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6 anys de projecte LIFE REAGRITECH
Brent Villanueva

Coordinador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (UNESCOSOST)

El projecte LIFE REAGRITECH per al 
tractament i reutilització de l’aigua 
d’escorrentia subsuperficial en 
parcel·les agrícoles amb sistemes 
naturals de tractament d’aigua, 
aiguamolls construïts i franges 
vegetades, ha abordat durant 6 
anys (2013-2018) el problema de 
la contaminació difusa per nitrats 
ocasionada per les pràctiques agrícoles. 
Els aiguamolls de tractament i les 
franges vegetades són considerades 
tecnologies de baix cost, baix 
manteniment i molt adequades per  les 
zones rurals.

El Projecte LIFE REAGRITECH 
(LIFE11_ENV/ES/579), va ser aprovat 
sota el programa LIFE de la Unió Europea, 
un instrument de finançament per projectes 
enfocats a l’aplicació de l’eficiència ambiental 
de recursos. El projecte va ser realitzat per la 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya-Barce-
lonaTech, el Grup TYPSA i pel Centre Tec-
nològic LEITAT (Terrassa).

Durant el temps d’execució del projecte 
s’han dissenyat i construït tres plantes pilot 
mòbils, formades per Aiguamolls Construïts 
híbrids de flux subsuperficial (un sistema de 
flux vertical seguit d’un sistema de flux ho-

Josep Fontana, 
una lliçó de vida 

i història
Manel Màrquez Berrocal 

Historiador i President del Centre d’Estu-
dis Històrics de Terrassa

La mort de la persona no és la 
mort de l’historiador, mentre 
els seus llibres siguin llegits i 

les idees que contenen siguin útils als 
éssers humans, restarà entre nosaltres 
i les generacions venidores. Josep Fon-
tana ens ha ensenyat als historiadors a 
estimar el nostre ofici i a treballar de 
forma incansable per ajudar les noves 
generacions –i a nosaltres mateixos– a 
pensar històricament, sense tòpics ni 
perjudicis i sobretot a pensar, sempre a 
pensar críticament i estimular a què els 
nostres alumnes i lectors ho facin, car 
és l’única manera d’entendre el com-
plex món en què vivim. Tot això ho ha 
fet amb llibres, articles, classes, confe-
rències, debats i mítings. Mai deia que 
no, inclús en els últims anys, arrosse-
gant discretament la terrible malaltia, 
que ens mostrava als que el teníem a 
prop la seva voluntat indeleble amb la 
vida i el treball.

Els que hem tingut la sort –i som 
molts– d’éssers alumnes, companys 
de projectes pedagògics i amics, no 
podem oblidar el seu suport pels nos-
tres projectes històrics, però també 
socials i polítics. Fontana ha estat un 
home compromès amb la història i el 
seu temps, antifranquisme de pedra 
picada, crític amb la transició espa-
nyola, amants de la seva nació sense 
estridències, profundament crític amb 
l’imperialisme, el capitalisme i el neo-
liberalisme, les seves últimes obres han 
estat i seran per molt temps referència 
de qualsevol historiador o persona que 
vulgui apropar-se seriosament al segle 
XIX, XX i XXI.

Fontana s’estimava Terrassa i la vo-
luntat de lluita antifranquista i per la 
democràcia de la seva gent, això ho 
sabem els socis del Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa (CEHT) des 
de la seva fundació. L’última vegada, 
que ens ho va fer saber, fou amb el 
pròleg de llibre Combat per la lliber-
tat... «Tindrà la virtut d’ensenyar mol-
tes coses que segurament no sabia, i 
cal esperar que els faci reflexionar pel 
seu compte respecte de com, i a quin 
preu, es va aconseguir la recuperació 
de la democràcia.» Per Josep, res no 
es pot aconseguir sense treball i lluita 
i, això és el que ens ha demostrat tota 
la seva vida.

Els professors de secundària l’hem 
d’estar eternament agraïts per l’esti-
mació que ens ha demostrat sempre i 
especialment, quan fa vint-i-vuit anys 
fa fundar el Seminari per a professo-
rat d’Història de secundària (IES), 
que com cada any tornarem a realitzar 
aquest. Cada curs la seva conferència, 
la seva lliçó d’història i de vida. Aquest 
any no, però no t’oblidarem mai, 

Gràcies Josep!

ritzontal), instal·lades en diferents punts de 
la zona de cultius d’arbres fruiters a Lleida 
(Sudanell, Vilanova de la Barca i Bellvís). 
S’ha comparat i validat l’ús de la grava i del 
suro com a materials de suport pels sistemes 
de tractament.

La planta de tractament a Sudanell es va 
construir i operar en primer lloc (2015), 
per poder avaluar el seu rendiment. A par-
tir d’aquest primer sistema, es van realitzar i 
implementar una sèrie de millores al disseny 
perquè les dues plantes següents (a Bellvís i 
Vilanova de la Barca) fossin molt més robus-
tes en la seva operativa diària.

S’han pogut validar les tres plantes pilot 
durant dos anys (2015-2016), a les tres par-
cel·les estudiades. L’eliminació de nitrats a les 
plantes que utilitzaven grava (Vilanova de la 
Barca) no ha superat mai el 45%, mentre que 
la planta de tractament que funcionava amb 
suro ha assolit eliminacions del 98%, amb un 
efluent inferior als 10 mg/L NO3-N.

La remoció de nitrats obtinguda en el siste-
ma de suro és significativament més gran que 
en el de grava, i converteix la planta pilot en 
un sistema que pot ser usat per a l’eliminació 
específica de nitrats en aigües agrícoles.

L’efluent de sortida de les plantes s’ha uti-
litzat per al reg d’unes franges de vegetació o 
“Buffer Strips”, que s’han plantat per restituir 
l’ecosistema del bosc de ribera original de la 
zona. Els “Buffer Strips”, o Franges vegetades, 
dissenyades i implementades en el Projecte 
REAGRITECH s’han fet servir com a siste-
ma complementari per al control i la millora 
de l’aigua subterrània a partir de vegetació au-
tòctona de la zona.

El monitoratge dels sistemes d’Aiguamolls 
Construïts i els Buffer Strips va permetre ob-
tenir suficients dades com per a poder crear 

un model matemàtic de 
concentració de nitrats a 
l’aigua superficial i sub-
terrània. Aquests models 
permeten demostrar a 
escala de parcel·la la dis-
minució de la quantitat 
de nitrats. Es pot obser-
var que l’aigua tractada 
per aquests sistemes es 
desplaça seguint el movi-
ment de les masses d’ai-
gua subterrànies, diluint 
la concentració de nitrats 
de les masses adjacents i 
millorant la qualitat de 
l’aigua de forma global.

