi en els temes socials», 
assegura la nova presidenta en entre-
vista amb Malarrassa.

Les mancances que palesen la com-
posició de la junta de la Favt són un 
reflex de la situació en el conjunt d’AV, 
«és un mal endèmic», considera, a la 
majoria de juntes l’edat és bastant o 
molt alta i n’hi ha poques dones. Però, 
a més, les dones en les associacions 

«tenen prou problemes per compati-
bilitzar casa, feina i activisme social». 
Explica que la junta no té un pla mas-
sa concret d’intervenció per revertir 
aquesta situació. «El que podem fer i 
farem serà demanar i insistir amb les 
AV perquè estiguin més alerta i facin 
els seus propis plans per incorporar i 
donar rellevància a les dones».

La Dolors Lledó diu que no ha 
tingut problemes en la junta, «però 
t’has de fer escoltar, perquè els ho-
mes parlen amb molt d’èmfasi; jo, per 
sort, tinc un caràcter obert, escolto a 
tothom, però també em faig escoltar».

Sobre la nova responsabilitat, decla-

PV

ra que «tenir càrrec no és important, 
sinó la feina que es fa, i jo sóc molt 
treballadora i tinc moltes ganes, i per 
sort un equip que dóna suport». D’al-
tra banda, afegeix, «no m’agrada parlar 
de mi, jo sóc més d’estar en un segon 
pla, valoro el treball del grup, col·lec-
tiu, i en aquest grup han volarat la 
meva feina i he acceptat perquè crec 
que puc aportar una nova perspecti-
va, perquè estic també la Casal de la 
Dona i al grup LGTB-Terrassa; ja era 
hora que la Favt tingués una visió fe-
minista i una presidenta, perquè fins 
ara només hi havia hagut 3 dones vi-
cepresidentes».

 ▪ Dolors Lledó intervenint a l’assemblea PV
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JOCS  BIOSALUDABLES
Carrer d’Oceania  
Espai de lleure del carrer 
de les Carbonelles
Zona de petanca del Camí 
de Can Boada 
Plaça de Lluís Companys
Plaça del Pi 
Plaça de Vicenç Ferrer 
Plaça de Canjáyar
Plaça de la Cooperativa
Plaça de la Cultura
Plaça de Can Gorgs

15
16

28

29
30
31

32
33
39
41

ALTRES
Plaça de Joan Miró 
(tancament metàl·lic)
Plaça de Can Tusell
(jocs workout)
Parc de la Devesa de Vallparadís 
(papereres)
Carrer d’Oceania
(punt de llum)
Plaça de Can Palet 
(tancament de la zona de jocs)

4

42

45

46

50    

JOCS INFANTILS
Plaça de la Torre del Palau
Plaça Nova 
Plaça dels Museus
Plaça Major de Torre-sana
Parc de L’estació, Les Fonts
Plaça de Can Palet
Plaça de Salvador Allende
Avinguda de Joaquim de Sagrera 
amb carrer de Las Navas de Tolosa
 Plaça de Miquel Utgés
Plaça del Roc Blanc
Plaça de Rosalía de Castro
Plaça de la Pau 
Plaça de les Gueraldes
Plaça de Valentí Alagorda

1
2
3
5

10
11

12
17

18
19

20
21

22
23

BANCS
Parc del Pícnic de Torre-sana.
Casal cívic Montserrat,   
Torre-sana i Vilardell
Carrer de Mossèn Àngel Rodamilans 
amb carrer Mare de Déu del Carme 
Diferents indrets del Districte 3

6
7

8

14

TAULES DE PING-PONG
Plaça de l  a Mediterrània
Plaça de la Cooperativa
Parc del Pícnic de Torre-sana

9
34
49

TAULES DE PÍCNIC
Parc De La Devesa de Vallparadís13

Plaça del Tint
Parc de la Cogullada
Avinguda de Joaquim de Sagrera
(Jutjats)
Passatge de l’Olivera 
amb carrer de Vinaròs
Plaça de Josep Pla
Plaça del Proletariat

Plaça de les Escoles 

24
25
26

27

35
36
37

Plaça dels Vents
Zona d’esbarjo del carrer Serón
Plaça de García Lorca
Plaça de  Benito Martínez
Plaça de la Cultura
Parc del Picnic de Torre-sana

38
40
43
44
47
48

Millores 
consensuades 
als consells 
de districte
La instal·lació dels jocs infantils, espor-
tius i biosaludables es farà en dues fa-
ses. La primera, que inclou els districtes 
3, 4 i 5, es va iniciar a principis del mes 
d’abril. En la segona fase, que es durà a 
terme abans de l’estiu, s’actuarà als dis-
trictes 1, 2 i 6. El  pressupost d’execució 
de les obres és 259.231 euros i forma 
part d’una partida de 500.000 euros del 
pressupost municipal del 2016 destina-
da a la millora de l’espai públic. Els con-
sells de districte van proposar, valorar i 
aprovar les actuacions que van consi-
derar prioritàries per al seu territori. To-
tes les actuacions han estat consensu-
ades pels consells: les entitats veïnals 
van triar els jocs infantils i elements de 
joc esportiu a l’aire lliure per a cada ubi-
cació, entre diferents possibilitats.

Millora de 

Pressupost

43 

259.231 €

espais públics a tota la ciutat

Nous jocs infantils, esportius i biosaludables 
Més de 40 espais públics de la ciutat disposaran properament de nous jocs infantils, esportius i biosaludables, 

a més d’altres elements de descans i d’oci com ara bancs i taules de pícnic i de tennis de taula.

Amb aquestes millores, l’Ajuntament vol oferir un canvi qualitatiu a nombroses places, parcs i carrers de tots els districtes.
 En el cas dels jocs infantils, per exemple, s’ha estudiat la solució més adequada, innovadora i inclusiva per tal que 

tots els nens i nenes tinguin la possibilitat de jugar i d’accedir a les mateixes instal·lacions lúdiques.
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 >En Francisco Ballesteros, pensionista amb 47 anys, denuncia Mútua de Terrassa

“M’han deixat molt malament, i amb un tracte xulesc”
Tres operacions a Mútua, amb infecció inclosa, fins arribar a la Vall d’Hebron, on finalment es va resoldre

Transportista, encarregat de CIRSA i també escombriaire, 
a punt de complir 47 anys, en Francisco Ballesteros és 
pensionista (400 euros/mes) des del 2012, quan se li va 
fer impossible continuar treballant. Afirma que Mútua de 
Terrassa el va maltractar i «abandonar», de fet va presentar 
denúncia contra la institució l’any 2014, encara corre. 

Pep Valenzuela

A la cama dreta té un 49% de 
la capacitat només i, assegu-
ra, els nervis morts. El seu 

és un calvari que va començar l’any 
2009 i només ha començat a acabar-se 
després d’una operació a la Vall d’He-
bron, el 15 de novembre de 2017, la 
quarta després d’altres tres a Mútua: 
«aquest dia em va tocar la loteria!»

Les primeres molèsties les va co-
mençar a notar al 2009. Se li dormia 
la cama dreta, amb gran dolor i no 
podia caminar. El 2010 va començar 
a prendre la medicació que li reco-
manà l’especialista, dosis del polèmic 
Lyrica que va prendre durant 6 anys. 
Al temps, explica en entrevista amb 
Malarrassa, el metge de capçalera li 
receptava Tramadol contra el dolor, 
al temps que l’enviava a fer un TAC 
a l’hospital del Parc Taulí, amb el qual 
descobriren que hi havia una lesió a la 
vèrtebra.

Amb els resultats, l’especialista li 
va recomanar que caminés com més 
millor, una proposta que, recorda i de-
nuncia en Francisco, «és el pitjor que 
em podia proposar», d’acord amb in-
formacions que ell mateix va tenir més 
tard. De qualsevol manera, el tracta-
ment es va mantenir en el nivell de 
subministrar calmants. Recorda que 
el Tramadol va deixar de tenir efecte 
i va anar provant d’altres.

Al 2013, les visites a urgències es van 
fer quasi diàries, «no podia suportar 

el dolor». Amb molta ràbia, que no li 
fa perdre els ànims, recorda que men-
tre al CAP o a l’Hospital de Terrassa 
rebia un tracte «més personal», a la 
Mútua se sentía «només un número». 
Ha arribat a passar hores «tirat a terra 
morint de dolor, i punxada de diaze-
pan al passadís».

«Un dia vaig muntar el ‘Cristo’, vaig 
anar a Atenció a l’Usuari, i finalment 
van resoldre fer-li l’operació que, apa-
rentment, en aquell moment tocava, 
d’hèrnia fiscal. Era febrer del 2013.

Allò, però, estava lluny de ser la so-
lució al seu problema, o pitjor. Operat 
pel famós doctor Maestro de León, al 
quirofan va agafar una infecció que li 
produia un dolor tant o més que l’an-
terior. «Li vaig preguntar directament 
al metge sobre la infecció, però no em 
deia res». Al maig, nova intervenció. 
Però no es va solucionar el problema, 
ni els antibiòtics ni els anàlisis de sang 
i orina cada tres dies. 

Quasi dos mesos després, de nou 
a urgències, «més de 10 hores espe-
rant, fins que un metge conegut que 
passava per casualitat es va interessar 
i vaig decidir pujar a la planta 10, on 
vaig trobar l’equip de metges, el propi 
De León també, prenent cafè, i a sobre 
es va posar xulo. En Francisco tornà 
a l’espai d’urgències, tot i no suportar 
més el dolor. Declara que, aprofitant 
que entraven uns Mossos d’Esquadra 
els demanà ajuda, «de seguida van 
aparèixer infermeres i doctors i em 
van posar diazepan».

Amb una força d’ànim increïble i ga-
nes d’anar endavant, millorades des-
prés de l’operació a la Vall d’Hebron, 
en Ballesteros explica que va posar 
més de 30 reclamacions a Mútua, que 
les enviava sempre amb còpia al direc-
tor del CatSalut. Al tercer correu, es 
posà la maquinària en marxa i li van 
fer la tercera operació. Però la bacteria 
encara hi era. Un mes i mig ingressat, i 
sense informació. Amb tant de trànsit 
per urgències i quirofans en Francis-
co, durant l’entrevista, no aconsegueix 
recordar bé què anava primer i què 
després. 

Després d’una visita a la Clínica del 
Dolor i reclamacions sense resposta, 
cap a finals del 2013 o gener del 2014 

 ▪ Francisco Ballesteros en un moment de l’entrevista a la Rambla.

va aconseguir el seu informe, «un dra-
ma total, tenia síndrome piramidal». 
El doctor De León li proposà «matar 
els nervis». Amb la desconfiança al 
cos, consultà amb la doctora de cap-
çalera i contactà amb la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública. 

Poc després, va descobrir que el seu 
historial «ja no hi era en el sistema 
de Mútua», i que en no haver segui-
ment del cas va patir una «degena-
ració en la zona», fins que el 2016 li 
van diagnosticar esclerosi en les vèr-
tebres L5 i L4. Ara ja un altre doctor, 
Alonso, li va proposar fer una quarta 
operació. Aquí, però, ja estava parlant 
amb advocats i va anar directament 
a la Vall d’Hebron, amb tota la me-
mòria, «però al CD de les proves no 
es veia res i van haver de fer-les totes 
de nou». 

Li proposaren operar-lo allà mateix 
i va acceptar. Més de 13 hores d’ope-
ració, explica, amb 2 doctors, «però 
un tracte molt millor, perrsonal, sen-
se xuleria». Era la quarta operació, 
novembre del 2017, «aquell dia em 

va tocar la loteria», emfasitza amb 
alegria. Al tercer dia ja s’aixecava. La 
seva perspectiva de vida ha canviat 
des de llavors.

Ara ja pot caminar fins i tot sense 
crosses, poquet, però va fent. Amb 
crosses s’atreveix a anar-hi on calgui. 
Pes, però, no en pot carregar més de 
3 quilograms. Tot i que el balanç glo-
bal encara és negatiu, «m’han deixat 
molt malament». Pel camí, depressi-
ons, visites al psiquiatra, viure «dro-
gat 24 hores al dia», amb caminador, 
«un drama», i encara moltes nits ni 
puc dormir...

En tot cas, després de la tercera 
operació, en Francisco ja va posar de-
núncia contra Mútua de Terrassa, un 
procés complicat, segons el seu advo-
cat, perquè l’asseguradora de Mútua, 
la Zurich, té molta experiència en 
aquestes qüestions, i es pot allargar 
encara algun temps la resolució. Però 
això no desanima en Francisco, «hem 
anat ajuntant més informacions i de-
núncies, tenim molts argument per 
quan arribi el judici».

Gran jornada en solidaritat amb les 
persones refugiades i migrades al Candela
Mar Garcia

L’objectiu principal de la jornada 
organitzada al Candela el pas-
sat diumenge 27 de maig era la 

conscienciació i la recollida de fons 
per la ONG badalonina Pro Activa 
Open Arms i la noruega Drapen i 
Havet (A drop in the ocean). Totes 
dues organitzacions treballen perquè 
el gran nombre de persones migrades 
i refugiades no caigui en l’oblit; des 
d’Open Arms, es salven vides a les 
aigües del mar Mediterrani i des de 
Drapen i Havet treballen als camps 
de refugiats de Grècia, on es necessi-
ten voluntaris davant la gran arriba-
da de persones.

Durant tot la jornada solidària es va 
poder gaudir d’un conta-contes per 
als més petits de casa, una fideuà per 
dinar i diverses actuacions musicals 
durant tota la tarda. 

La jornada va començar a les 11 del 
matí amb dues activitats adreçades 
als infants: la representació teatral de 
Les filles del senyor Bianchi, a càr-
rec del grup Brif, Braf, Bruf, i l’hora 
del conte amb la lectura a càrrec de 
Sara Fuente de Refugiada (La Galera 

2017), àlbum de Tessa Julià il·lustrat 
per la terrassenca Anna Gordillo. 
Entremig de les dues activitats, els 
assistents van poder gaudir d’una 
xocolatada. A més a més, durant tot 
el dia, es podia rebre informació de 
primera mà de totes dues organitza-
cions i es podia comprar roba per als 
més menuts a preus simbòlics.

Un cop acabades les activitats del 
matí, el foc es va posar en marxa per 
preparar el dinar: dues paelles ge-
gants de fideuà van agrupar a tots els 
assistents al pati del Candela, sota un 
sol de justícia. A les acaballes, la can-
tautora Sandra Bautista va oferir un 
concert que va durar una hora can-
tant temes propis i versionant clàssics 
com Jorge Drexler. La cantautora de 
Martorelles també va cantar un tema 
especial per a l’ocasió que versava 
així: “Luna, borra las fronteres y que 
el viento se las lleve”, fent referència 
a totes les fronteres que impedeixen 
l’entrada de persones als països.