En conclusió, el Pro-
jecte REAGRITECH 
ha donat resposta a les 
qüestions plantejades 
inicialment, construint 
un Aiguamoll innova-
dor, mòbil i adaptable 
que dóna solució a un 
dels problemes més im-
portants en la gestió del 
recurs hídric i la sosteni-
bilitat. Aquest sistema, 
acompanyat de franges 
vegetades, ha demostrat 
que pot tractar l’aigua 
d’escorrentia agrícola de 
forma eficaç i sostenible. 

Actualment, un dels 
prototips ha estat tras-
lladat a l’IRTA Torre 
Marimon per continuar 
amb el tractament d’ai-
gua contaminada per 
nitrats i un altre serà 
traslladat a Colòmbia, 
al Parc Tecnològic Tec-
nicafé, a la ciutat de Po-
payán, on serà utilitzat 
per a tractar aigua resi-
dual provinent de la ren-
tada del cafè.
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Ajuntament, participació 
ciutadana i Taula  

de Residus
Jordi Vidal Vilarrubla
Coordinador Taula Residus 

Representant A.VV. Zona Esportiva i Poble Nou de Terrassa

E n aquesta legislatura, un dels objec-
tius marcats per l’equip de govern 
fou estimular i fomentar la partici-

pació ciutadana en les decisions del con-
sistori, tal com es desprèn en el seu Pla del 
Mandat.

En aquest sentit s’han engegat dues me-
nes de mecanismes: la consulta directa a 
ciutadans sobre temes específics i la repre-
sentació ciutadana en els diferents òrgans 
ad hoc de l’Ajuntament.

En el moment d’escriure aquestes línies, a 
la web de l’Ajuntament consten 6.051 par-
ticipants en 9 processos de consulta directa 
amb un total de 7.384 vots.

Quant a la participació directa dels ciuta-
dans en òrgans de l’Ajuntament, podem fer 
esment de dues referències: el Consell del 
Districte 5è on, malgrat que sí varen enre-
gistrar-se ciutadans a títol de participants 
directes ja fa mesos que no hi participen, 
i la Taula de Residus on ni tan sols s’han 
enregistrat ciutadans a títol individual. Hi 
som els representants d’entitats de la ciu-
tat, entre les quals les associacions veïnals.

Llavors ens hem de plantejar, ha estat re-
eixit aquest objectiu del pla de mandat?

I aquesta participació, encara que minsa, 
és de qualitat? Volem que el ciutadà parti-

cipi, o, més aviat, tan sols es vol dir que el 
ciutadà participa?

En aquest sentit es pot esmentar l ’experi-
ència  acumulada pels  representants  d’as-
sociacions veïnals que participem en la 
Taula de Residus: govern i tècnics de 
l ’Ajuntament han compartit amb nosal-
tres els seus projectes, ens han presentat 
estudis i valoracions, hem treballat junts 
en la redacció d’un Pla Local de Gestió de 
Residus amb abast fins a 2030, que calia 
fer per imperatiu legal i era una herència 
inacabada de l ’anterior legislatura.

Però, dels diferents suggeriments, de-
mandes, propostes i comentaris que hem 
aportat els ciutadans, no n’hem vist cap 
resultat ni, fins i tot diria, voluntat de res-
pondre-hi, almenys fins aquests moments. 
Cal doncs preguntar-se si els governants 
de la ciutat i també els tècnics directius 
de l ’Ajuntament estan rebent aquestes 
propostes ciutadanes de forma adequada 
o si, realment, tot el que en diem com a 
participació està dissenyat tan sols com a 
un exercici de transparència des de l ’Ajun-
tament cap al ciutadà, benvingut però in-
suficient.

A la fi cal preguntar-nos, tot això és veri-
table participació?

Acció feixista amb pintades 
d’esvàstiques a façanes de la Carretera 
de Rubí (Barri Segle XX)

Redacció

Els veïns i veïnes d’un tram de la Carrete-
ra de Rubí al barri del Segle XX s’hi van 
trobar, el passat dilluns 27 d’agost, que 

havien rebut un atac de tall feixista, amb pinta-
des de creus esvàstiques a les façanes dels seus 
habitatges. Aquesta acció sembla ser una into-
lerable i condemnable resposta als cartells per 
la llibertat dels presos polítics que els mateixos 
veïns mantenen penjats a les seves finestres. 

Malgrat que alguns dels veïns es troben de va-
cances i a aquesta hora no s’hi ha pogut contac-
tar amb tothom afectat per aquest atac, alguns 

ja han manifestat: “Denunciem aquest atemptat 
contra la llibertat d’expressió que només pretén 
la confrontació i provocació per trencar la con-
vivència a través de la violència intimidatòria”. 
I afegeixen, “unes demanem més democràcia, i 
altres ens responen amb esvàstiques”.

Com deia Salvador Pérez, membre de la Junta 
de l’AV del Barri Segle XX, aquest fet suposa 
“un delicte contra la llibertat d’expressió dels 
seus propietaris a banda d’un atac a la propietat 
privada, ja estem forma del debat de l’espai pú-
blic”. A banda d’expressar que “aquest escamot, 
alguns d’ells eren de Ciudadanos, ja que han 
estat identificats”.

Concentració el 13 de setembre per 
demanar unes rieres netes i segures

La Comissió Rieres, formada per fins a 20 entitats veïnals de la ciutat, anuncien 
una jornada de mobilització – una més - perquè es millorin i es netegin d’una 
vegada els cabals i lleres de les rieres de la ciutat, en un estat deplorable des de fa 

massa anys. Aquesta concentració convocada el pròxim dijous dia 13 coincidirà amb 
una reunió amb l’Alcalde de Terrassa, en què la Comissió exposarà aquesta proble-
màtica.

De fet, aquesta reunió amb l’alcalde ja estava fixada per al dia 13 de setembre des de 
feina setmanes. Tot i que els forts aiguats del passat 17 d’agost, i així com la tràgica 
mort d’un ciutadà de Terrassa, ha propiciat que la qüestió sigui encara més candent. 
De forma que s’ha decidit ajuntar en la mateixa jornada, la trobada a l’Ajuntament 
amb una concentració simultània al Raval a les 18 hores, segons informa Oriol Vicen-
te Cardona, membre de la Comissió Rieres. Els organitzadors criden a la ciutadania 
perquè participin en la concentració per reivindicar unes «rieres netes i segures», tal 
com resa el cartell de la convocatòria.

«La sensació continua sent que entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) es van passant la pilota», esgrimeix l’Oriol. També es preveu dur a terme al-
guna acció de protesta a la seu de l’ACA a Barcelona. Ja el passat mes de febrer, la Co-
missió Rieres avisava del lamentable estat dels fonaments d’alguns trams dels murs de 
contenció de la Riera de Les Arenes, i que encara pot provocar tràgiques conseqüèn-
cies. A la vegada que palesava la necessitat d’un especial manteniment, conservació i 
finalització dels murs de les rieres i torrents al llarg de més de 12 kilòmetres. 