A continuació, el hip-hop i rap 
d’Elasri Muhammad van fer ballar 
alguns dels més menuts, i les seves lle-
tres reivindicatives van ressonar per 
tot el recinte. El trio dels Funkens-

tein va ser l’encarregat d’ambientar 
la següent hora de música, seguits 
del grup de punk-rock Terrassenc 
KSoviet. Per acabar el dia, URSA va 
tancar la tarda d’actuacions musicals.

La de diumenge va ser una jorna-
da solidària i de conscienciació per a 
totes les persones assistents i restem 
a l’espera del recompte final i la valo-
ració de TerrassaxRefugiats. 

PV
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Kasalet recurrirà la sentència per abandonar 
l’espai i alerten contra l’especulació immobiliària

Miquel Gordillo

El Jutjat de primera instància 
núm. 2 de Terrassa, va emetre 
la segona setmana de maig, 

a través de la magistrada Verónica 
Notario, una sentència condemna-
tòria en què ordena que es cessin les 
activitats del Kasalet i que s’abando-
ni l’espai de forma voluntària; “si no, 
ens trauran per la força”. Per ara és 
el colofó al procediment iniciat per 
l’empresa Visolgran SL, propietària 
de l’immoble ubicat al carrer Socie-
tat número 4.

Per part de l’assemblea del Kasalet, 
es considera aquesta sentència “un 
pamflet de propaganda capitalista en 
què la justícia es posa del cantó dels 
rics”. I asseguren: “el que volen és aca-
bar amb un projecte d’autogestió que 
porta més de 13 anys funcionant, i 
que és un espai de reunió de molts 
col·lectius de la ciutat”.

Irregularitats durant el judici
Durant la valoració oberta d’aques-

ta sentència que es va realitzar el pas-

sat divendres al Raval, diuen que “és 
una vergonya que la jutgessa no hagi 
fet cas les irregularitats que vam de-
nunciar durant el judici”. L’empresa 
denunciant, Vislogran SL, va for-
mular “una denúncia que no s’ajusta 
a les lleis, amb un procediment que 
no era el correcte i s’havia de tornar 
a fer”. També consideren que les 12 
persones que van ser jutjades no van 
poder gaudir d’una defensa digna, 
donat que havien de pagar caució de 
300 euros per poder intervenir. “Des 
de quan hem de pagar per poder-nos 
defensar i per tenir un judici just?” 
Només una persona va poder inter-
venir durant el judici per la defensa, 
“amb el greuge que això comporta”.

L’altra irregularitat que mencionen 
des del Kasalet és que un advocat va 
abandonar el seu defensat a l’inici del 
judici. Denuncien que la jutgessa “no 
ha tingut en compte que Visolgran 
ha tolerat l’ocupació únicament amb 
fins especulatius; és una empresa 
fantasma, que no dona feina a ningú, 
no és més que un entramant societari 
vinculat a Finques Vidal Gomà, que 

L’espai okupat i autogestionat Joan Berney ja té la 
sentència per què els seus membres abandonin aquest 
local, en funcionament des de fa més de 13 anys. Des 
del Kasalet es recurrirà la sentència, tot al·legant 
irregularitats durant el judici, i els seus membres avisen 
que no pensen rendir-se: continuaran la seva activitat 
amb normalitat, així com les seves mobilitzacions 
en defensa del Kasalet i contra l’especulació.

es dedica a comprar i a vendre pisos, 
i esperar a que passi el temps per què 
pugi el seu valor”.

Des de la defensa del Kasalet 
disposen de 20 dies per presentar 
aquest recurs, de forma que la sen-
tència quedaria suspesa i no es po-
dria aplicar. D’aquesta manera es 

 ▪ Membres del Kasalet, el passat 11 de maig al Raval de Montserrat. MG

guanyarà temps: “l’Audiència Pro-
vincial pot trigar entre 3 i 6 mesos en 
resoldre”, mantenen. “Volem creure 
que aquesta instància acceptarà el 
nostre recurs i s’haurà de repetir tot 
el procediment”, de forma que si vo-
len, “hauran de tornar a presentar la 
demanda de forma correcta”.

Mentrestant, el col·lectiu assegu-
ra que continuaran com sempre, “al 
carrer, denunciant les injústicies i 
l’especulació a Terrassa, realitzant 
les nostres activitats al Kasalet, i 
fent crítica al sistema i les institu-
cions que no es mouen per defen-
sar-nos”.
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La que havia de ser un avenç per a la millora de les con-
dicions de moltíssima gent, en el llindar de l’exclusió 
social, la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania 

aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, està 
sent un nou fracàs del sistema.
Els representants de la Comissió Promotora de la RGC  
van presentar un escrit al Parlament en què instaven els 
grups a fer complir la norma perquè la situació és insos-

tenible per a molts catalans que encara no reben l’ajuda. Això, malgrat que la norma 
va entrar en vigor el 15 de setembre de l’any passat, ara ja fa més de set mesos. La co-
missió ho desvincula de l’aplicació de l’article 155, tot i que reconeix que l’absència de 
govern impossibilitava fiscalitzar i revisar com cal les ajudes mitjançant la creació d’un 
reglament específic de la llei i una comissió de seguiment.
La comissió denuncia que hi ha nombrosos casos de sol·licitants que encara no han re-
but resposta, tot i que ja ha transcorregut el període de cinc mesos establert per la 
llei. Per això, reclamen que se’ls concedeixi per silenci administratiu. També afirmen 
que s’abusa del requeriment de noves dades quan falta poc temps perquè acabi aquest 
termini legal del qual disposa l’administració per contestar. D’altra banda, diuen que es 
neguen massa peticions de manera injusta i sense cap argumentació i que, algunes, es 
comuniquen de manera inadequada, i generen indefensió als sol·licitants.
El Parlament ha reclamat complir la Llei de Renda Garantida de Ciutadania i ha dema-
nat a la Generalitat més transparència amb la cambra sobre el desplegament d’aquesta 
llei. A més, també ha demanat més recursos per poder-la aplicar i abonar d’immediat” 
les prestacions de la renda garantida amb silenci administratiu positiu, i es faciliti al 
Parlament tota la informació del seguiment del desplegament que s’està fent d’aques-
ta llei.
També caldria realitzar una avaluació sobre els criteris i procediments utilitzats pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la tramitació, aprovació o dene-
gació de les sol·licituds de la prestació de la RGC”, en considerar que posa en dubte la 
feina dels treballadors de la conselleria.
En aquests moments tenim una situació d’emergència, social greu, ja que molts ciuta-
dans i moltes ciutadanes es troben desemparats en el seu dret a defensa jurídica, a la 
igualtat de tracte  i a ser informats degudament (recordem per exemple la saturació 
aguda que pateixen els Serveis Socials de l’Ajuntament, on els treballadors i treballa-
dores estan sotmesos a una pressió i precarització molt greu).
Per tant, per a poder facilitar la informació de manera pública, transparent i gra-
tuïta a tota la ciutadania sobre les vies de la defensa jurídica (model reclamació 
al silenci positiu, model recurs d’alçada davant resolucions denegatòries, mo-
del de recurs contenciós administratiu, via de justícia gratuïta), amb ple respec-
te a les decisions de les persones afectades sobre la contractació de la seva 
defensa, DEMANEM que les institucions de la ciutat (Ajuntament, Col·legi 
d’Advocats , bàsicament) prenguin  una decisió  ràpida i urgent per tal de cons-
tituir els dispositius d’atenció necessari per tal fer front a aquesta situació. 
No és un tema de recursos, és un tema de voluntat! I necessitat!

La Renda Garantida de Ciutadania, 
un problema de la ciutat també

S’aproven finalment els 200 milions d’euros dels Pressupostos 
Generals de l’Estat destinats al Pacte contra la violència masclista
Mar Garcia

Després de més de 40 con-
centracions arreu de l’estat-
del passat 16 de maig i les 

crítiques de la oposició, s’afegeixen 
als pressupostos els 120 milions 
d’euros que es destinaran als Ajun-
taments i a les Comunitats Autò-
nomes.

Després del primer Pacte d’Estat 
en conta de la violència masclista 
aprovat l’any 2017, calia fer efec-
tiu el compromís dels 200 milions 
d’euros als Pressupostos Generals 
de l’Estat. Aquests diners són una 
cinquena part dels 1.000 milions 
d’euros que l’Estat preveu imple-
mentar en els propers 5 anys en 
matèria per combatre la violència de 
gènere. Aquest compromís, però, es 
va veure frenat quan la Ministra de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
Dolors Montserrat, va presentar 
una proposta de només 80 milions 
d’euros.

Davant d’aquest fet, col·lectius fe-
ministes d’arreu del país (a Terrassa 
hi va haver una concentració i lectu-
ra de manifest davant de la seu que el 
PP té a la ciutat) van manifestar-se 
el passat 16 de maig reclamant els 
120 milions d’euros restants que 
s’havien promès. En aquest sentit, 
diversos col·lectius de la ciutat van 

afirmar que “un estat que es diu de-
mocràtic, no pot permetre’s no po-
sar tots els recursos disponibles al 
servei d’una lluita que, a hores d’ara, 
ha esdevingut una urgència social”. 
A més a més, afegien que “no des-
tinar tots els recursos promesos al 
Pacte d’Estat contra la violència de 
Gènere, suposa, en la pràctica, ser 
còmplice i responsable de qualsevol 
acte de violència que tota dona pa-
teixi a partir d’ara a l’estat espanyol”.

Com a conseqüència d’aquestes 
concentracions, la pressió mediàtica 
i la forta oposició a la proposta del 
PP, finalment, el passat dilluns 21 
de maig es van afegir els 120 mili-
ons d’euros restants a la proposta de 
pressupostos feta pel PP. D’aquests 
120 milions, està previst que 100 
vagin destinats a les Comunitats 
Autònomes en matèria de violència 
de gènere i 20 als ajuntaments tam-
bé en aquesta mateixa línia. Tots 
aquests diners s’han de destinar a 
implementar el primer Pacte d’Es-
tat en contra de la violència masclis-
ta que està format per 213 mesures 
i que té com a base l’educació.rant el 
primer trimestre». Així com la ur-
banització dels carrers pendents de 
la mateixa tot i haver estat aprovada 
pel Ple municipal.

«Si la situació segueix així», alerta 
el vicepresident de l’entitat, «hau-

rem de recuperar vells temps, on 
l’autogestió dels problemes era una 
necessitat i una manera de fer, on la 
incompetència municipal ens obli-
gava a afrontar els problemes d’una 
forma directe i sense necessitat de 
l’Ajuntament, a lo millor haurem de 
començar una campanya perquè els 
veïns deixin de pagar els impostos, 
ja que no els resolen els problemes 

bàsics».
I és que, tot i pagar els impostos 

com tothom, afirma en Xavier Vi-
ves en nom de l’AV, les veïnes i veïns 
del Segle XX «tenen la desgràcia 
de viure més enllà de la Carrete-
ra de Montcada, si això fos a l’altre 
banda de la Carretera, la situació de 
degradació i abandonament no es 
permetria. I sort que no és un tema 

d’equipaments i serveis, perquè lla-
vors ho tindríem clar, ni puto cas i 
ens hi podríem posar fulles».

Tot i la poca esperança en el can-
vi d’actitud del govern local, l’enti-
tat encara aposta: «a veure si d’una 
vegada algú reacciona i aplica so-
lucions als temes de manteniment, 
neteja i recollida de residus.»

Redacció

El barri del Segle XX viu una «situa-
ció lamentable, per no dir una altra 
cosa», denuncia l’associació veïnal en 

una instància presentada, ahir 21 de maig, a 
l’Ajuntament però que també han fet pública 
tot esperant que des de l’Administració local 
hi hagi resposta i no passi com la «majoria de 
vegades» en què «el silenci administratiu és la 
norma», tal i com recorda en Salvador Pérez, 
membre de la junta veïnal.

Dirigida a l’alcalde Alfredo Vega, en Marc 
Armengol, tinent d’alcalde de l’Àrea de Terri-
tori i Sostenibilitat; i en Jordi Rueda, president 
del D3, la instància signada pel vicepresident 
de l’AV, Xavier Vives, afirma: «El nivell de dei-
xadesa i abandonament a molts punts del bar-
ri, és una evidència, tant en aspectes de neteja 
com de manteniment, i ja no parlem d’aspectes 
de disciplina urbanística que ni tenim noticies, 
ni sabem si algú està fent alguna cosa, ara això 
si que ho advertim, si en algun aspecte denun-
ciat de disciplina urbanística hi ha algun ac-
cident i problema, l’Ajuntament no podrà dir 
omissió de responsabilitats, les tindrà totes i la 
nostra entitat exercirà les denúncies correspo-
nents i es presentarà com acusació particular, 
repetim, si passa algun accident amb persones 
afectades.»

En la llista de reclamacions hi ha carrers amb 
«sots i asfaltat en mal esta des de fa temps», 
com són els de Gasòmetre amb Pare Font, 
Sant Sebatià, Avinyó i Navas de Tolosa. Tam-
bé s’hi compten voreres fetes malbé que són 
un «perill pels vianants», com les dels carreres 
Navas de Tolosa, Avinyó i Pare Font, entre al-
tres.

I encara voreres plenes de males herbes i un 
«lloc lamentable» que és tot l’entorn de «l’espai 
contaminat del gas (enmig dels carrers Pare 
Font, Gasòmetre, Gibert i Roger de Llúria), 
amb el risc que això comporta d’incendis i l’in-
compliment de les normes i ordenances que la 
propietat es passa pel forro i l’Ajuntament sent 
la riota per a incompareixença i compliment 

de les seves obligacions. Tanint en compte que 
hi ha veïns i un dels terrenys dóna a habitatges 
i l’escola.»

Sobre les denúncies de disciplina urbanís-
tica i activitats, la instància no recull la llista 
«perquè l’Ajuntament ja ho sap i no cal insis-
tir». Així com tampoc en el cas del tancament 
del carreró de Lepant, «ple de merda» i aban-
donat i que caldria netejar pel «risc d’incendi 
i amb proximitat als habitatges» ara de cara 
a l’estiu. Potser, lamenta el signant, «caldrà 
esperar que algú li clavi foc perquè llavors 
l’Ajuntament mogui el cul, en comptes d’ac-
tuar preventivament ho farà reactivament un 
cop passin les coses».

L’AV reclama també l’inici «d’una vegada» 
del projecte d’espai sociesportiu, «sort que 
estava al caure durant el primer trimestre». 
Així com la urbanització dels carrers pen-
dents de la mateixa tot i haver estat aprovada 
pel Ple municipal.

«Si la situació segueix així», alerta el vice-
president de l’entitat, «haurem de recuperar 
vells temps, on l’autogestió dels problemes 
era una necessitat i una manera de fer, on 
la incompetència municipal ens obligava a 
afrontar els problemes d’una forma directe i 
sense necessitat de l’Ajuntament, a lo millor 
haurem de començar una campanya perquè 
els veïns deixin de pagar els impostos, ja que 
no els resolen els problemes bàsics».

I és que, tot i pagar els impostos com tot-
hom, afirma en Xavier Vives en nom de l’AV, 
les veïnes i veïns del Segle XX «tenen la 
desgràcia de viure més enllà de la Carretera 
de Montcada, si això fos a l’altre banda de la 
Carretera, la situació de degradació i abando-
nament no es permetria. I sort que no és un 
tema d’equipaments i serveis, perquè llavors 
ho tindríem clar, ni puto cas i ens hi podríem 
posar fulles».

Tot i la poca esperança en el canvi d’actitud 
del govern local, l’entitat encara aposta: «a 
veure si d’una vegada algú reacciona i aplica 
solucions als temes de manteniment, neteja i 
recollida de residus.»

L’AV del Segle XX denuncia la 
“situació lamentable” del barri

 ▪ Concentració davant la seu del PP a la Rambla, el passat 22 de maig.
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La Setmana del Medi Ambient 
tindrà a l’aigua com a protagonista

Propostes d’activitats els caps 
de setmana a l’Anella Verda

Redacció

D onar a conèixer l’Anella Verda i mos-
trar els entorns de Bonvilar, de gran 
valor ecològic i social. Aquest és l’ob-

jectiu amb què l’Ajuntament ha organitzat tot 
un seguit d’activitats de lleure pensades per re-
alitzar els caps de setmana. 

La programació s’adreça a un públic infantil 
i familiar, i inclou tallers de treballs manuals 
per a nens i nenes; itineraris interpretatius per 
conèixer el patrimoni geològic de la riera de 
Gaià, la biodiversitat del torrent de Botelles o el 
Pla de Can Canya; una visita a la finca de Tor-
rebonica, per conèixer la seva història, arquitec-
tura, horta i ramaderia i també recorreguts en 
bicicleta, que van a càrrec de l’associació BiTer.

Totes les activitats se celebren els diumenges, 
són gratuïtes i no necessiten inscripció prèvia. 
Només cal presentar-se cinc minuts abans de 
l’inici de l’activitat al Centre d’Informació Am-
biental Bonvilar (CIAB) i l’Anella Verda (Camí 
dels Plans de Bonvilar, 40). El programa: 
• Diumenge 10 de juny, la biodiversitat del 

torrent de Botelles, 
• Diumenge 17 de juny, animals que deixen 

petjada, adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys.
• Diumenge 23 de setembre, entorns de Bon-

vilar i el pla de Can Canya,
• Diumenge 21 d’octubre, Torrebonica, histò-

ria, arquitectura, horta i ramaderia, 

• Diumenge 11 de novembre, el desplegable 
de l’Anella Verda, adreçat a nens i nenes de 
6 a 12 anys

Visitants al CIAB i els seus entorns
El servei d’informació del CIAB obre els caps 

de setmana i festius durant els mesos de març a 
novembre. Els seus entorns tenen un elevat va-
lor paisatgístic i són ideals per passejar i gaudir 
de la natura. El nombre d’usuaris que aprofiten 
per anar a caminar pels itineraris marcats han 
passat dels 2.760 de 2014 als 3.331 de 2017. 

El CIAB també organitza un programa 
d’educació per a la sostenibilitat adreçat a les 
escoles. Des de 2014 fins a 2017 hi han partici-
pat una mitjana de nou centres educatius l’any, 
amb una xifra total de 1.560 alumnes.

L’Anella Verda comprèn un espai, format per 
boscos, camps i torrents, a excepció del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de 
l’Obac, de 3.618,73 hectàrees, que es troba si-
tuat entre l’entorn urbà i els límits municipals 
de Terrassa. L’objectiu d’aquest projecte, que 
està en fase de desenvolupament, és preservar 
i ordenar aquest sòl no urbanitzable per tal de 
trobar un equilibri entre les funcionalitats eco-
lògica, econòmica i social del territori.

Per a més informació podeu consultar el 
web anellaverda.terrassa.cat

D es del 4 al 10 de juny, se celebra 
l’edició número 27 de la Setma-
na del Medi Ambient, organit-

zada per l’Ajuntament de Terrassa. En 
aquesta ocasió, i amb motiu del nou ser-
vei públic d’abastament que s’encetarà a 
finals d’any, l’aigua serà la protagonista. 
El lema d’enguany és “L’aigua és vida, un 
bé públic per a tothom”. 

Durant tota la setmana hi haurà fins a 
22 activitats, com ara tallers i xerrades, 
cinema ambiental, espectacles infantils 
en diversos espais de la ciutat. El 10 de 
juny durant tot el matí, tindrà lloc la 
Festa del Medi Ambient al Torrent de 
les Bruixes, al Parc de Vallparadís.

Entre d’altres activitats, i convidat per 
Som Energia, l’enginyer industrial Ra-
mon Sans acudirà el 8 de juny per par-
ticipar en una xerrada sobre sobirania 
energètica. S’organitzen visites com ara 
a les deixalleries municipals, al Cen-
tre d’Atenció d’Animals Domèstics, als 
horts ecològics de l’Heura, i a altres in-
drets d’interès ubicats dins l’Anella Ver-
da. També es  commemora el Dia Mun-
dial del Medi Ambient, que es celebra 
arreu del món el dia 5 de juny.

El dilluns 11 de juny 
està programada la pro-
jecció al Cinema Cata-
lunya del documental 
‘Food Coop’, del direc-
tor Tom Boothe, sobre 
el més gran supermer-
cat cooperatiu a Nova 
York, i en el qual més de 
16.000 sòcies treballen 

tres hores al dia per poder comprar el mi-
llor menjar ecològic als preus més baixos, 
tot plegat orientat a canviar els sistemes 
de producció i distribució dels aliments. 
L’entrada serà gratuïta, i la projecció està 
co-organitzada per l’associació de l’ecobo-
tiga L’Egarenca.

Els diferents actes organitzats van en 
la línia de fer reflexionar sobre l’aigua a 
Terrassa, posant sobre la taula temes com 
ara la problemàtica per a garantir el pro-
veïment, el risc permanent de sequera, la 
qualitat de l’aigua i el risc de contaminació, 
el sanejament i reaprofitament, o els hàbits 
de consum i estalvi.

Entre d’altres documentals, i en col·labo-
ració amb la Taula de l’Aigua de Terrassa, 
dimarts 5 de juny es projectarà al Cine-
ma Catalunya (carrer Sant Pere 9, a les 
19h, amb entrada gratuïta) ‘ Trileros del 
Agua?’, de Ricardo Gamaza, una investiga-
ció periodística que relata la trama sobre 
la privatització de l’aigua a Espanya per 
part de grans multinacionals, en la qual es 
dona veu a col·lectius ciutadans i on s’ex-
plica l’entramat polític i financer del “ne-
goci de l’aigua”. En aquesta línia, hi haurà 
una taula rodona per debatre al voltant de 
l’Observatori de l’Aigua i el nou model de 
governança ciutadà que es pretén impulsar 
amb la posada en marxa de l’Empresa Mu-
nicipal de l’Aigua a Terrassa. L’acte tindrà 
lloc a la Biblioteca Central el 7 de juny a 
les 19h de la tarda.

Totes les activitats i la inscripció a les 
mateixes, si s’escau, es poden veure a través 
del web www.mediambient.terrassa.cat.

 ▪ El documental ‘Food Coop’ s’emetrà en un cine-fòrum el dia 11 de juny al Cinema 
Catalunya.
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 >El Govern, obligat a retre comptes mensualment dels acords assolits al Ple

Malestar a l’oposició per tots els acords que 
l’equip de govern incompleix
Redacció

Els grups de l’oposició no 
volen deixar passar el que 
consideren incompliments 

sistemàtics per part del govern 
municipal del PSC pel que fa als 
múltiples acords que el Ple mu-
nicipal aprova i que després no 
s’apliquen. Fa uns dies el grup mu-
nicipal d’ERC-MES es queixava 
de diversos acords incomplerts. A 
conseqüència de la seva proposta, 
s’aprovava un acord en la Comissió 
de Transparència per tal que el go-
vern informi sobre el grau de com-
pliment d’allò que el mateix consis-
tori aprova, de forma unànime per 
tots els grups, excepte pel PSC. 

Des d’ERC-MES s’enumeren di-
versos acords que s’han aprovat du-
rant la present legislatura i que el 
govern ha incomplert, a més “sense 
donar cap tipus d’explicacions”. En-
tre elles, n’hi ha propostes sobre la 
qualitat de l’aire, de protocol de dol 
davant feminicidis, mesures davant 
la nova revolució industrial, d’aju-
des a la creació cultural, d’actualit-
zació del pla local d’inclusió social, 
o de patis oberts.

La CUP també s’hi afegeix a 
aquesta crítica. La formació cita 
una desena de propostes, a dia 
d’avui incomplertes, les quals varen 
ser aprovades en Ple, o bé que eren 
mesures pactades entre la CUP 
i l’equip de govern. De fet, la for-
mació afegeix que l’Ajuntament 
incompleix sistemàticament tant 

Tècnics municipals i experts asseguren que amb l’apro-
vació de la llei sobre contractació pública que va entrar 
en vigor el passat mes de març, es viu un moment nou i 

un canvi cultural, en el qual el que prima és la màxima qualitat 
del servei prestat en lloc del preu. La llei, d’obligat compliment 
per a totes les administracions, determina que els criteris per 
considerar la millor oferta han de comprendre que les empre-
ses adjudicatàries paguin bons salaris als treballadors, que es 
compleixi la paritat de gènere, que se subcontractin empreses 
de l’economia social, o que no es treballi amb qui inverteix en 
paradisos fiscals, entre d’altres.

Per tant, ara el focus es fixa més en l’empresa adjudicatària, i 
en què siguin coherents amb els principis de justícia social pels 
quals l’administració ha de vetllar. A la ciutat de Barcelona ja 
s’hi han posat mecanismes per impulsar la contractació pública 
sostenible, de forma que “integri mesures socials, ambientals, 
ètiques i d’innovació”, i que “es garanteixin els drets laborals, so-
cials i ciutadans de les persones que executin el contracte públic 
i de les persones destinatàries o usuàries del mateix contracte”, 
segons resa la seva web (ajuntament.barcelona.cat/contracta-
ciopublica). L’objectiu és, també, “impulsar una economia local 
circular i sostenible, que promogui l’activitat econòmica de les 
mitjanes, petites i microempreses locals i, singularment, de les 
empreses socials”. 

Per això, l’Ajuntament de Barcelona va crear recentment la 
Comissió de Compra Pública Socialment Responsable, com a 
eina similar a la que es proposa a Terrassa, en què s’hi fixen les 
propostes que s’han donat a la nostra ciutat. I compten també 
amb un aplicatiu informàtic que permet efectuar un seguiment 
acurat de les clàusules socials incorporades en les contracta-
cions, per tal de fer-ne la valoració oportuna de com aquestes 
s’estan complint.

La nova Llei 9/2017 de contractes del 
sector públic, una oportunitat

propostes de la CUP com les del 
conjunt de grups polítics a l’opo-
sició.

“Vulneració flagrant de la sobi-
rania del Ple”

“És ètica i políticament inaccepta-
ble ignorar allò aprovat oficialment 
en sessió plenària”, denuncia la 
CUP, tot afegint que es tracta d’una 
“vulneració flagrant de la sobirania 
del Ple”. També titllen el compor-
tament de l’equip de Govern com a 
“il·lògic”, ja que no apliquen mesu-
res transaccionades i pactades pel 
propi PSC.

Aquest comportament, segons 
els cupaires, va començar des de 
l’inici de la present legislatura  i 
s’ha mantingut, al llarg d’aquestes 
3 anys fins al dia d’avui. La forma-
ció destaca que de vegades l’equip 
de govern  deixa passar el temps 
fins que ja és impossible aplicar la 
mesura; o bé al·lega motius tècnics 
però sense presentar cap informe 
tècnic que ho demostri: o bé aplica 
la proposta aprovada a mitges.

Ja el juliol de 2016 es va intentar 
solucionar la problemàtica amb 
una proposta al Ple on el govern 
es comprometia a presentar in-
formes d’execució de les diferents 
iniciatives aprovades per plenari 
a les comissions informatives de 
les respectives àrees. Dos anys 
després i després de reiterades 
peticions al respecte els grups 
municipals s’han plantat. Carles 
Caballero exlica que “el Ple repre-

 ▪ El regidor de la CUP Marc Medina intervé al Ple municipal del passat mes de març.

senta la sobirania terrassenca i 
l’executiu, valgui la redundància, 
ha d’executar el que li encomanen 
els representants del poble. Espe-
rem que aquesta iniciativa els obli-
gui a fer-ho”.

Pel que fa a les propostes de la 
CUP aprovades a Ple que la for-
mació considera incomplertes, 

mencionen l’acord per treballar 
amb banca ètica: la distribució de 
copes menstruals; l’aplicació de la 
llei 24/2015 de mesures urgents 
per garantir el dret a l’habitat-
ge i als subministraments bàsics 
en casos d’ocupació; la franja de 
piscines nudistes tal com estava 
estipulat; els incentius fiscals a 

botigues que emprin bosses bio-
degradables; la votació d’un con-
cert de Festa Major; el protocol 
contra les agressions per Festa 
Major; la Fira de Nadal d’Econo-
mia Social; l’acondicionament del 
refugi antiaeri; i afavorir les para-
des cooperatives al Mercat de la 
Independència.

Entitats i partits demanen una contractació pública social i responsable 
Miquel Gordillo

E l nucli local de la XES ha plan-
tejat la creació d’un Observa-
tori que realitzi un seguiment 

dels contractes públics que fa l’Ajun-
tament. Es pensa en instruments per 
reforçar la transparència de la gestió 
municipal, que inclogui la interacció 
entre els propis Serveis Municipals i 
amb les entitats de la ciutat. La pro-
posta s’ha efectuat en el marc del 
Consell Municipal d’Economia Social 
i Solidària, i busca més transparència 
en les condicions d’execució d’aquests 
contractes, aprofundir en la qualitat 

de la prestació i en el compliment dels 
objectius d’eficiència, econòmics, so-
cials, ambientals i d’innovació que es 
plantegin. 