Exposició pel 56è aniversari de les riuades

Del 20 al 26 de setembre, organitzada per l’AV Ègara, hi haurà una exposició al centre 
cívic President Macià per recordar les riuades patides a la ciutat l’any 1962, les seves 
circumstàncies i les tràgiques conseqüències, en què van morir un miler de persones a la 
comarca. A través de fotografies, testimonis i altres documents, es recordarà la història 
d’aquest episodi. El dia 25 tindrà lloc una xerrada amb presència de nens supervivents i 
testimonis d’aquella llarga nit, on s’explicarà què va passar, per què, i per evitar que torni 
a succeir alguna cosa similar. En aquest sentit, s’exposarà una cronologia de la feina feta 
per la Comissió Rieres en aquests darrers anys, i la seva lluita per exigir unes rieres netes 
i segures.

A més dels testimonis vivents, la xerrada del dia 25 abordarà també el dol viscut per 
les víctimes, i servirà d’homenatge a aquestes. Comptarà entre d’altres amb la presència 
de Josep Maria Pi, i de l’antropòloga Neus Roig, a les 19 de la tarda, al mateix CC 
President Macià.
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 >Una denúncia més contra Mútua de Terrassa

Emi Herrera: Les llistes d’espera són una tragèdia humana
«Hauríem de sortir més al carrer, perquè la salut és un bé comú i ens ho estan retallant, l’estan privatitzant tot»
Pep Valenzuela

«Sort has tingut que no 
t’has quedat en una ca-
dira de rodes», li va dir 

el metge de la segona operació quan 
l’Emi Herrera li va demanar què ha-
via passat amb la primera cirurgia. 
El resultat de la segona, tot i millor, 
no l’ha salvat de perdre un 44% de 
capacitat ni de la coixera i, encara, 
continuar patint dolors i episodis 
depressius. L’Emi ha denunciat Mú-
tua de Terrassa, al mateix temps que 
apunta contra les llistes d’espera i 
crida a mobilitzar-se contra aquesta 
situació de la sanitat pública.

Amb dolors d’esquena des de jo-
veneta, les visites a urgències s’ha-
vien fet habituals. Episodis que es 
van anar resolent amb Voltaren, 
Nolotil i, si això no era suficient, 
alguna injecció, «no van conside-
rar que amb la meva edat calgués 
fer proves», recorda l’Emi, veïna 
de Can Boada i dependenta en un 
forn abans que comencés aquest ‘via 
crucis’ i hagués de deixar la feina. 
El 4 de setembre del 2013, marca 
una inflexió. Dia del seu 40è aniver-
sari, després de diverses visites més 
per dolors, a urgències del CAP 
Rambla, li van diagnosticar una 
lumbàlgia aguda amb derivació a 
les cames, «em quedava clavada, no 
podia caminar, amb molt dolor, i les 
injeccions no milloraven la situació».

Va aconseguir que li marquessin 
un electromiograma només per dos 
mesos després. El resultat va mos-
trar que patia «abundant denervació 
en els bessons i una radiculopatia S1 
esquerra». Això ja era prou preocu-
pant, i encara faltava la ressonància, 

malgrat que l’Emi ja tenia molts pro-
blemes per poder caminar. I la visita 
amb el traumatòleg només li dona-
ven per un any després.

Amb reclamacions a Mútua, de 
les quals no va tenir cap resposta, i 
el suport finalment d’una assisten-
ta del CAP Rambla, va aconseguir 
marcar la ressonància pel dia 18 
de desembre del 2013. El resultat: 
«gran hèrnia discal posterior i paras-
acodural, produint una radiculopatia 
L5-S1esq., amb canvis degeneratius 
en les articulacions L3-L i L4-L5».

«No podia amb la vida», recorda 
l’Emi, «el desembre va ser terrible». I 
el 14 de gener del 2014, sense poder 
més, va ser ingressada a urgències de 
Mútua, on va ser intervinguda, el dia 
15, per parar la «síndrome de cola 
de cavall i hèrnia discal L5 S1, un 
diagnòstic que ja coneixien». La sín-
drome cola cavall et fa perdre sensi-
bilitat de cintura avall. Li van fer una 
«microdiscectomia», o sigui retallada 
del disc intervertebral.

Tot i l’operació, després d’uns mesos 
no es va verificar cap millora. El 15 
d’octubre del 2014 li van fer una altra 
ressonància, mostrant que els pro-
blemes que originen els dolors con-
tinuen i, fins i tot, s’haurien agreujat. 
De totes maneres, li diagnostiquen 
«fibrosi». El problema és que «no era 
fibrosi, era encara l’hèrnia discal», re-
corda encara indignada l’Emi.

El dia 7 de novembre del 2014, en 
un segon electromiograma li confir-
men que continua igual amb la cama, 
«en resum, que m’he quedat coixa, 
quasi amb tota seguretat, de per vida, 
i tot això malgrat les reclamacions». 
En aquest punt, un mes després, el 
19 de desembre del 2014, el metge 

que la va operar la primera vegada i 
que la va atendre després de moltes 
reclamacions i queixes, li va dir que 
calia operar de nou, «perquè l’hèr-
nia encara hi era, cosa que ell mateix 
abans no havia admès, per col·locar 
una placa».

Va aconseguir que li fessin bastant 
de pressa les proves preoperatòries, el 
28 de gener del 2015, i el 30 l’anes-
tèsia. Però van passar sis mesos i les 
proves van quedar inservibles. Va 
protestar amb el suport de la Plata-
forma en Defensa de la Salut Pública 
(PDSP): «Em van dir que el metge 
ja no hi era, que s’havia passat a la 
privada». Amb la mobilització van 
aconseguir nova data per les proves 
i la segona operació, el 9 de setembre 
del 2015, any i mig després de la pri-
mera intervenció.

Les paraules textuals de qui la va 
operar la segona vegada, «davant el 
meu descontentament per la primera 
intervenció van ser: ‘sort has tingut 
que no t’has quedat en una cadira 
de rodes’, pots imaginar com això et 
reconforta, molt!!, clar!!!»

El pitjor, en tot cas, és que la sego-
na operació tampoc ha resolt els seus 
problemes. Continua patint dolors, 

pren molta medicació, alguna de 
molt forta. La cama esquerra se li ha 
quedat atrofiada, amb dolors i una 
coixera que l’obliga a utilitzar bastó.

“No només és un problema 
per a les persones afectades, 
és també un problema per a la 
societat. Una persona jove que 
podria estar treballant i fent 
una vida normal, a causa del 
problema està sent molt més 
cara per a la SS.”

«La vida m’ha canviat molt, puc ca-
minar poc, no puc fer bona part de 
les tasques de casa». La feina ja la va 
haver de deixar abans. La vida social, 
explica, també es veu molt afectada. 
Fins i tot per fer sortides o vacances: 
«l’any passat vam anar a Conca i vam 
haver de tornar abans perquè no po-
dia amb el dolor que tenia».

Conscient que el procés no podia 
ser conseqüència de la fatalitat o de 
cap destí misteriós, l’Emi va denun-
ciar, davant el jutjat, la Mútua de 
Terrassa. Ara espera data del judici. 
«Denuncio que per les llistes d’espera 
i negligència mèdica m’han deixat en 
aquesta situació, ha estat una falla del 

sistema; no es pot justificar de cap 
manera, perquè no som números, 
som persones amb vida i que ens la 
canvien totalment amb una cosa així, 
no se n’adonen, sembla».

A més, no només és un problema 
per a les persones afectades, «és tam-
bé un problema per a la societat, per-
què una persona jove que podria es-
tar treballant i fent una vida normal, 
a causa del problema està sent molt 
més cara per a la Seguretat Social. 
Si m’haguessin operat bé la primera 
vegada i si haguessin fet sense haver 
d’esperar tant, ara potser no patiria 
aquest problema».

I encara n’hi ha altres problemes, 
els psicològics, «perquè tot això afec-
ta molt els ànims i produeix depres-
sions», emfasitza. Aquí, novament, 
problemes, perquè l’atenció és molt 
precària, afirma, n’hi ha pocs psicò-
legs i atenent tard i amb tractaments 
molt curts.

La PDSP, conclou, «m’ha ajudat 
molt, com han ajudat molta gent, fan 
una tasca encomiable i compromesa. 
Crec que hauríem de sortir més al 
carrer, perquè la salut és un bé comú 
i ens ho estan retallant, l’estan priva-
titzant tot».

 ▪ Emi Herrera, durant l’entrevista amb Malarrassa. PV
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 >Sis mesos de Síndica de Greuges Municipal

“Em trobo amb molta gent necessitada de recursos”
Després de 6 mesos d’incorporar-se a la Sindicatura 
de Greuges de la ciutat, parlem amb Isabel Marquès 
per què faci balanç d’aquesta nova etapa com a Síndica 
(es va incorporar en el càrrec el passat 15 de febrer). 
La precarietat, la necessitat dels serveis socials, 
són els temes més freqüents i preocupants amb què 
Marquès es troba en la seva tasca d’assessorament 
ciutadà. Ens ho explica en una entrevista a la seu 
de l’oficina de la Sindicatura a la Masia Freixa.. 

Miquel Gordillo

«D es de que sóc Síndica, 
observo i em preocupa 
com han augmentat 

de forma considerable els temes rela-
cionats amb serveis socials. Molta gent 
acudeix buscant recursos o quan des 
de l’administració no se’ls pot ajudar 
més. Mostren un patiment continu, 
i venen aquí a veure què més podem 
fer». És la realitat diària que Mar-
quès viu a l’oficina de la Sindicatura. 
Afegeix que ara «són més demandes 
que no pas per multes de trànsit, que 
abans copaven la major part de trami-
tacions».

De fet, les peticions d’ajut i assesso-
rament en aquest àmbit demostra la 
proximitat del càrrec de Síndica vers 
la ciutadania. Com resa a l’informe 
semestral de l’Oficina, «la Sindicatura 
ha de servir de nexe entre la ciutadania 
i l’Ajuntament, de forma que vetlli pel 
dret de les persones a una bona admi-
nistració i contribuir a l’enfortiment 
d’una bona gestió pública». 

Però toca afrontar aquesta realitat i 
acompanyar qui està més necessitat. 
«Jo sempre els hi dic: l’Ajuntament 
no dóna pisos, sinó que els dóna un 
recurs momentani i en fa un acompa-
nyament». Malgrat que moltes com-
petències escapen a l’àmbit municipal, 
Marquès al·lega que «és l’adminis-
tració més propera i sí que els hi toca 
acompanyar».

Marquès reconeix i avisa també de 
com incrementarà la problemàtica 
amb els preus dels lloguers: «molts 
contractes de lloguer arribaran al seu 
termini de vigència de 3 anys, de for-

ma que quan als llogaters se’ls acabi el 
contracte, els propietaris de l’habitatge 
poden demanar un preu molt supe-
rior, tal com s’està movent el mercat. 
Segur que tindrem un allau relacionat 
amb aquesta problemàtica». 

Respecte la tasca que desenvolupa 
en el dia a dia, la Síndica explica que, 
sovint, l’assessorament consisteix a 
explicar, de manera entenedora, que 
la intervenció que ha fet l’Ajunta-
ment ha estat correcta, que per tant 
no és adequat formalitzar la queixa 
d’un assumpte que no serà admès per 
aquest motiu. Igualment, en tots els 
casos, «les queixes que presenten els 
ciutadans i ciutadanes són escoltades i 
ateses, i l’equip de l’oficina de la Síndica 
té cura d’oferir la informació rigorosa 
i les explicacions objectives sobre l’as-
sumpte». 

Segons informa l’Oficina de la Sín-
dica, durant el primer semestre s’han 
efectuat un total de 311 consultes i as-
sessoraments a ciutadans i ciutadanes. 
De manera preferent, els ciutadans i 
ciutadanes acudeixen presencialment 
a l’Oficina de la Síndica, encara que 
també es fa molta atenció telefònica. 

En total fins el moment s’han pre-
sentat 116 greuges, de les quals 69 
(59%) han estat relacionats amb una 
actuació o servei municipal, mentre 
que 47 greuges (41%) han estat deri-
vats al Síndic de Greuges de Catalu-
nya per tenir com objecte qüestions 
relacionades amb una actuació de 
l’Administració Autonòmica. «Si puc 
anar de la mà de l’administració clar 
que hi aniré. Succeeix que trontolla la 
seguretat vital de les famílies i la Síndi-
ca ha d’intervenir i dir-ho: vigileu ad-

ministració que la gent ho està passant 
malament».

Marquès també es refereix a la Bús-
tia Ètica i de Bon Govern que acaba 
d’aprovar l’Ajuntament, a proposta de 
Terrassa en Comú, que ha d’entrar en 
funcionament el gener de 2019. Una 
eina de control a través de la qual es 
tramitaran incidències de conductes o 
accions dubtoses que atemptin contra 
el règim jurídic vigent. «Els vaig dir - a 
TeC - que trobava molt bé la idea, a 
Barcelona està molt ben dissenyada». 
Avisa això sí que de cara al seu bon 
funcionament, «necessitem més per-
sonal, no donem a l’abast». De fet, a la 
proposta aprovada consta que es doti 
l’Oficina de la Síndica dels recursos 
necessaris per a una correcta imple-
mentació d’aquesta bústia.