La XES planteja que aquest Ob-
servatori revisi els contractes que 
estan a punt de vèncer, que assessori 
en les clàusules a incloure en els nous 
contractes, i fer un seguiment de les 
adjudicacions i estudiï els possibles 
incompliments. 

Terrassa en Comú també ha pro-
posat la creació d’un Observatori de 
la contractació de serveis a l’Ajunta-
ment. De fet, el grup municipal de 

TeC apunta que l’Ajuntament té fins 
a 134 contractacions externes de ser-
veis, i constata l’abús d’aquesta «pràc-
tica d’externalitzacions com un me-
canisme per estalviar-se diners», de 
forma que, a més, provoca una pre-
carització laboral de les persones que 
hi treballen, així com una pèrdua de 
control i de saber realment en quines 
condicions el servei s’està prestant. Es 
tracta de contractes externs que en 
total suposen una despesa de 27 mi-
lions d’euros, sis dels quals superen el 
milió d’euros.

Entre d’altres, TeC cita els exemples 
del servei d’abastament d’aigua (està 
a prop d’acabar la l’externalització del 
servei després de 75 anys), el  servei 
de neteja dels edificis municipals,  i 
el  Servei d’Ajuda a Domicili. O 
el  servei de menjadors de les esco-
les com «el més greu i significatiu», 
ja que durant l’actual concessió, l’em-
presa ha modificat el conveni laboral, 
passant d’un conveni del marc de la 
Restauració a un del Lleure, fet que 
ha comportat una significativa pèr-
dua de drets laborals de les monito-
res, segons denuncia TeC. 

Per això, i seguint també aquesta lí-
nia, TeC proposa la creació d’un Ob-
servatori de la Contractació Pública 
que sigui un òrgan consultiu i des 
d’on es coneguin les contractacions 
vigents, els contractes programa amb 
les empreses municipals, així com 
totes les incidències que es produei-
xin en el seu desenvolupament. La 
formació elevarà el ple municipal del 
mes de maig la creació d’aquest ens.

MG
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 >Els grups de consum es reinventen i creixen

Les noves ecobotigues a Sabadell i Terrassa: 
models d’escala i d’èxit

Miquel Gordillo

Molts dels grups de consum 
ecològics que van créixer 
a les ciutats del país per 

tal de dur a terme un altre tipus de 
consum alimentari, estan vivint una 
evolució. El fenomen l’estem veient 
en alguns dels nuclis urbans més 
grans. Tot mantenint la seva essèn-
cia, giren cap a un model sobretot 
amb més anhel de projectar-se cap a 
fora i de seduir a més gent que desit-
gi implicar-s’hi.

A la comarca del Vallès Occidental 
fa poc que han nascut dos exemples 
representatius, a Sabadell i Terrassa, 
amb la creació d’El Rodal i L’Ega-
renca, respectivament. Són projectes 
que suposen un canvi d’escala de di-
versos grups de consum que havien 
funcionant durant anys en un for-
mat més petit. 

Així, s’ha passat d’un model en 
què unes quantes famílies feien una 
compra a uns pocs productors esco-
llits, i passaven un cop per setmana 
a recollir la seva comanda a un lloc 
tancat, normalment dins d’una as-
sociació, a un botiga amb vocació de 
súper, situada a peu de carrer, en què 
tot està més accessible al públic. I 
amb esperit d’obrir-se i atreure a més 
gent interessada en participar en una 
forma de consumir que impliqui una 
transformació social més gran. 

D’exemples n’hi ha múltiples, al-
guns de consolidats i de referència 
com La Magrana Vallesana, a Gra-
nollers (amb 250 socis), d‘altres de 
creació recent o alguns que estan 
plantejant dur a terme aquest canvi 
d’escala. Volen atreure més persones 
conscienciades, que creguin i que 
desitgin col·laborar en un consum 
més responsable. On es posi l’accent 
en allò ecològic, sense perdre l’essèn-
cia cooperativista i la participació 
directa que caracteritzen aquests 
grups. També es tracta d’afermar el 
contacte directe amb productors de 
diferents sectors que estan repartits 
pel territori, així com d’oferir un mi-
llor servei a les persones associades.

Consum de proximitat i per 
protegir la pagesia

Val a dir que es tracta de botigues 
agroecològiques, tal com s’autodeno-
minen totes les experiències de grups 
de consum, és a dir, on es tingui en 
compte tant la qualitat del producte 
com les condicions de la pagesia i els 
drets laborals de qui treballa la terra. 
És un concepte molt lligat a la so-
birania alimentària: saber d’on pro-
vé el que mengem i consumim, tot 
controlant els canals de distribució, 
i que es tracti de producte amb un 
origen de proximitat.

Seguint aquesta aquesta filosofia, 
s’incorporen altres objectius, com el 
de residu zero, tot fent servir envasos 
reutilitzables i producte a granel, i 
amb una croada contra el plàstic i al-
tres elements que contamina el medi 

ambient. A banda de seguir els va-
lors de l’economia solidària, el treball 
digne, les relacions de comerç just i 
amb el Sud, i l’aposta per proveïdors 
ètics i ecològics. 

Fa pocs dies es va obrir al centre 
de Sabadell l’ecobotiga El Rodal, si-
tuada al carrer Unió, 46. “Venim de 
grups de consum de la ciutat i hem 
decidit ajuntar-nos en aquest pro-
jecte més ambiciós”, explicava Mire-
ia Bou, una de les promotores d’El 
Rodal, a un grup d’interessats en sa-
ber com funcionava aquest projecte, 
durant la seva inauguració el passat 
18 de maig. I afegia: “actualment 
som 70 sòcies i “propietàries” de la 
botiga”. El terme propietat remet a 
que tothom que s’incorpora a aquest 
projecte sense afany de lucre pot 
participar-hi i decidir què volen te-
nir i què fer, de manera democràtica. 

Visitant l’ecobotiga d’El Rodal ve-
iem que tenen un ampli rebost, jun-
tament amb producte agroecològic 
de temporada i de circuit curt. Per 
ara compten amb una treballadora 
a la botiga, i segueix un horari més 
reduit per començar, de dimecres a 
divendres de 16.30 a 20.30h, dissab-
tes de 9.30 a 13.30h.

Per incorporar-se com a soci s’ha fi-
xat una quota de 10€ mensuals, i un 
capital social de 50€ (retornables si es 
deixa el projecte). Hi ha la possibilitat 
de comprar a la botiga sense ser soci, 
llavors el preu del producte és un 20% 
més car que si es paga la quota de 
soci, i no es poden fer comandes de 
productes frescos, només d’allò dis-
ponible al rebost. Lògicament, el fet 
de ser soci dóna dret a decidir sobre 
el funcionament del projecte i a par-
ticipar de l’assemblea i les comissions 
que es creen. 

Una de les màximes de les 
ecobotigues és no haver de 
completar la compra domèstica 
en els súpers tradicionals.

També es pretén afermar 
el contacte directe amb 
productors de diferents 
sectors que estan repartits 
pel territori, així com oferir un 
millor servei als associats.

L’experiència de consum indica a la 
pràctica que els preus no són molt 
més alts que la despesa a un super-
mercat convencional, i s’incorpora el 
fet de saber què es consumeix, d’on 
prové, i que al darrere n’hi ha una 
producció ecològica, de qualitat i a un 
preu just, on prevalguin unes condici-
ons laborals justes. 

El projecte de l’Egarenca, a Ter-
rassa, és germana d’El Rodal. Fa 
escasos mesos es va posar en marxa 
l’ecobotiga, al carrer del Nord, 105. I 
l’experiència fins el moment està re-
sultant d’allò més satisfactòria. Amb 
77 sòcies en el moment actual, mol-
tes de les famílies provenen del grup 
de consum de la Coope Candela i de 

 ▪ L’ecobotiga agroecològica El Rodal es va inaugurar el passat 18 de maig a Sabadell.

Kopikua. La botiga disposa també 
d’un espai de cafeteria oberta a tot 
el públic. De forma que l’horari s’ha 
ampliat, des de dimarts a divendres 
als matins i les tardes, i dissabtes du-
rant el matí, i amb dues treballadores 
que vetllen per l’organització de la 
botiga. 

Les famílies que es facin sòcies de 
l’Egarenca, han de fer una aportació 
inicial de 100€ com a capital social, 
mentre que la quota fixada és de 12 
euros mensuals per família. La uni-
tat familiar també s’entén aquí com 
a concepte ampli: poden ser perso-
nes que visquin a una llar, tota una 
família incloent-hi avis, un grup de 
companys de feina o amics, o qualse-
vol altre àmbit. La quota permet fer 
la comanda setmanal dels productes, 

Ecobotiga El Rodal
 • C/ Unió 46, Sabadell
 • http://elrodal.coop
 • elrodal@elrodal.coop
 • Telf. 635 291 978
 • Horari:  

Dimecres a divendres 16.30 a 
20.30. Dissabtes 9.30 a 13.30

i anar a buscar-la quan es tracta de 
demandes fetes prèviament a través 
d’un aplicatiu. O bé comprar directa-
ment entre tot el que s’hi pot trobar 
a la botiga.

És una de les màximes d’aquests 
projectes d’ecobotiga, i el que es vol 
amb l’Egarenca: no haver de com-
pletar la compra domèstica en els 

súpers tradicionals. Per això, l’oferta 
de productes és prou àmplia: fruita i 
verdura, pa, làctics, carns, xarcuteria 
vegana, fruits secs, higiene personal, 
conserves, vins,  cerveses... I les re-
ferències que s’hi poden trobar van 
creixent. Això sí, sempre seguint els 
criteris de justícia social que marca 
l’asssociació.

Ecobotiga L’Egarenca
 • C/ del Nord 105, Terrassa
 • http://egarenca.cat
 • info@egarenca.cat
 • Horari:  

Dimarts a Divendres: de 10 a 
13h i de 17:30 a 20h. 
Dissabte: de 9 a 13:30h

El Rodal i L’Egarenca són dues botigues agroecològiques 
de recent creació. Responen a una evolució dels grups de 
consum entre famílies i que ara han crescut, amb la intenció 
d’oferir un  servei més professionalitzat i per incidir en la 
transformació social del model de consum alimentari actual.

MG
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La Federació de Cooperatives de Treball renova  
Consell Rector i estrena presidència compartida

Redacció

Aquest any l’Assemblea de 
la Federació de Cooperati-
ves de Treball de Catalu-

nya ha registrat una major parti-
cipació en tots els seus espais, des 
de la sessió de treball, a l’esmorzar 
cooperatiu i, per descomptat, en 
les votacions de la Memòria Soci-
al i Econòmica i del nou Consell 
Rector.

Amb una àmplia assistència de 
cooperatives federades, l’Assem-
blea va escollir el divendres 11 de 
maig les 20 cooperatives que for-
men el nou Consell Rector de la 
Federació de Cooperatives de Tre-
ball de Catalunya. Participaren 
directament en l’assemblea més de 
180 persones i 126 cooperatives 
acreditades, que també aprovaren 
la Memòria Social i Econòmica 
2017.

L’expectativa de canvi, tot i no 
plantejar-ne res massa important, 
era relativament gran perquè en 
Perfecto Alonso deixava la presi-
dència després de 8 anys. D’altra 
banda, en aquesta assemblea hi va 
haver una novetat, la presentació 

d’una candidatura conjunta de 
cooperatives, entès com a equip, 
quan fins ara les cooperatives s’ha-
vien presentat com a candidates al 
consell rector a títol individual.

El fet no va estar absent de polè-
mica. Mentre des de les cooperati-
ves promotores de la candidatura 
unitària es defensava que així es 
garantia la presència de la plura-
litat de cooperatives, per sectors, 
tamany, antiguitat o desenvolupa-
ment; algunes de les cooperatives 
que van presentar-se individu-
alment consideraren que aquest 
«bloc» podia limitar o afectar les 
seves possibilitats.

En tot cas, argumentaren des de 
la candidatura unitària, el procés 
de construcció de la mateixa va ser 
públic i obert, de fet tothom va ser 
convidat. La candidatura, formada 
per 17 cooperatives, tenia el su-
port de més de 40 de les que van 
participar en el procés de debat i 
construcció. El Consell Rector, en 
tot cas, està format per 20 coope-
ratives.

Aquestes són les 20 cooperatives, 
i les persones que les representen, 
que van obtenir més vots a les 

 ▪ Votació del pla de treball a l’assemblea ordinària de la Federació de Cooperatives de Treball. 

eleccions. El nou Consell Rector 
compta amb 8 cooperatives que 
ja estaven a l’anterior mandat i, els 
propers dies, presentarà els dife-
rents càrrecs.
• Actua. Sònia Cruz. 
• Camper Diem Sabadell. Ester 

Diaz. 
• Col·lectiu Ronda. José Valentín 

Valencia.
• Coop 57. Raimon Gassiot.
• Delta, Col.lectiu de professio-

nals pel desenvolupament infan-
til. Gemma García.

• Doble Via, Serveis socioeduca-
tius. Juan José Ramírez 

• Grup Ecos. Carme Giménez.
• Eduvic. Adela Camí.
• El Timbal, Centre de formació i 

creació escènica. Mireia Font.
• Els Caus, Turisme sostenible i 

cooperatiu. Ferran Martínez. 
• Gramagraf. Joan Ramon Suri-

nyà.
• L’Esguard. Anna Puig.
• La Ciutat invisible. Ivan Miró.
• Sambucus. Mireia Franch.
• Sepra, Servei de prevenció inte-

gral. Guillem Llorens.
• Som. Marc Roma.
• Suara cooperativa. Tomas Llom-

part.
• Tàndem Social. Jaume Oller.
• TEB Gestió Empresarial. Artur 

Feijóo.
• Transports Urbans de Sabadell, 

TUS. Luís Carlos de la Concep-
ción.

Durant la seva intervenció com 
a president de la FCTC, Perfecto 
Alonso va agrair la generositat de 
totes aquelles persones que l’han 
acompanyat en el camí com a 
president els darrers quatre anys. 
Els representants de l’Ajuntament 
de Barcelona i el govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, Álvaro 
Porro i Josep Ginesta van donar 
a conèixer les xifres positives del 
cooperativisme, tant pel que fa a 
noves cooperatives creades com a 
la generació d’ocupació.

La trobada anual de la Federació 
es va iniciar amb un homenat-
ge a Francesc Martínez de Foix, 
ex-membre del Consell Rector en 
nom del grup cooperatiu TEB, 
qui ens va deixar el juliol de 2017. 
L’Assemblea va aprovar la Memò-
ria Social i Econòmica de 2017. 
Podeu consultar-la en diferents 
formats: vídeo resum o descar-
regar-la en versió completa, a 
https://www.cooperativestreball.
coop.