«La Síndica ha 
d’intervenir i 

dir-ho: vigileu 
Administració 

que la gent ho està 
passant malament»

Difondre la llei de 2ª oportunitat
També la Síndica es refereix a la Llei 

de Segona Oportunitat, la qual és cer-
tament molt desconeguda. Aquesta 
llei pretén donar sortida a situacions 
greus de sobreendeutament que im-
pedeixen que moltes famílies puguin 
portar una vida digna, i és molt poc 
utilitzada. “Des d’aquí volem oferir as-

 ▪ Isabel Marquès, Síndica de Greuges, a la Masia Freixa. MG
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sessorament. Molta gent desconeix la 
normativa, a Catalunya només s’han 
presentat 400 o 500 sol·licituds”.

En aquesta línia, per mirar de donar 
una empenta i difondre aquesta eina, 
el Col·legi d’Advocats va organitzar 
una sessió formativa el passat juliol 
que va aplegar 90 advocats. “Tenim les 
eines, i no les fem servir bé, és necessari 
que la gent tingui la màxima informa-
ció sobre els seus drets, de forma que 
els puguin exigir”. 

Actuacions d’ofici
La Síndica també elabora actuacions 

d’ofici. El seu objectiu és demanar a 
l’administració municipal que un deter-
minat aspecte que perjudica de manera 
general la ciutadania sigui millorat.

Durant aquest semestre la Síndica ha 
elaborat dues actuacions. La primera 
va ser «demanar que la Policia Munici-
pal fos més educativa i menys punitiva 
a l’hora de detectar sancions, sobretot 
amb els menors». També en aquest àm-
bit, Marquès destaca la petició d’un codi 
de bones pràctiques als funcionaris mu-
nicipals, i sobre el concepte de presump-
ció de veracitat amb la policia municipal 
- a través d’un conveni amb UAB -. «La 
llei diu que els agents han d’aportar pro-
ves “si és possible”, jo demano que hagin 
d’aportar proves sempre».

Una segona actuació versa sobre la 
Renda Garantida. «Quan aquesta es 
denega a qui ho sol·licita, s’ha de fer un 
recurs d’alçada i es necessita un advocat». 
La Síndica remarca la fita aconseguida 
amb què la regidora Gràcia Garcia signi 
un conveni per fer un assessorament per 
totes les persones a qui se’ls ha denegat 
aquesta renda.

A la vegada, Marquès recorda que 
amb el nou reglament, l’Ajuntament 
«està obligat a dir si accepta o no les di-
ferents recomanacions que emeto”. Un 
exemple dels molts que ens mostra és 
vetllar pels «drets de les persones amb 
diferents discapacitats a participar en 
els actes públics». Per això, espera que 
l’Ajuntament «em doni resposta a totes 
les recomanacions que ja vaig fer en l’an-
terior etapa com a Síndica».

La Síndica de Terrassa també forma 
part del Fòrum dels Síndics de Ca-
talunya. signarem un conveni amb el 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya (CICAC), el qual 
permetrà que «molts síndics locals que 
no disposen d’assessorament jurídic, en 
rebin per tal d’emetre informes jurídics 
per tal que l’Ajuntament canvii alguna 
cosa que no funciona. A més a través 
d’un estudi jurídic molt ben fet.

També destaca la bona sintonia amb 
què s’ha trobat en aquesta etapa, mi-
llorada respecte l’anterior etapa, amb 
el govern municipal - «quan demano 
informacions o reunions amb els regi-
dors se’m respon molt més abans»-. A 
l’igual que els grups polítics municipals. 
En aquest sentit, Marquès deixa clar 
que «jo no vaig contra l’Ajuntament, 
vaig a favor dels drets dels ciutadans». 
Ha rebut propostes «per què formi 
part de moltes comissions que crea el 
consistori, però si és una comissió on 
hi ha càrrecs polítics electes, jo no puc 
formar-ne part, ja que com a Síndica 
assumeixo que he de mantenir la meva 
independència i objectivitat». Ara no-
més estic a la Comissió Ciutadana de 
Transparència, en la qual només hi ha 
entitats».

Dades de l’Oficina de la Síndica de Greuges 
 
562 ACTUACIONS DURANT ELS MESOS FEBRER-JULIOL

 • 311 consultes i assessoraments que no han generat expedient.
 • 116 queixes presentades formalment que han generat expedient.
 • 36 atencions addicionals de seguiment d’expedients oberts.
 •  1 actuació d’ofici.
 •  8 expedients de 2017 tancats en aquest semestre.
 •  7 sessions formatives de la Síndica a les escoles amb l’assistència de 270 

alumnes.
 •  7 xerrades sobre la funció de la Síndica i sobre Drets Humans amb 

l’assistència de 380 persones.
 •  76 assistències de la Síndica a actes i visites a entitats de la ciutat.
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 >Terrassa, ciutat amb més segregació escolar de Catalunya, encara sense mesures

Pamela Navarrete: “Vivim una fractura social bèstia”

Pep Valenzuela

«V aig entrar a l’escola per 
proximitat. Una com-
panya, sociòloga de 

l’Observatori de la Segregació Escolar, 
em va preguntar per què estava en una 
escola amb segregació, i no vaig saber 
què respondre. Penso que és per una 
falta de prejudicis, no tinc prejudicis 
al respecte. A més, penso que l’escola 
pública, en general, és de suficient qua-
litat arreu». Són declaracions de la Pa-
mela Navarrete, veïna de Ca n’Anglada 
i mare de l’associació de mares i pares 
(AMPA) de l’escola Agustí Bartra 
(considerada com d’alta complexitat), 
alhora que membre de la Comissió 
d’Igualtat d’Oportunitats de la FaPaC 
(Federació d’Associacions de Mares i 
Pares de Catalunya).

El passat mes de juny, ella va par-
ticipar en la roda de premsa que la 
FaPaC va realitzar a Terrassa, cam-
piona catalana en segregació escolar, 
per presentar un Decàleg (vegeu a 
www.malarrassa.cat), elaborat per 
la mateixa federació, per combatre 
la segregació. «En portar els meus 
fills (de 5 i 8 anys respectivament) a 
escola, em vaig trobar amb una rea-
litat que desconeixia, la segregació». 
Bé, no només la segregació, també les 
dificultats per fer funcionar l’AMPA, 
tot i ser una eina necessària, fona-
mental, per permetre la participació 
de les famílies en l’àmbit educatiu. 
Aquest any passat, es va reconstituir 
després d’un temps amb dificultats, 
coincidint amb la creació d’una pla-

taforma d’AMPAs a la ciutat.
Per a la Pamela, que havia començat 

a editar un bloc d’opinió per «exercir 
el pensament crític» (terrassacanvis.
blogspot.com), va ser una mica sor-
prenent la reacció de les persones 
davant l’atemptat del 17 d’agost del 
2017, a Barcelona, quan es deien 
contrariades pel fet que uns joves 
suposadament «integrats» s’hagues-
sin posat en un grup terrorista. Des 
de la seva experiència en una escola 
segregada, la Pamela, filla d’un exiliat 
xilè i casada amb un ciutadà de Mali, 
es preguntava «com és que no veuen 
que no hi ha integració, que estem en 
una societat amb una fractura social 
molt bèstia i anem cap a pitjor. Per-
què la fractura s’expandeix; i la segre-
gació és només un dels símptomes».