De forma prèvia a l’Assemblea 
es va convocar un grup de treball 
per debatre sobre la destinació dels 
Fons d’educació de les cooperatives 
dissoltes i transformades, al qual 
van participar representants de 24 
cooperatives federades. 

Primera reunió del Consell Rec-
tor

El dimecres 23 de maig ja es 
va reunir per primera vegada el 
consell, per designar els diferents 
càrrecs i responsabilitats pels pro-
pers quatre anys. El repartiment 
de tasques posa en pràctica el nou 
model d’organització presentat a 
l’Assemblea, basat en una presi-
dència compartida i la distribu-
ció de responsabilitats a través de 
quatre àrees principals i tres eixos 
transversals que repercutiran en 
totes les àrees i que composaran 
el Consell Permanent juntament 
amb la representació sectorial. 
Així, les funcions tradicionalment 
associades a la presidència es dis-

tribuiran a través de les següents 
representants:
• Guillem Llorens, de la coope-

rativa Sepra, amb el càrrec de 
President i responsable de l’àrea 
de representativitat.

• Gemma Garcia, de la cooperati-
va Delta, com a co presidència, 
amb el càrrec de Vicepresidenta 
Primera i responsable de l’àrea 
de participació. 

• Carme Giménez, del Grup Ecos, 
amb el càrrec de Vicepresidenta 
Segona i responsable de l’eix fe-
minisme.

• Sònia Cruz, de la cooperativa 
Actua, amb el càrrec de Secretà-
ria i responsable de l’eix territori.

• Valentí Valencia, del Col·lectiu 
Ronda, amb el càrrec de Vocal 
i responsable de l’àrea d’enforti-
ment i creació. 

• Marc Roma, Grup Som, amb el 
càrrec de Vocal i responsable de 
l’àrea de visibilitat.

• Raimon Gassiot, de la coopera-
tiva Coop57, amb el càrrec de 
Vocal i responsable de l’eix sec-
tor. 

• Raquel León, de la cooperati-
va Barabara, amb el càrrec de 
Vocal, com a representant de la 
Sectorial de Cooperatives d’Ini-
ciativa Social. 

Totes les persones que composen 
el Consell Rector participaran en 
alguna de les àrees i eixos transver-
sals.

Les següents cooperatives, amb 
els càrrecs de vocals, completen el 
Consell Rector: 
• Ester Diaz, Camper Diem Sa-

badell 
• Nino Ramírez, Doble Via 
• Adela Camí, Eduvic 
• Mireia Font, El Timbal 
• Ferran Martínez, Els Caus Tu-

risme Responsable 
• Joan Ramon Surinyà, Grama-

graf 
• Anna Puig, L’Esguard 
• Ivan Miró, La Ciutat Invisible 
• Mireia Franch, Sambucus 
• Tomàs Llompart, Suara Coope-

rativa 
• Jaume Oller, Tàndem Social 
• Artur Feijóo, TEB cooperativa 
• Luis Carlos de la Concepción, 

TUS 
El Consell Rector té previst reu-

nir-se mensualment.

S ota el lema “Som comerç just i 
banca ètica: el comerç just i les 
finances ètiques entren a les ad-

ministracions públiques” es va celebrar 
la XIX campanya de la xarxa d’entitats 
la justícia social en la producció, el 
comerç i l’economia, entre les quals la 
cooperativa terrassenca Alternativa3.

El dissabte 19 de maig, durant tot el 
matí, el Mercat de la Independència va 
ser escenari de les activitats programa-
des a Terrassa amb aquest motiu, amb 
accions com desgustació de productes 
de comerç just, actuacions musicals, 
l’exposició «10 anys del Cafè Terrasa», 
venda d’articles i una exhibició castelle-
ra per part dels Minyons. Els bars del 
Mercat van col·laborar donant a tastar 
el Cafè de Terrassa, elaborat per Alter-
nativa3. 

El diumenge 20, aquesta cooperativa 
va fer una jornada de portes obertes, 

per poder visitar la seu al poligon de 
Can Petit.

En totes les activitats hi va partici-
par la delegació de la cooperativa de 
productors de cafè Augusto César 
Sandino, al departament de Mata-
galpa, Nicaragua, encapçalada per 
la seva presidenta, Exolina Aldana. 
Una cooperativa nascuda al anys 80 i 
pertanyent a la Central de Cooperati-
ves, de segon nivell, que agrupa petits 
productors de cafè certificat «comerç 
just» i treballen des de fa anys amb la 
cooperativa egarenca, «principal com-
prador» declara Exolina.

Compromís i responsabilitat soci-
al i amb la comunitat són els motius 
principals del treball, i aquí la xarxa del 
comerç just és fonamental, car els per-
met anar endavant en un «sector molt 
concentrat i una competència deslei-
llat terrible». 

A Nicaragua, apunta, el coopera-
tivisme és un sector fonamental per 
a l’economia del país, representant, 
assegura, fins a un 54% de la produc-
ció nacional, «però no es visibilitza ni 
prou ni bé».

A la cooperativa no hi ha adscripció 
política, explica. De fet, entre les per-
sones sòcies de la mateixa n’hi ha ex-
guerrillers de diversos fronts, però les 
relacions es construeixen sobre la base 
de la democràcia comunal.

Assegura que amb l’actual govern, 
tot i no tenir pressupost concret de su-
port al sector, malgrat la importància 
del mateix, al menys sí que hi ha una 
legislació que els permet treballar en 
millors condicions i relacionar-se en 
les xarxes regionals i internacionals. A 
diferència d’altres govens que havien 
posat en marxa legislació clarament en 
contra de l’activitat de les cooperatives.

XIX campanya de Comerç Just, amb cooperativistes de Nicaragua

 ▪ Exolina Aldana, cooperativista nicaragüenca.                                  PV

PV
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Terrassa i Sant Pere, una història de 
separacions i annexions (1a part)

 ▪ Pont de Sant Pere.

Marc Ferrer i Murillo 
Historiador i membre del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT)

A principis del segle XII i durant el segle XIII es quan neix la vila de Terrassa amb l’esta-
bliment de cases i la configuració de carrers al voltant del Castell Palau de Terrassa 
(del que actualment queda l’anomenada Torre del Palau) i l’emmurallament de tot el 

perímetre. Però paral·lelament també es va estructurant a les rodalies enllà una comunitat 
de masies allunyades que van anar configurant una societat molt més rural que convivia 
amb interessos i necessitats diferents que la societat més artesanal i menestral que existia 
dins el recinte emmurallat. 

L’església de Sant Pere, situada a la part forana del terme de Terrassa, era el centre reli-
giós de les dues comunitats, la rural i l’artesanal. Però per anar des de la vila fins a l’església 
calia fer un bon camí i creuar el torrent de Vallparadís (el pont de Sant Pere encara no exis-
tia) i baixar i pujar el barranc suposava un inconvenient important pels vilatans (sobretot 
pels més grans i malalts). Des de la vila es va proposar a mitjans del segle XVI la construcció 
d’una nova església a l’interior del recinte emmurallat i el traspàs de la parroquialitat en 
aquest nou temple. La proposta de construcció d’una nova església fou el detonant d’uns 
desacords d’origen socioeconòmic que ja existien amb anterioritat, entre les dues socie-
tats, a més, per aquella època el nombre d’habitants de la vila era superior al dels habitants 
de la resta del terme i com hem dit era un col·lectiu amb interessos diferents als estricta-
ment agrícoles degut a les diferències pròpies de ser una societat menestral i artesanal. 

La tensió entre les dues comunitats va esclatar i la persistent rivalitat va provocar fins i 
tot la intervenció del lloctinent general del Principat (el segon càrrec més important a Ca-
talunya després del rei). L’any 1562 el lloctinent general, amb el vist-i-plau del rei Felip II, 
va concedir al terme de constituir-se en la Universitat Forana de Terrassa, és a dir, tots els 
habitants de l’extensa rodalia de fora muralles passarien a tenir una autonomia respecte a 
la Universitat de la vila de Terrassa. A partir d’aleshores cada universitat disposaria del seu 
propi consell com a òrgan de govern propi, tot compartint la mateixa autoritat del batlle de 
Terrassa i un repartiment equitatiu de les imposicions i obligacions. 

El terme de la Universitat Forana, estava format per les parròquies de Sant Pere, Sant 
Quirze de Galliners, Sant Julià d’Altura, Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Martí de Sorbet, 
Sant Miquel de Toudell i Santa Maria de Toudell. La primera és l’actual barri terrassenc de 
l’Antic Poble de Sant Pere, la segona és el municipi de Sant Quirze del Vallès, la tercera i 
la quarta pertanyen a la ciutat de Sabadell, i les tres darreres al poble de Viladecavalls. 
La part forana, també comprenia, evidentment les esglésies de Sant Pere. El terme de la 
Forana, rodejava completament el de la vila (que comprenia l’actual centre històric), que 

quedava inserit com si fos el rovell d’un ou ferrat, i la clara seria el terme de la Universitat 
Forana. La Universitat Forana tenia una extensió que multiplicava per 30 a la Universitat 
de la Vila. 

Els habitants de la part forana, per tal de donar consistència a la seva autonomia dotze 
anys després de la divisió civil, van començar a construir al llarg del pla de Sant Pere, un 
nucli de cases compacte, i per tal d’afavorir la connectivitat entre el nou nucli urbà, les 
esglésies de Sant Pere i l’entorn immediat de la vila de Terrassa, el consell de la Universi-
tat forana va decidir l’any 1579 la construcció d’un pont que no va estar del tot acabat fins 
1625, i que seria conegut com el “pont de Sant Pere”.

Pep Valenzuela

El 10% de les persones més ri-
ques de l’Estat espanyol acu-
mulaven el 44% de la riquesa en 

l’any 2008, però el 53% en el 2014. O 
sigui, la riquesa del país es concentra 
més en poques mans, la desigualtat 
creix i s’instal·la. És una conclusió de 
l’informe publicat el 28 de maig pel 
Banc d’Espanya, amb el títol La desi-
gualdad de la renta, el consumo y la ri-
queza en España.

Res de nou en aquesta alçada del 
campionat. Ni tan sols que sigui el 
propi Banc d’Espanya. Tot plegat, els 
informes i estudis de l’FMI, l’OCDE i 
la pròpia UE van tots en el mateix sen-
tit. I fins i tot els permeten impulsar 
més i pitjors d’aquelles dites «reformes 
estructurals». Segons dades de l’Ins-
titut Nacional d’Estadística, el sou 
anual més freqüent que cobrava una 
persona a l’Estat espanyol el 2016 era 
de 16.497,4 euros bruts, i aquesta és 
una dada prou a tenir en compte. Per-
què el salari mitjà anual és 23.156,34 
euros, però en aquest cas és aquell vell 
engany: si jo em menjo un pollastre 
sencer i tu cap estadísticament ens 
hem menjat mig pollastre cadascú.

El propi INE explica que hi ha po-
ques persones treballant amb salaris 
molt alts, però que influeixen molt 
en el salari mitjà. Un salari brut anual 
de 16.497,4 és molt poc, queda fins i 
tot lluny d’aquell «mileurisme» que 
havia estat considerat miserable i ja fa 
temps que ha esdevingut un horitzó 
que la majoria voldria. Per acabar d’ar-
reglar-ho, l’informe reflecteix que els 
sous que més baixen són els dels joves, 
mentre que la bretxa salarial entre ho-

mes i dones persisteix.
S’ha dit prou, potser encara no su-

ficient, que les reformes laborals dels 
governs PSOE i, després, PP han es-
tat una eina fantàstica per aconseguir 
aquesta cada vegada més injusta redis-
tribució de la riquesa produïda. Fins al 
punt que l’Estat espanyol és avui líder 
europeu en temporalitat, segons les 
darreres dades publicades en aquest 
maig per l’oficina estadística Eurostat, 
amb un 26,8%, superant Polònia, que 
era la guanyadora des del 2016. Això, 
quan la mitjana de temporalitat de la 
UE és del 14,%, i la de la zona euro del 
16%, lluny, molt lluny...

Fins i tot el governador del Banc 
d’Espanya, Luis Maria Linde, un dels 
organismes que més ha defensat la 
precarietat com a mecanisme pel crei-
xement, ara fa una setmana cridava a 
combatre «l’elevat grau de segmenta-
ció del mercat de treball».

Amb aquest nivell de salaris i condi-
cions de treball, òbviament, pensar en 
no ja comprar sinó senzillament llogar 
o mantenir un pis, esdevé un objectiu 
impossible. Ja ens hem cansat d’escol-
tar les notícies sobre la nova bombolla 
immobiliària, la de compra però ara 
més encara la de lloguer.

Aquest país ha sigut una orgia es-
peculativa, i continua. L’habitatge 
social no ha passat del 2% del parc 
en els últims anys, segons dades de la 
Direcció General d’Habitatge de la 
Generalitat. De les dades es desprèn 
que ni la irrupció d’una bombolla im-
mobiliària, ni la crisi posterior, ni la 
dita recuperació que va seguir no han 
servit perquè les polítiques públiques 
intervinguessin en favor de la majoria 
de la població posant fre als preus del 

El creixement no para, però les dades concretes 
per a la majoria de la població són pitjors

mercat. «Les úniques polítiques que 
s’han fet en aquests 10 anys són les de 
posar pegats, solucionar els problemes 
d’urgència de qui perdia un habitatge”, 
s’afirma des de la Direcció, tot afegint 
que «han desaparegut a escala estatal» 
les polítiques públiques.

En aquest context cal afegir que la 
despesa pública en Educació caurà fins 
al mínim històric des de l’any 1995, 
d’acord amb les dades del Pla Pres-
supostari que el govern de Madrid va 
presentar a principis de mes a la Unió 
Europea per al període 2018-2021. La 
despesa respecte al Producte Interior 
Brut cau fins a un 3,7% el 2021.

De fet, l’Estat espanyol és el cinquè 
país europeu que menys inverteix en 

Educació, com afirmen les dades de 
l’Eurostat. Segons aquest institut, la 
despesa en educació per habitant a 
Espanya, de 973 euros segons les dar-
reres dades disponibles, està clarament 
clarament per sota de la mitjana de la 
UE, que és de 1.405 euros.

Doncs sí, tant l’OCDE com la ma-
teixa Comissió Europea ja alertaven 
l’Estat espanyol de l’escassetat i la ine-
ficàcia de les polítiques per protegir les 
persones més vulnerables, quan el 28% 
de la població del país està en risc de 
pobresa, una taxa només superada a la 
UE per 6 països: Bulgària, Romania, 
Grècia, Lituània, Croàcia i Letònia.

El pitjor del cas és que totes les refor-
mes fetes en els darrers anys han estat 

encaminades a assentar aquest estat de 
coses, i que les polítiques que s’anun-
cien, i que demanen la UE, l’FMI, el 
Banc Central Europeu i altres institu-
cions, tot i reconèixer moltes vegades el 
fracàs des del punt de vista social van 
en la direcció de consolidar i enfortir 
aquesta línia. 

L’actual creixement econòmic s’està 
produint gràcies a les cada vegades 
majors facilitats per explotar la mà 
d’obra, sense contrapartides de cap 
mena, i a sobre haver de pagar la festa 
amb menys possibilitats. Però es pre-
sentat moltes vegades amb la forma 
del ja citat cas del pollastre estadístic 
que només es menja un.

 ▪ L’atur i l’ocupació precària amb caràcter estructural i generalitzat fan créixer la desigualtat i la pobresa.
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E l terme universitat, que 
deriva del llatí, designa 
qualsevol associació o co-

munitat orientada cap a una meta 
en comú. Aquest objectiu, que és 
un dels designis de les institucions 
universitàries, és la creació conti-
nua de coneixement i  el procurar 
el constant aprenentatge.  

Això és precisament el que 
l’ESEIAAT, el campus de la UPC 
de Terrassa, ha aconseguit amb 
el diploma “Ciència, Tecnologia 
i Societat” per a més grans de 55 
anys.

Amb l’objectiu general de facili-
tar l’ampliació i aprofundiment de 
coneixements en diferents àmbits, 
el diploma va dirigit a persones 
que, havent deixat el món laboral 
actiu, poden disposar d’un temps 
per seguir aprenent. Aquests es-
tudiants poden desenvolupar una 
sèrie de competències transver-
sals, específiques i acadèmiques 
amb un caire humanístic i social 
com a eix comú a totes les assig-
natures.

Per tant, la finalitat del diploma 
no és millorar professionalment, 
sinó la capacitació per a la millo-
ra cultural i social dels estudiants 
sèniors. És per aquest motiu que 
el pla és un programa viu, on les 
inquietuds dels estudiants són es-
coltades, i que pretén adaptar-se a 
la realitat social.

Per poder facilitar l’accés a totes 
aquelles persones sèniors que vul-
guin, el programa ha estat disse-
nyat pensant en ells. El pla d’estudi 

té una durada de tres anys dividits 
en dos quadrimestres lectius cada 
un, amb classes matinals tres dies 
a la setmana amb una durada de 
tres hores al dia, amb un horari 
què té en compte les càrregues fa-
miliars que pot tenir l’alumnat. 

Per una altra banda, hi ha l’opció 
de matricular-se del curs sencer o 
bé d’assignatures soltes, i decidir 
fer un treball de síntesi que té un 
caràcter global i finalista. 

El 50% de la nota prové de l’as-
sistència a les classes, que ha de 
ser d’un mínim de 80% i l’altre 
50%, de realitzar treballs en grup 
o individuals, donant pas a l’ob-
tenció del certificat acreditatiu.

A més, per aquelles persones que 
tenen ingressos limitats o situaci-
ons vulnerables familiars es con-
templa la possibilitat de beca.

El caire social d’aquest diplo-
ma

El diploma de “Ciència, Tecnolo-
gia i Societat” ha creat una plata-
forma plural on tothom té accés;  
el perfil correspon a una amalga-
ma molt variada que va des de per-
sones amb estudis bàsics d’EGB, 
Formació Professional i batxille-
rat, diplomats o llicenciats.  

Parlant amb Beatriz Escribano, 
Directora acadèmica del diploma, 
cal destacar que el punt de conne-
xió és el «gran interès que hi posen 
i la gran dinàmica participativa a 
les classes. La interconnexió que 
es crea a l‘aula entre el professorat 
i l’alumnat és molt enriquidora i 
les relacions que s’estableixen van 
més enllà de lo purament acadè-

Deu anys de vida avalen el diploma “Ciència, 
Tecnologia i Societat” de l’ESEIAAT

 ▪ Alumnes d’últim curs del Diploma “Ciència, Tecnologia i Societat” AM

mic», afirma Escribano. Davant 
aquesta pluralitat tan rica, cada 
estudiant porta a la seva esquena 
tota una vida d’experiències i si-
tuacions personals i familiars que 
nodreixen la comunitat.

Les persones troben en el diploma 
complicitats i amistats que fan que  
es relacionin dins i fora de l’aula i 
formin part activa d’ACTES (As-
sociació Alumni de Ciència, Tec-
nologia i Societat), o inscrivint-se a 
noves assignatures que van sorgint.

Per totes aquestes característi-

A bans d’acabar el curs hem entrevistat el Rafael Pavón, delegat, la Montserrat Clotet i la Mercè Tor-
rents, subdelegades del curs que es diploma aquest any, per saber els motius que els han impulsat 
a cursar aquests estudis. Ens expliquen què n’han tret i per què la gent s’hauria d’animar a estudiar 

després dels 55 anys.
Per a la Mercè, el “coneixement, l’amistat amb els companys i estar actiu, en definitiva, és el més 

important. Les neurones s’han de fer treballar per a què hi hagi connectivitat i això només es pot 
fer estudiant.” 

La Montserrat ens diu: “com més estudies, més ganes de fer coses tens, se’t desperta set de sa-
ber. Descobreixes amistats i gent en el mateix context, en museus, sortides culturals, exposicions, i 

veus que som els mateixos 
que ens anem movent. Tot i 
les limitacions físiques de 
l’edat, segueixes utilitzant el 
pensament com una perso-
na jove.”

En Rafael Pavón, qui aca-
ba de complir 75 anys, ens 
comenta que “tenia il·lusió 
d’entrar un altre cop a les 
aules, estar al corrent de 
les innovacions tecnològi-
ques. El contacte humà que 
representa aquesta classe 
d’estudis m’ha sorprès gra-
tament per l’equilibri dels 
estudis amb un perfil tant 
variat d’alumnes.” 

En la conversa es destaca 
l’equilibri entre els estudis i 
l’alumnat, on d’una manera 

planera i global es van endinsant, a poc a poc, en els temes des d’un punt de vista humanista i social. 
Això els fa pensar i els anima a fer els treballs sense la pressió que hi ha quan una persona jove es 
treu una carrera.  Per aquest motiu són els principals divulgadors del diploma, i animen a familiars 
i amistats que no es perdin aquesta oportunitat, tal i com puntualitza la Montserrat: “que comencin 
per una i no podran parar”. Mostra d’això és que tothom s’apuntarà a altres assignatures noves que 
surten de cara l’any vinent.

En definitiva, el diploma “Ciència, Tecnologia i Societat” de l’ESEIAAT són estudis pensats per 
a tothom, on el coneixement, l’activitat, l’amistat i les ganes de seguir fent coses es concentren per 
crear un ambient de benestar tant per als alumnes com per als professors.

“Com més estudies, més ganes de fer coses tens” 

La Universitat Politècnica de Catalunya, anuncia l’obertura de la
preinscripció i matrícula del curs 2018-19 dels

Estudis Universitaris Diploma Sènior en
“Ciència, Tecnologia i Societat” 

per a majors de 55 anys

 Programa a mida per donar resposta a les seves inquietuds i
ganes de saber

 Accés als majors de 55 anys a l’Educació Superior,
no necessària titulació prèvia

 Programa universitari obert, interdisciplinari i molt flexible
 3 cursos acadèmics (6 quadrimestres)

 Classes de matí (3 dies/setmana, de 9:30 a 12:30h)

 Es poden realitzar assignatures soltes, tot i que tenen
prioritat estudiants de curs sencer.

 Es contempla la possibilitat de lliurar beques pels estudiants
 Preinscripció oberta del 18 de juny al 13 de juliol.
 Horari preinscripció: De dilluns a divendres de 10 a 13h

 Informació: Diploma Sènior ESEIAAT a Terrassa. Edifici Campus
TR10, C/Colom, 2  1ª planta, Porta 1.23 i 1.25

 Telèfon Contacte: 93 739 83 90  /  93 739 86 71

 E‐mail: diploma.eseiaat@upc.edu

Web: http://diplomasenior.eseiaat.upc.edu

ques de vessant social, aquest di-
ploma proporciona als estudiants 
un benestar on el coneixement i 
la participació activa els encamina 
cap al creixement personal que, 
com diu la Beatriz, s’estén al pro-
fessorat.

A nivell de gènere, durant tots 
aquests anys de vida de la diploma-
tura, hi ha una gran participació fe-
menina que, aquest curs ha suposat 
un 62% de les matrícules.

Amb l’objectiu que el col·lectiu 
de dones pugui tenir una oportu-

nitat i complementar la seva vida 
gaudint del coneixement i trencar 
amb l’estereotip que les dones que 
no han tingut uns estudis per dedi-
car-se la feines no remunerades no 
s’identifiqui amb la possibilitat de 
poder accedir a estudis superiors, 
des de l’equip de Direcció del Di-
ploma treballen amb la Casa Ga-
leria de Terrassa per establir ponts 
amb les dones de Terrassa que no 
van tenir opció en el seu moment 
d’entrar a la Universitat per a rea-
litzar aquests estudis.

 ▪ D’esquerra a dreta: Rafael Pavón, delegat,  Mercè Torrents i Montser-
rat Clotet, subdelegades d’últim curs del Diploma “Ciència, Tecnologia i 
Societat”
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 → TEATRE, ELS NOSTRES  ACTORS

Josep Manel Martínez, 
Kazo: “Al teatre m’hi porta 
l’amistat”
Eloi Falguera 
Director i autor

J osep Manel Martínez, “Kazo” 
(48 anys) és periodista de pro-
fessió. Nascut al barri de Gràcia 

de Barcelona, fa 16 anys que viu a la 
nostra ciutat. El 2005, influït pel seu 
amic Òscar Garcia, es va deixar picar 
pel verí del teatre. El verí va entrar tan 
endins que ja no ha pogut baixar dels 
escenaris.

La seva trajectòria com actor està 
lligada bàsicament al grup Qollu-
naka, on ha participat en una desena 
de muntatges, fent papers còmics i 
també dramàtics. El darrer muntat-
ge, Qui té por de Virgínia Woolf?, es va 
estrenar aquest passat mes de maig a 
la Sala Maria Plans. En Kazo hi fa 
un dels papers protagonistes, en Ge-
orge, un personatge complicat que 
viu una relació torturada i malaltis-
sa amb la seva dona Marta. La seva 
interpretació ha causat impacte. Pels 
que no heu tingut ocasió de veure-la, 
el proper 16 de juny, al Teatre Prin-
cipal, teniu una nova oportunitat de 
gaudir-ne. Serà dins de la progra-
mació de la Mostra Set de Teatre, on 
també hi participaran altres grups de 
la ciutat. 

En Kazo també està d’enhorabo-
na per un altre motiu: el passat 26 
de maig ha rebut un premi d’actor 
secundari, al Concurs de Teatre de 
Malgrat de Mar, pel paper que fa a 
l’obra Tot assajant un clàssic, un altre 
muntatge de Qollunaka. Aquesta 
obra es podrà veure el proper 2 de 
juny, al Cicle d’Escenes Locals.

Per parlar de la seva trajectòria, del 
darrer paper que fa a Qui té por de 
Virgínia Woolf? i sobre altres aspec-
tes del teatre amateur terrassenc, ens 
hem reunit amb ell en un cèntric bar 
de la nostra ciutat  

• Què et porta al teatre? 
L’amistat, bàsicament. L’amistat amb 
l’Òscar Garcia. Tots dos veníem del 
món de l’escoltisme, des de petits: jo 
a Gràcia i ell a Terrassa. Ens havíem 
conegut en sortides i trobades d’es-

coltes, quan el seu agrupament i el 
meu havien coincidit. Ens vam fer 
molt amics.

• I una cosa va dur a l’altra...
Sí. El 2005, l’Òscar ja feia un parell 
d’anys que estava amb Qollunaka. 
Havien fet dues edicions dels famo-
sos Okupastorets i ara es proposaven 
fer una cosa diferent. Es van decidir 
per La balada del flautista, una ver-
sió pròpia  del Retaule del flautista, 
de Jordi Teixidor. I em va demanar 
si volia provar de fer teatre. Vaig co-
mençar fent de bulto, de poble. Però 
abans que s’acabés la gira, el que feia 
de reverend Grundig ho va deixar i 
així va ser com vaig tenir el meu pri-
mer paper amb lletra. 

• Ho vas provar i t’hi vas quedar.
Sí. La veritat és que el teatre sempre 
m’havia agradat. Quan estudiava pe-
riodisme vaig fer una assignatura de 
ràdio que, bàsicament, era radiotea-
tre. Es treballava l’expressivitat oral, 
etc. Allò em va fascinar. Amb un 
grupet vam fer una adaptació de la 
novel·la El perfum que vam retrans-
metre per radioteatre. Ens va quedar 
fantàstica, ens van donar un premi, 
ens van entrevistar a Ràdio 4...

• Però els escenaris els comences a 
trepitjar amb Qollunaka. 

Sí, i aquí m’hi quedo. He fet alguna 
petita col·laboració amb Kiut Tea-
tre, on vaig fer No et vesteixis per so-
par. És la primera comèdia on actuo. 
Una comèdia estripada i vodevilesca 
de la qual en guardo un gran record. 
La vam representar més de 30 vega-
des. Feia de Bernat, el marit. Aques-
ta obra em va ensenyar el món de la 
comèdia: la importància del ritme i 
el difícil que és fer riure.

• Parlant d’això, què et resulta més 
difícil un paper còmic o un de 
dramàtic?

En el món del teatre amateur sem-
bla que fer comèdia sigui més fàcil 
que fer drama i no és veritat. Fer una 
comèdia ben feta i aconseguir que el 

públic es pixi de riure és molt difícil. 
A més, són obres que van a un ritme 
brutal i necessiten un equilibri fan-
tàstic. Em sap greu que, de vegades, 
es menystingui la comèdia.  

• Has fet comèdia i també drama. 
De quins papers en guardes un 
especial record?
Com he dit abans, el Bernat de No 

et vesteixis per sopar en seria un. Un 
altre seria el Sebastià de Terra Baixa, 
perquè va ser la meva primera parti-
cipació en un clàssic català i amb una 
obra dura que té un rerefons molt ac-
tual com el de la violència de gènere. 
Terra Baixa em va fer créixer com a 
actor. Fins aleshores havia fet comè-
dia i enfrontar-me a aquest drama va 
significar fer un salt. Per exemple, jo 
em movia molt a l’escenari i no n’era 
conscient. Fins que no em van posar 
els peus en una galleda perquè no em 
mogués no me’n vaig adonar.