Tot aclarint que «els meus fills no 
tenen problema», informa que a l’es-
cola hi ha un 79% d’alumnat de famí-
lies immigrants de molts països. Un 
percentatge que no correspon amb 
la població del districte. La concen-
tració, explica, es produeix perquè les 
famílies autòctones defugen el centre 
i busquen plaça en altres escoles, en-
cara que sigui fora del districte o el 
barri.

D’altra banda, el que sí que és pro-
blemàtic és l’alt nivell de matrícula 
viva, un 40% durant el curs passat. 
«Em sembla molt alta, tant de nens 
que entren i altres que se’n van, mol-
tes vegades sense conèixer l’idioma».

En tot cas, emfasitza, el problema 
de la segregació no es produeix tant 
per l’origen o el barri on vius com per 

La segregació escolar no és el problema sinó el símptoma de 
la greu fractura social que vivim, de classes principalment, i 
que segons totes les dades podria agreujar-se més, segons la 
Pamela Navarrete, periodista, membre de l’AMPA de l’escola 
Agustí Bartra, així com de la comissió que treballa sobre 
aquest tema de la FaPaC, si no es prenen mesures urgents. 
Defensa un sistema d’educació igual per a tothom que acabi 
amb la competència entre escoles i aturi la privatització.

la classe social, «parlem més aviat de 
famílies pobres, de manera que en 
aquest context molts d’aquests nens 
estan condemnats a l’exclusió social». 
Clar que hi ha una relació bastant 
directa entre les dues qüestions, però 
no determinant.

Així, doncs, sol passar que la direc-
ció no pot atendre bé el tema peda-
gògic perquè ha de solucionar altres 
temes abans, els relacionats amb les 
garanties bàsiques de vida: alimenta-
ció, habitatge... «Hi ha molta gent en 
situació de pobresa molt crítica, i tot 
concentrat en la mateixa escola».

Des de la seva experiència personal 
i també tenint en compte els estudis 
i informes sobre la qüestió, la Pamela 
afirma que «per a l’alumnat autòc-
ton anar a una escola com aquesta 
no crea perjudici en relació a l’asso-
liment d’èxit escolar. Perquè aquest 
no depèn només de l’escola, depèn en 
un tant per cent molt gran, ho diuen 
molts estudis, de la motxilla que por-

 ▪ Pamela 
Navarrete en 

un moment de 
l’entrevista.

ten de casa: principalment el nivell 
d’estudis de pare i mare, i la situació 
socioeconòmica».

Periodista de professió, aquesta 
mare defensa que «les famílies au-
tòctones no haurien de tenir por 
d’anar a aquestes escoles perquè no 
repercuteix en l’èxit escolar». Esta-
dísticament, assegura, «hi ha una 
mica menys de mitjana però gairebé 
imperceptible». D’altra banda, «com 
més famílies autòctones hi hagi és 
millor per combatre la segregació i 
per a l’alumnat de famílies migrants», 
afirma tot citant l’experiència d’esco-
les del barri del Raval de Barcelona, 
on grups de famílies van decidir ma-
tricular-se en massa en escoles segre-
gades, amb un èxit molt gran.

Des del vessant més personal, la 
Pamela emfasitza que «per als meus 
fills és bo anar a un col·legi amb di-
versitat, segur que no és dolent; sí 
que és dolent pels seus companys el 
no tenir contacte amb els catalans i 
infants en situacions econòmiques 
més favorables, i em fa pena, perquè 
això apunta a una societat amb més 
exclusió. Estem parlant de nens pe-
tits, hi ha un substrat de menyspreu 
que fa molt mal».

«La segregació, de totes maneres», 
insisteix la Pamela, «no és el proble-

ma, sinó que és el símptoma d’un 
problema més profund, que és la 
progressiva privatització de l’educa-
ció». Al país, informa, hi ha una tri-
ple xarxa d’escoles: una, la pública se-
gregada; altra, l’escola pública elitista 
i, tercer, la concertada. A la pública 
elitista hi ha quotes d’AMPAs molt 
més grans, amb més recursos i ma-
terials, s’exigeix als pares i mares un 
esforç econòmic més gran per man-
tenir coses més cares, «són els centres 
als quals tots els pares i mares volen 
anar».

L’altra xarxa pública, subratlla, «va 
més en el camí de l’assistència, entre 
cometes, aquests nens tenen dret a 
estudiar, però a la meva escola no-
més es fan colònies a 6è, mentre hi 
ha escoles públiques en les quals es 
fan des de P3 o P4, n’hi ha moltes 
diferències».

En definitiva, sentencia, «la Gene-
ralitat ha comprat el sistema neolibe-
ral de la competitivitat i es fan les jor-
nades de portes obertes, es presenten 
projectes pedagògics diferenciats... 
s’estan venent les escoles públiques 
com si fossin privades». Quan, con-
sidera, «els models pedagògics hau-
rien de ser iguals per donar igualtat 
d’oportunitats, una educació de qua-
litat per a tothom».Sobre el fet que Terrassa si-

gui campiona en segregació 
escolar a Catalunya, la Pa-

mela Navarrete recorda, primer, 
que «la segregació no s’explica per 
la segregació residencial sinó pel 
comportament de les famílies, 
per desinformació, i que defugen 
les escoles amb migrants». Des-
prés, afegeix, hi ha «la deixadesa 
o irresponsabilitat de les Ad-
ministracions, que no han pres 
mesures en el primer moment». 
Aquest seria molt clarament el 
cas de Terrassa, on «fa més de 
2 anys que l’informe del Síndic 
denunciava la situació i encara no 
s’ha pres cap mesura».

Aparentment, aquesta situació 
estaria a punt de solucionar-se, 
almenys és això el que anuncia el 
govern local, tot informant que 
ja tenen un informe elaborat. De 
totes maneres, afegeix la Pamela, 
«a menys que es prenguin me-
sures importants i efectives, les 
tendències generals apunten que 
aquest és un problema que es fa 
crònic i es preveu que els percen-

tatges creixeran més».
D’altra banda, en tancar-se el 

curs polític, els menjadors esco-
lars van ser objecte de denúncia, 
arribant a plantejar-se que hi 
havia escoles on l’alumnat pas-
sava gana. La Pamela afirma no 
tenir constància. Afegeix, però, 
que «n’hi ha altres temes, com la 
formació dels monitors, i que els 

menjadors siguin inclusius, pre-
parats per a infants amb necessi-
tats especials». I encara, defensa 
que «cal crear un observatori 
municipal del servei de menja-
dors, perquè no n’hi ha cap tècnic 
municipal que s’hi dediqui, i això 
no pot ser. L’Ajuntament no es 
pot limitar a concedir el servei a 
un tercer i desentendre’s».