• Parla’m del personatge que fas a 
l’obra que acabes d’estrenar, Qui 
té por de Virgínia Woolf?

Hi faig el paper d’en George. Per a 
mi ha estat molt difícil, però molt 
gratificant alhora. El text és dur, ple 
de matisos... Has de sortir endollat 
des del primer minut. El personatge 
passa per molts estats: ira, cinisme, 

indiferència, fins i tot tendresa. És 
molt ric en emocions. L’obra, a més, 
tot i ser escrita el 1962, és molt vi-
gent. Parla de parelles tòxiques, que 
en tenim a cabassos. Parla de la feina 
com una manera d’atrapar la gent, 
on l’èxit està per damunt de tot, sinó 
no ets ningú... Temes a l’ordre del 
dia.

• Estan poc valorats els grups ama-
teurs com Qollunaka que fan gi-
res per tot Catalunya?

Sí. Crec que està poc valorat en ge-
neral. Moltes vegades els mateixos 
que formem part d’aquest teatre no 
acabem de valorar el que fem. Hi 
dediquem moltes hores, molt d’es-
forç. Som els primers que volem 
aconseguir un producte digne. Estic 
convençut que seríem els primers 
que no sortiríem a escena si no ens 
veiéssim preparats. En el meu cas, 
no veig cap diferència quant a l’im-
plicació entre un actor professional i 
un d’amateur.       

• Com veus la situació actual del 
teatre amateur terrassenc?

Hi ha més de 30 grups en una ciutat 
com Terrassa, de 215.000 habitants. 
Crec que, en nombre de població, 
devem ser la ciutat de Catalunya 
que més grups de teatre amateur 

té. Crec que hi ha hagut una mena 
d’efecte crida, en aquest augment de 
grups. La gent ha vist, durant anys, 
bons grups com Qollunaka, Punt i 
Seguit, Amics de les Arts, PAM, El 
Social... Grups d’un gran nivell que 
han fet com de viver. I molta gent 
que després s’ha acostat al teatre s’ha 
dit: “Nosaltres també som capaços 
de fer-ho així, amb aquesta dignitat”.

• Tu que véns del món de la ràdio, 
es cuida poc la dicció i la vocalit-
zació en el teatre?

N’estic convençut. Però parlo del te-
atre a tots els nivells. En el cas pro-
fessional, sobretot els actors joves, no 
estan cuidant el tema de l’expressió 
oral, de la vocalització o de la projec-
ció. No procuren prou que se’ls escol-
ti fins a la darrera filera del teatre. I 
això és fonamental. Em fa mal veure 
cada vegada més actors amb micro. 
Cal que les escoles ensenyin més a 
modular, a expressar... Sí, crec que hi 
ha una mancança. 

• D’on et ve el sobrenom de “Kazo”?
És un malnom que em ve de petit. 
Era molt maldestre, sempre em pas-
saven coses: no agafava les pilotes, 
em queien les ulleres a la sopa... co-
ses d’aquestes. I de “eres un caso” es va 
quedar “caso”, “el caso”... Kazo!

 ▪ Kazo (el primer per la dreta), en un assaig de la comèdia Sota la manta. ELOI FALGUERA

 → “ELIXIR O MORIR”, OBRE LES PORTES LA SISENA EDICIÓ DEL FESTIVAL POÈTIC L’ELIXIR

Ana Belén Mesa

Del 7 al 10 de juny es podrà gaudir de 
la sisena edició del Festival Elixir 
que enguany es presenta amb un 

total de 9 propostes, apostant per la po-
esia internacional i la connexió amb l’art 
digital i el disseny, amb la participació 
de l’artista sud-africana Joëlle Snaith.

Els inicis del festival, com va comen-
tar en Pep Pla en la presentació, tot i 
que sense gaires recursos econòmics, 
va assolir un gran èxit. 

L’essència de l’Elixir es troba en les 
tres potes que sustenten aquest  pro-
jecte d’èxit: “ser gratuït, accessible  i 
inclusiu, és un festival per a tothom 
amb especial atenció a les persones 
amb capacitats diverses comptant amb 
interpretació en llenguatge de signes”, 
indicà la Rosa Boladeras.

L’actriu afegeix: “És feminista i feme-
ní, i es dóna visibilitat al col·lectiu feme-
ní ja que el món poètic, com d’altres sec-

tors culturals, han estat protagonitzats 
i promocionats pel gènere masculí.

Programa del FESTIVAL ELIXIR 2018:
Dijous 7 de juny

10h. ESTRIPEM!: Jardins de la Casa 
Alegre de Sagrera. 

20:30h. ESSÈNCIA ELIXIR. Espai se-
cret amb aforament limitat. Cal reserva. 
Divendres 8 de juny

17:00, 18:15 i 19:30 ELIXIR CARAVAN.
Amb Fèlix Pons i Jordi Busquets. Biblio-
teques D6, D2 i D3. 
Dissabte 9 de juny

De 10:00 a 14:00 LA POÈTICA INTAN-
GIBLE. Espectacle de la Cia La Inefable 
amb actrius de Teatro de los Sentidos. 
Masia Can Colomer amb aforament li-
mitat. Cal reserva. 

De 17:00 a 18:30, OFF ELIXIR. Amb 
Moviment d’Insurrecció Sonora, Núria 
Martínez-Vernis i Oriol Sauledas, Ivet 
Llimona, Pablo Macho, Maria Roig i Lluís 
Arruga. Seu d’Ègara. 

A partir 17:00, MERCAT DE POESIA: 
Mercat d’editorials de poesia i food-
trucks. 

A partir 18:30 amb intervencions de: 
Laia Martínez López, Anna Gas, Elies 
Barberà, Núria Busquets entre d’altres. 
Plaça Rector Homs. 

A les 20:30 LA RÀTZIA. Dolors Mi-
quel, Ajo & Judit Farrés, Laia Carbo-
nell, Magalí Sare, Manel Fortià, Anna 
Fernández, Judith con h, Alba Ruiz, 
Jöelle Snaith, Lluís trescatorze, més un 
convidat especial. Cervesa gratuïta a 
les primeres 700 reserves. Inici Vapor 
Ventalló. 

De 18:00 a 23:00 “GROC”. Instal·lació 
realitzada per l’Escola d’Art i Disseny de 
Terrassa Església de Sant miquel, Seu 
d’Ègara. 
Diumenge 10 de juny

 12:00 FI DE FESTA: Pícnic japonès + 
pool party amb Josep Pedrals i SoulSys-
tem DJ’s. Espai secret amb aforament 
limitat i entrada de 20 €.

 ▪ Recital poètic a l’edició d’Elixir 2017. LYDIA CAZORLA
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Camille

Bernat Nadal 

[Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra 2017]

Pagès Editors, Lleida, 2018

(Biblioteca de la Suda, 204)

90 pàgines

Òscar Rocabert

S empre hi ha hagut, a tot arreu, des que els homes es van 
organitzar en societats que necessitaven algun mecanisme 
de control, certs personatges que han mirat de mantenir 

una individualitat radical, una resistència a allò que se’ls ha dit que 
havien de fer per mantenir-se membres del grup. Però, indefecti-
blement i sistemàtica, tot i que aquests personatges han volgut 
vincular interiorment la seva rebel·lia amb la seva llibertat, els 
mecanismes de control els han portat de Rodes a Pilans i els han 
acabat empresonant, sigui en presons físiques (cel·les, manico-
mis) o mentals (publicitat, hipoteques, culpabilitat, mecanismes 
culturals diversos). Des d’Espàrtac fins als Comitès de Defensa 
de la República, aquest ha estat el joc a què ha jugat la humanitat, 
incapaç de fer d’aquest món la vall de somriures que necessitem 
com el pa que mengem. Cal perdonar-nos la incapacitat? Potser 
sí. Cal que mantinguem això en silenci? Se’ns fa evident, ben dra-
màticament, que no.

Si els tipus mòbils de Gutenberg van permetre que cadascú 
s’imprimís el seu llibre, amb les idees i continguts que li venia més 
de gust de difondre, la internet ha fet més o menys la mateixa 
feina, tot eliminant distàncies i, gairebé, fent que el temps deixi 
d’existir a l’hora de comunicar-se. Sembla que la vida hagi de ser 
encara més fàcil, amb tota aquesta tecnologia i amb tanta infor-
mació a l’abast. Tot i això, el joc de rebel·lia versus mecanisme no 
s’acabarà. Igual que micos i lleons, estem programats biològica-
ment per fer-nos la vida impossible eternament. Sempre hi haurà 
una massa de conformes, que conviurà amb un reduït nombre de 
dissidents.

Pel que fa al món literari, els poetes n’emergeixen com a rebels 
sense causa, com a darrers pàries d’un grup més ampli de pàries, 
els escriptors amb finalitats mínimament estètiques. Enric Ca-
sasses afirma que, per alguna raó, la gent continua escrivint po-
esia. I això vol dir alguna cosa, no sabem ben bé quina. És l’última 

de les arts pobres, com deia Joan Oliver, però roman, impertèrrita, 
amb els seus objectius primers intactes: donar bellesa, aportar 
experiències úniques, fer fimbrejar la ment i el cor de qui llegeix.

Bernat Nadal, que ha guanyat el darrer Premi Agustí Bartra a 
decisió del jurat corresponent, se’ns presenta com un poeta rebel, 
molt rebel. Primerament, decideix dedicar tot un llibre a Camille 
Claudel, una artista apassionada que, després de ser abandonada 
pel seu amant, August Rodin, entra en crisi profunda i és tancada 
en un manicomi. Quan recupera la sanitat, familiars i altra gent la 
mantenen reclosa, com a peça massa vergonyosa per ser mos-
trada a la societat benpensant. El poeta Nadal és rebel a l’hora de 
donar veu a una dona silenciada i apartada del grup per causa de 
la seva pruïja de llibertat, però no ens presenta Camille com una 
heroïna, sinó com una dona que sap el que li han fet, que coneix el 
món de fora, que s’expressa de la manera més racional i correc-
ta. Que és conscient, al capdavall. Tanmateix, la consciència no li 
permet fugir de les muralles que l’empresonen. Ella és allà dins, 
nosaltres som a fora. Algú ha d’explicar-ho.

La rebel·lia de Nadal és també estètica: en un temps de versos 
lliures sense ritme, de proses retallades, de petits textos-totxos 
sense escandir ni mesurar, el poeta de Manacor s’entossudeix a 
escriure poemes en versos regulars, amb aquell ritme pausat i 
gronxador de l’Odissea de Riba, amb totes les troballes de sons 
i d’imatges que aquesta manera d’escriure proporciona a l’autor 
i als lectors. A més, la seva capacitat, ben proteica, de generar 
metàfores i comparacions a dojo, de fer presents imatges noves 
i emocionants, ens fa avinent una gran riquesa d’estil, on la sen-
sació estètica predominant és l’abundor. Aquest fet amplifica en-
cara més la lectura dels textos. Ben sàviament, Bernat Nadal ex-
pressa, amb aquesta abundor, amb aquest excés, la follia d’amor 
que envaeix la protagonista, que es dedica a recordar amb pèls i 
senyals la vida amorosa amb el seu antic estimat.

La tercera rebel·lia de Nadal és la de plantejar, a mesura que 
avancen els poemes, l’activitat artística no com a teràpia per con-
solar-se dels embats d’un món injust, sinó com a una de les fonts 
de vida a què pot recórrer la persona. Llegim com Camille vincu-
la el seu art a l’experiència mateixa de viure, orgànica, còsmica, 
intemporal. Plena, al capdavall. Poques vegades un poeta ens fa 
viatjar de la cultura a la natura i viceversa, i cal agrair aquest re-
gal a Bernat Nadal. La penetració psicològica que el poeta fa en 
la ment de l’artista ens permet d’accedir a tot un món interior que 
es connecta directament amb l’exterior i ens fa entendre que la 
vida passa a través de nosaltres, i sense nosaltres, per tal de per-
petuar-se. La lliçó d’humilitat que n’obtenim és, certament, molt 
valuosa. Camille Claudel es refugia en el silenci, però no deixa de 
viure intensament.

La segona part del llibre es troba formada per un se-
guit de cartes imaginàries que diverses escriptores, des 
de Safo fins a Rodoreda, envien a Camille, tot solidarit-
zant-s’hi, tot donant-li consells, tot queixant-se dels ho-
mes que menystenen les dones. Aquesta mena de concert 
coral, de moltes veus de dona que parlen a una altra dona 
humiliada, converteix el llibre en una peça feminista de 
molt alta volada. Un home poeta, mitjançant el seu art, 
fa d’altaveu de tot un seguit de reivindicacions de dones 
compromeses amb el bé comú, amb l’art, amb la civilitza-
ció. Aquest acte, noble i útil, de donar la veu als altres és 
també una acte valent i rebel. Tal com demana Marina Gar-
cés al seu llibre  Nova il·lustració radical, ja és hora que, 
amb tot el que sabem, utilitzem la llengua per fer que s’es-
coltin aquells que no són escoltats, ans silenciats. Bernat 
Nadal, tal com també fa Josep L. Badal a Cants materials, 
ens demostra que els poetes continuen essent necessaris 
en un món que oblida fàcilment que tothom té dret a la 
felicitat. Així doncs, tres voltes rebel. I per molts anys.

 → POESIA

Signes dels temps

 → VINYETES

HORITZONTALS: 1. Exemples o 
models d’alguna cosa. 2. Que forma 
part d’un conjunt de reaccions de 
síntesi en els procesos metabólics. 
La quarta. 3. Manoll de flors. Al in-
revés, funció que una persona té 
en una situació. Metall preciós. 4. 
En sentit invers, zona límit entre la 
terra i una massa d’aigua. Vaixell. 5. 
Té relació amb les vocals. A l’inver-
sa, àtom neutre que ha guanyat o 
ha perdut un o més electrons. 6. De 
nou a l’inversa, aire que surt dels 
pulmons en una expiració. Extensió 
gran i permanent d’aigua. Cinquan-
ta. 7. Sìmbol químic. En castellà i a 
l’inrevés, són meves. Preposició. 8. 
Tribunal Constitucional. Alternati-
va. Setena lletra de l’alfabet català. 
9. Consonant. En sentit contrari i 
plural, aliment molt comú. De nou 
al revés, país del sud-oest d’Àsia. 
10. Conjunts de pces de vestir d’una 
persona.