Terrassa: segregació i polèmica amb els menjadors escolars



7MALARRASSAwww.malarrassa.cat PUBLICITAT

 



8 MALARRASSA Setembre de 2018POLÍTICA

Un Observatori de l’Aigua per tenir 
més control públic
A l’espera de que la nova empresa pública comenci a operar el 10 de desembre, 
s’aprova que en el rebut de l’aigua es mantinguin els mateixos preus

Redacció

Estem a només tres mesos que 
la nova gestió pública i directa 
del servei d’abastament d’ai-

gua sigui una realitat. Tot plegat des-
prés de 75 anys, més dos anys extres 
en pròrrogues, en mans de l’empresa 
privada Mina. A tots els passos que 
s’han anat fent, ara el segueix una 
fita important com és l’aprovació de 
l’Observatori de l’Aigua.

En concret, en el ple municipal 
de juliol es va aprovar el reglament 
d’aquest organisme, el qual serà au-
tònom i comptarà amb una repre-
sentació àmplia de la ciutadania, 
entitats, agents socials i econòmics, 
grups polítics, govern i dels sectors 
consumidors d’aigua. Entre les seves 
competències, la d’oferir propostes 
de polítiques, amb l’elaboració d’es-
tudis, rendició de comptes i una ma-
jor transparència en la gestió, i amb 
capacitat d’assolir acords que hauran 
de ser considerats pel govern muni-
cipal. 

Van aprovar el reglament de l’Ob-
servatori de l’Aigua els grups del 
PSC, TeC, ERC-MES, CUP i C’s. 
La reticència, com no, la del PP. El 
seu regidor assegurava que l’empresa 
pública «encara no ha començat a 
funcionar i ja està creant organismes 
que no són de franc», i feia referèn-
cia a que aquest nou ens tindrà un 
cost de més de 60 mil euros a l’any». 
Els dubtes plantejats per C’s, - «con-
siderem imprescindible aquest òr-
gan, però no veiem quina diferèn-
cia hi ha entre aquest Observatori 
i els consells municipals, ja que les 
atribucions són les mateixes»- , van 
quedar aclarits després de les expli-
cacions del regidor Marc Armengol, 
quan afirmà que el nom específic a 
aquest òrgan pretén donar-li més re-
llevància, i que aquest model pot ser 

extrapolable a altres consells muni-
cipals en el futur.

Per part de la CUP, Marc Medi-
na assegurà que «municipalitzar 
un servei públic no és garantia d’un 
bon servei, a Terrassa en tenim al-
gun exemple». Afegí que a més 
«cal un control públic ja que si no 
el servei queda coix», i en destacà 
la importància de tenir un òrgan 
de presa de decisions col·lectives. 
En la mateixa línia, Xavier Matilla 
(TeC), expressà que amb l’Obser-
vatori «passem pàgina d’una gestió 
privada i opaca a un nou model de 
gestió que garanteixi que l’empresa 
disposi d’elements de transparència 
i democràcia», tot destacant que cap 
altre municipi de Catalunya disposa 
d’un observatori d’aquestes caracte-
rístiques.

Val a dir que de part de tots els 
grups es feren agraïments i una 
menció especial a la Taula de l’Aigua, 
principal valedora d’aquest òrgan, en 
la proposta i l’elaboració d’aquest re-
glament. L’entitat cívica va expressar 
en un comunicat que «els partits 
representatius de la nostra ciutat, 
PSC, Terrassa en Comú, ERC i la 
CUP, han entès que la política no 
és únicament patrimoni seu, que 
no n’hi ha prou en votar cada qua-
tre anys, que s’han d’obrir les portes 
de l’Ajuntament a una participació 
real,  col·laborativa  i amb capacitat 
de prendre decisions per part de la 
ciutadania.” 

A la vegada, malgrat que els esta-
tuts de l’empresa «Terrassa Cicle de 
l’Aigua EPEL» s’aprovaren el març, 
ara s’ha fet un canvi en els mateixos 
per indicar que els preus tenen cate-
goria de tarifa enlloc de taxa. 

Es mantenen les tarifes

També al juliol s’aprovà una orde-

 >Un greu problema de ciutat

TeC i ERC-MES proposen 
un Ple extraordinari 
sobre Residus pel 20 de 
setembrenança per fixar les tarifes del rebut 

del servei, que corresponen a les ma-
teixes quotes aprovades l’any 2014, 
és a dir que els preus es mantindran 
com fins ara. També es manté la bo-
nificació de la quota social, adreçada 
a famílies vulnerables amb ingressos 
baixos.

Garantir la màxima qualitat del 
servei

Quant a l’aprovació de la previsió 
d’ingressos i despeses per aquest any 
2018, el regidor Armengol afirmà 
que s’està treballant en aconseguir 
un traspàs ordenat del servei fins al 
9 de desembre amb l’operador actu-
al (Mina). Això sí, advertí durant el 
ple de juliol que el consistori enca-
ra no disposa d’algunes informaci-
ons cabdals, com ara del «nombre 
de treballadors afins al servei que 
haurà de subrogar el nou gestor». 
El regidor de l’àrea marcà com a ob-
jectius de la nova estructura pública 
el millorar el sabor i la duresa de 
l’aigua, substituir les canonades més 
antigues i evitar pèrdues, així com 
«aprofundir en la transparència en 
la gestió i avançar en polítiques me-
diambientals per tal de preservar un 
element que cada vegada serà més 
escàs».

D’altra banda, no caldrà que els 
abonats actuals facin cap tràmit 
amb l’EPEL per continuar rebent el 
servei, els contractes actuals segui-
ran vigents, així com els sistemes de 
pagament del rebut. 

Segons l’estudi elaborat per l’Ajun-
tament, els costos de la gestió del 
servei d’abastament de Terras-
sa que prestarà l’EPEL seran de 
15.556.963,12 euros. Els costos in-
directes que té l’Ajuntament sumen 
quasi 1 milió d’euros més, fins a arri-
bar als 16.501.270,03 euros.

Redacció 

Davant d’una gravíssima situació de deteriorament del servei, un clam de 
fet que arriba sobretot dels barris del qual la mateixa Federació d’Associaci-
ons Veïnals de Terrassa (FAVT) se’n feia altaveu, abans de l’inici del perí-
ode vacacional, són ara els grups municipals de Terrassa en Comú i ERC-
MES els que se sumen a la protesta i ho han fet formalitzant la petició d’un 
ple extraordinari sobre residus, i proposen a l’equip de govern realitzar-lo el 
20 de setembre.

Els portaveus dels grups municipals d’ERC-MES, Isaac Albert, i de Ter-
rassa en Comú, Xavi Matilla, van presentar el passat 27 d’agost, a la Secre-
taria de l’Ajuntament de Terrassa la petició de Ple extraordinari per abordar 
exclusivament el problema de la neteja a Terrassa i la gestió de residus.