VERTICALS: 1. Jaquetes impermeables 
i transpirables per protegir-se del vent. 
2. Que pertany a un conjunt de reacci-
ons de síntesi en els procesos meta-
bólics. Cinc romans. 3. Nom d’un model 
exclusiu d’un baló de futbol de la marca 
Wilson. Conec, entenc. 4. Matrícula es-
panyola. Déu del sol. Remuneracions, 
diners que reben a canvi d’una feina. 
5.Pena que se sent per la mort d’una 
persona. En sentit contrari, peça que 
sobresurt de l’extrem d’una cosa per 
protegir els cops. 6. De nou a l’inrevés, 
líquid imprescindible a la cuina. En sen-
tit invers, apèndix en forma de pèl que 
tenen algunes cèl·lules i que els serveix 
per moure’s. La cinquena vocal. 7. Tra-
mesa per correu d’una certa quantitat 
de diners. Va d’un lloc a altre. 8. Mil cent. 
Un. Cent. Al’inrevés, facultad de pensar 
pròpia de les persones. 9. Vocal. Una 
altra vocal REPETIDA. Cinc-cents. En 
sentit contrari, símbol de l’Iridi. 10. En 
plural, endivinació del futur per mitjà de 
la màgia o de la sort.

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI
Experiència en escacs, escolars 

i en organització  de tornejos i 
exhibicions. Personalitzades i/o 

en grups. 
 

cesccarcellerf@yahoo.es  
669 24 76 32

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. PARADIGMES. 2, ANABOLIC. O. 3. RAM. LOR. OR. 4. ABIR. IOT. 5. VOCALIC. OI. 6. 
ELA. LLAC. L. 7. NI. SAIM. DE. 8. TC. OPCIO. G. 9. S. SUO. NARI. 10. VESTUARIS.

 → PROBLEMA D’ESCACS

Juguen blanques i fan escac i 
mat en dues jugades.

Composició que faig ser-
vir amb els alumnes quan 
tractem el tema de l’ofegat: 
situacions malauradament 
freqüents entre la canalla 
quan tenen posicions molt 
guanyades! El tarannà és 
finalitzar la partida de for-
ma ràpida per què ja està 
técnicament guanyada i és 
l’equivocació més freqüent. 
Compte amb les partides 
guanyades! Són guanyades 
quan el rival tomba el rei o 
fem mat!

Solució: 
1. Rd2!  (activem la torre, però deixant oxigen al 
rei contrari)  
1…..1 (única!)
2. Txf1, escac i mat.                                                                        

Com podeu comprovar, aquesta és una de les posicions esmenta-
des. S’ha d’anar amb cura de no ofegar el rei!
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 → PERFILS: MIQUEL PUJADÓ

Pep Valenzuela

Nascut a Madrid, al setembre del 1959, 
per circumstàncies laborals del pare, és 
veí de Terrassa des dels 5 anys. Encara 

el llunyà record d’un lleó a la porta de casa, que 
havia cregut gegant i feroç, i que però, acompa-
nyat de Javier Krahe, va redescobrir com un petit 
i insignificant vell pom de porta,  «hòstia com 
canvien les perspectives...»
L’interès per la cançó arribà cap als 13 o 14 anys, 
descobrint la que es feia aquí, però també la 
cançó francesa, perquè des dels 10 anys s’havia 
interessat pel francès, «no el de l’escola, que no 
servia de res, sinó llegir i escoltar i vaig aprendre 
molt de manera autodidacta». Més tard faria el 
doctorat en Romàniques.
Les primeres cançons les va fer als 14 o 15 anys, 
«ja ni me’n recordo de què parlaven». Als 16 
va començar a fer actuacions amb una gent a 
Ripollet, una mena de promotora cultural que 
es deia Enllaç. L’havien portat el Cesco Boix i 
altres, era un projecte dit Terra Viva, amb can-
tants joves que actuaven per parelles pels pobles. 
«Em va tocar amb l’Òscar Mas, que després es 
va fer conèixer més com a actor de musicals, del 
Dagoll Dagom».
Als 17 anys va estar a punt de fer un primer 
disc, que «per sort no va ser, sinó ara n’estaria 
buscant tots els exemplars per destruir-los». Va 
ser als 18 que decidí «fer una parada, comen-
çar de zero i crear una veu pròpia, una manera 
d’explicar les coses». Era l’època dels grans con-
certs multitudinaris de la cançó d’autor i anti-
franquista, «per sort jo tenia la perspectiva de 
saber també el que s’estava fent a França, també 
a Itàlia, i veure com es pot fer un tipus de can-
çó crítica, intel·ligent, sense necessitat també 
d’urgència, cançons que poden durar, no només 
del moment polític, que poden tenir un valor 
similar al que pot tenir un poema o una peça 
musical...»
El primer disc el fa el 1982. Just acabar la car-
rera de Filologia a l’Autònoma, amb 22 anys i 
companys de Terrassa que més tard també se-
ran coneguts, com ara el Jaume Aulet i el Salva-
dor Comelles. Al temps començava a treballar 
de professor, simultaniejant amb petites actua-
cions a Radio Reloj,  «llavors s’anava a la ràdio 
amb la guitarra a cantar en directe». Casualitat, 
com moltes a la seva vida, uns senyors que es-
taven creant una discogràfica es van interessar 
i van proposar-li gravar. Va ser El temps dels fa-
nals en flor, que recentment ha reeditat al disc 
35 anys, recuperant les cançons gravades llavors 
de forma «poc madura com a cantant, i amb 
uns arranjaments sense dret a opinió». 

Estrenà a finals del 1982 al Centre Cultural 
«que encara feina olor de nou», presentat pel 
Salvador Escamilla, «uns dels primers locutors 
que als 60 ja introduïa cançons en català amb 
totes les dificultats del món». Els anys 80, però, 
no van ser bons per a la cançó. Política i cultura 
bufaven ja en altres direccions; ara interessava 
més el rock català i altres productes més suaus.
En Miquel, de totes formes, va anar fent un disc 
nou cada dos anys. Al 84, Calaix de sastre, i al 
86 Papiroflexia. Al 88 surt Mel i Vinagre, amb 
una cançó que ha estat bastant adaptada, es diu 
«Sóc un peix de terra endins». Al 90 arriba Am-
baixador d’enlloc, amb el seu propi capgròs de 
l’any a la portada, en una època en què ja havia 
començat a escriure sobre cançó. Altra casuali-
tat, el 1985, en una trobada amb un exprofessor 
meu i amb en Jordi Sarsanedes que era redactor 
en cap de la revista Serra d’Or, aquest li proposà 
escriure sobre la cançó francesa a la revista, una 
col·laboració ampliada a altres cançons que no 
ha deixat de fer mensualment des de llavors.
Després, en una etapa «d’angoixa, amb por de 
començar a repetir i de no tenir idees», decidí 
deixar passar el temps, i anar fent adaptacions 
del que «per mi és el més gran autor, no intèr-
pret, perquè n’hi ha millors que ell, però el més 
gran autor de cançons a nivell europeu que és 
en Brassens». Aquest disc li va permetre cantar 
per fora, fins i tot abans de sortir, al 1991 el van 
convidar a un festival a Milà, amb gent que ha-
via adaptat Brassens a diversos països. Després, 
actuà també a París. El disc, publicat al 1992, es 
diu La Mala Herba. Va publicar encara un disc 
complementari, Els Companys primer, al 1993, 
amb versions seves però cantades per altres, ell 
només en cantava dues.
Després, al 95, de nou amb producció pròpia, 
publica Brasa de Fènix. I abans del 2000 enca-
ra Núvols i Clarianes i Somriures que mosseguen, 
«treballant molt més les cançons, fent cançons 
més complexes, amb més densitat, i experimen-
tant». En aquest últim «hi vaig fer una cançó 
amb tota la mala idea, «Dins el Ventre dels 
Estats» sobre la situació sociolingüística del ca-
talà, amb elements de valencià, de mallorquí i 
del rossellonès, amb el Vicent Torrent d’Al Tall, 
amb Tomeu Penya i en Jordi Barre.
Al 2003, un tercer volum de versions d’en Bras-
sens, El temps no té cap importància. És l’any que 
fa la tesi doctoral sobre cançó catalana i fran-
cesa, que esdevindrà llibre de l’Enciclopèdia 
Catalana, el Diccionari de la cançó. Mentre, 
al 2002 havia deixat de donar classes, després 
de 20 anys, i utilitza aquesta experiència i la 

de cantant per fer experiments didàctics, amb 
cançons en francès per a escoles d’idiomes, que 
encara continua. Un altre va ser la història de la 
poesia en català a través de les cançons, sobretot 
per a instituts i biblioteques, que continua fent, i 
és l’origen del disc Poemes de Capçalera, fet per 
Barcanova fa dos anys.
Al 2003, «per casualitat també», va fer un pri-
mer llibre de contes per a nens, amb el qual va 
guanyar el premi Lola Anglada. «A partir d’aquí 
em van començar a embolicar i demanar més 
contes». Al 2007 fa la primera novel·la juvenil, 
L’okupa de cervells, per Barcanova, amb molt 
èxit. A partir d’aquí farà tallers sobre clàssics 
i adaptacions de clàssics per instituts, «porto 
anys, és el que faig aquests dies, que no paro». 
Tant per Barcanova, en català, com per a Anaya, 
en castellà.
Al 2004, publica Entre la veu i els dits, amb un 
pianista i la seva veu, cantant temes propis ja 
editats i dos de nous. I al 2006 fa un disc en 
què «només se’m pogués valorar com a músic i 
interpret», i és La sínia i l’estrella. Suite d’Agustí 
Bartra, una monografia de textos d’Agustí Bar-
tra, del llibre El gall canta per tots dos, afegint La 
fulla que tremola. Aquest va ser un experiment 
que va representar començar a treballar al te-
atre. Perquè de seguida el va trucar en Carles 
Canut per proposar-li un muntatge teatral di-
alogat sobre la figura de Bartra, que en Miquel, 
òbviament, va acceptar d’immediat.
Al muntatge, estrenat al Romea, amb els seus 
músics, eren 5 («ara sembla increïble que pu-
guis portar un grup així»), el mateix, en Lluís 
Soler, la Rosa Cadafalch, l’Àngel Poch i el Pep 
Minguell. L’obra va arribar a Guanajuato, Mè-
xic, «encara no havia començat la crisi»; i allà 
havia viscut l’exili en Bartra, va traduir tot l’es-
pectacle al castellà. Els treball amb en Carles 
Canut per a la Fundació Romea han continuat, 
a més de adaptacions d’aquestes en versions re-
duïdes per a teatres de pobles i viles, bibliote-
ques i altres espais.
Al 2010 va fer l’últim disc de cançons totalment 
seves, Contraveu, reeditat ara també a 35 anys. 
Al 2011, un encàrrec sobre Joan Maragall, amb 
14 poemes, gravat en directe, en una sola presa, 
a la nova Jazz Cava, per fer un CD, que va ser 
també DVD. Amb participació directa del net 
del poeta, Pascual Maragall, també Pere Tàpies, 
Núria Feliu, Lídia Pujol, Màrius Serra, i amb 
gravació especial d’en Serrat i Aute.
Al 2013 publica el tercer i últim Brassens, amb 
un èxit inesperat de la cançó «Enriqueta», «la 
cançó més porca», després de cantar-la a Els 
Matins de TV3. Un nou espectacle pel Romea, 
i més novel·les. Al 2016, a partir dels tallers per 
instituts, Barcanova li encarrega un llibre disc, 
Poemes de capçalera, amb 94 poetes de totes 

èpoques i àmbits lingüístics. Després ja va venir 
el darrer disc, el citat 35 anys, «de recordatori 
per tornar agafar ganes de tornar a allò meu, 
pensant en tenir 12 o 13 cançons meves a final 
d’any i muntar un grup nou i fer un disc cara 
a l’any que ve totalment meu, amb concepció 
d’espectacle diferent, això sense deixar totes les 
demes experiències.

• Què trobes d’especial en la cançó?
Vaig escoltar un tipus de cançó que no era el 
que es sentia per la ràdio aquí normalment i 
que en pocs minuts podies donar tanta emoció, 
tanta intel·ligència, tanta informació per dir-ho 
així com en una novel·la o en una obra de teatre. 
Era una manera de comprimir les idees, els sen-
timents. Em va venir de descobrir gent com en 
Leo Ferrer, Brassens, Brel, complementat amb 
la gent que aquí també treballava en la cançó.

• A finals dels 70 estava molt de moda, però 
després...

La gent que comencem als 80 som els que 
rebem les conseqüències de la castanya que ve 
d’una mena de reacció de certs sectors polítics 
que els molestava la implantació de la cançó, i 
van decidir que la cançó ja no interessava. El 
que és una imbecil·litat total, perquè si una can-
çó una mica intel·ligent depengués d’una dicta-
dura no hi hauria hagut ni Brassens, ni Brel ni 
Ferré a França, però hi va haver una mena de 
consigna: la cançó no interessa, és cosa del pas-
sat, la van marginar totalment.
Hi va haver l’intent de substituir, inventant-se 
el rock català, on hi havia gent molt vàlida i que 
venien de comarques amb una creació pròpia 
però que van ser fins un cert punt utilitzats en 
contra de la cançó. Els cantants que ja tenien el 
seu públic fidel i més o menys gran no van patir 
tant, tipus Llach, però altres ho va passar mala-
ment, tipus Ovidi o Pi de la Serra. Els que vam 
començar a cantar en aquesta època va ser dur. 
Penso que sóc dels pocs que ha sobreviscut.

• Com t’ho has fet?
Potser tinc la sort d’anar cantant amb una cer-
ta regularitat, faig discos que no pretenen ser 
supervendes i, llavors, faig el que vull. He anat 
vivint de donar classes molts anys, de la música 
i la resta de les coses ja dites.

• I continues...
Sí, perquè m’encanta. La meva idea és que la 
cançó té elements de musica i de poesia, però és 
una altra cosa. Faig cançons i utilitzo elements 
musicals en funció del contingut de la cançó. 
Vaig experimentant, amb estils i instruments.

 ▪ Miquel Pujadó en un bar de la plaça Vella de la seva famosa cançó.

En Miquel Pujadó treballa i crea cançó des de finals dels anys 70, amb 23 
discos de cançons pròpies i versions del francès Georges Brassens. Però, a 
més, escriu contes per a infants i novel·la juvenil, al temps que adapta clàssics 
i escriu guions de teatre, entre altres activitats creatives i artístiques. 

‘La cançó: emoció, 
intel·ligència, 
informació, amb 
poesia i música ’ 

PV