En comptar amb les signatures dels 10 regidors dels dos grups municipals 
la realització del Ple extraordinari ja és un fet i ara queda en mans de l’equip 
de govern decidir la data per realitzar-lo. En ser una iniciativa per abordar 
un problema de ciutat, però, els dos grups promotors de la proposta han 
cercat el consens amb l’equip de govern per acordar una data que permeti 
preparar el Ple. Segons TeC i ERC-MES si es vol que aquesta sessió ex-
traordinària doni resultats, una bona data a plantejar és el 20 de setembre, 
atorgant marge a tots els grups a la tornada de l’estiu per aportar propostes 
per millorar la neteja, el reciclatge, etc. a la ciutat però no posposant més un 
debat que el dia d’avui es fa imprescindible.

Els seus portaveus, Xavi Matilla i Isaac Albert, també han coincidit en 
remarcar que d’ençà que es va fer pública la voluntat de realitzar aquest ple 
extraordinari a inicis del passat mes de juny, l’equip de govern sembla haver 
despertat de l’immobilisme on s’havia situat a l’hora d’abordar el problema 
de residus a la ciutat. Tot i que s’ha notat més en declaracions via xarxes 
socials que en acció directa, els responsables de l’equip de govern han anun-
ciat accions concretes, sancions a abocaments il·legals, campanyes de cons-
cienciació… Accions que per ERC-MES i Terrassa en Comú demostren 
un cop més que l’executiu municipal només reacciona als problemes de la 
ciutat quan temen que els hi repercuteixi en un cost polític i amb accions 
reactives i no sota planificació.

Pels proposants del ple, aquesta sessió ha de ser un àmbit de debat sobre 
com s’han estat fent les coses però sobretot com s’han de fer. Així, es pretén 
que des d’un debat constructiu es pugui desbloquejar temes indispensables 
com el contracte programa per Eco-Equip, línies d’acció i prioritats d’in-
versió pel nou Pla de Residus de la ciutat o problemes concrets com l’in-
crement dels abocaments il·legals de voluminosos al costat de containers. 
La voluntat, un acord el més ampli possible del consistori per millorar la 
neteja a la ciutat, optimitzar i reduir el cost de la gestió de residus a la ciutat 
i trencar l’estancament del reciclatge a la ciutat.

Fa uns mesos vam publicar la notícia que Terrassa se sumava a la iniciativa 
solidària de la “Cursa de les Ciutats Contra el Càncer de Pàncrees”.
La nostra protagonista, Chelo Fernández, organitzadora i precursora d’aques-
ta iniciativa a la nostra ciutat, porta des de llavors buscant patrocinadors, ob-
sequis pels participants, parlant amb les institucions públiques i empreses 
que puguin estar interessades a participar en aquesta cursa solidària.
Fruit del seu treball la cursa comptarà amb la presència d’atletes d’elit com: 
Jaume Leiva, Bartolomé Serrano (Jim) o Nacho Cáceres, entre d’altres.
Amb els dorsals dels corredors es faran importants sortejos com un anell de 
diamants, Rellotge Garmin model 735xt, un portàtil Hp, sabatilles esporti-
ves.... tot donat per empreses voluntàries que han posat el seu granet de sorra 
per aquest esdeveniment. Amb la inscripció també es donarà una samarreta 
commemorativa de la cursa i una bossa plena de productes.
A més els corredors tindran serveis addicionals com el bitllet de tren per 
aquells que vinguin fora de Terrassa i un descompte especial en el pàrquing 
Saba de la Pça Vella sense oblidar l’avituallament. Per animar més a les per-
sones, si s’apunten com a empresa, aquella que hi tingui més treballadores 
apuntades tindrà un premi personalitzat.
A més, en finalitzar, la cursa se celebrarà una gran festa a la plaça, on s’han 
programat activitats i entreteniments per a tothom, des dels més petits als 
més grans, amb exposicions i demostracions, atraccions i els sortejos de pre-
mis.
Les  inscripcions ja estan obertes on el 100% de la recaptació es destina a 
beques per la investigació del càncer de pàncrees, amb un preu de 10 € per 
adult i 5 € per a infants
Amb aquesta recaptació es finançaran dos projectes d’investigació i clínica 
Bàsica.
Les persones que es vulguin apuntar a aquesta causa ho poden fer mitjançant 
la web: http://www.carreracancerpancreas.es
O presencialment a: Informática Industrial Industrial IN2, S.A, La Kañera, De-
cathlon Terrassa, Textura, TS Pisos, Salut i Més CST.

La Cursa de les Ciutats Contra el Càncer  
de Pàncrees obre inscripcions
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La Marxa de Torxes crida per la llibertat 
dels presos polítics

F a pocs mesos, Càritas va presentar un informe sobre la precarietat a 
Terrassa  que posa els pèls de punta. Es tracta de l’informe  “Atrapats a  
la Precarietat. El Deute que ofega les famílies més vulnerables”, realit-

zat per L’Observatori de la Realitat Social de la Diòcesi de Terrassa. (recoma-
nem la seva lectura completa).

Càritas  ha realitzat una enquesta personal a una mostra de 
346 persones i llars ateses per l’ONG a Terrassa, mitjançant els 

seus serveis i programes especialitzats, durant el gener i febrer del 2017. Aquesta mos-
tra, suposa una fotografia molt complerta i fidel de les quasi 14.200 famílies ateses i les 
46.000 persones acompanyades en els programes de l’any 2016 (excepte els alimentaris). 

Aquestes són algunes de les dades que ofereix aquest informe:

Contra la precarietat a Terrassa

Miquel Gordillo

D imarts 4 de setembre al 
vespre va tenir lloc la ja 
tradicional Marxa de Tor-

xes pels carrers del centre, dins del 
marc de la commemoració de l’as-
salt a la ciutat el 1713 per les tro-
pes borbòniques. Una marxa de 
Torxes, la d’enguany, amb una sig-
nificació especial: hi ha presos po-
lítics i exiliats, un judici pendent 
i una situació política enquistada. 
En unes circumstàncies particu-
lars i candents, a les portes d’una 
tardor calenta, com alguns anun-
cien, va tenir lloc la marxa, que es 
va iniciar a la plaça Vella, passant 
per Font Vella i Passeig, per tor-
nar a la Vella. Hi van participar 
unes 3.000 persones, de segur l’as-
sistència més multitudinària de les 
marxes que s’han fet fins ara.

Organitzada per la Comissió 4 
de Setembre d’Òmnium Terrassa, 
durant aquesta vuitena edició 500 
torxes han il·luminat el recorregut, 
juntament amb una gran estelada 
portada per nens i nenes, i també 
per càntics per la independència 
i la llibertat dels presos. Amb un 
to solemne i assossegat, la marxa 
va comptar amb l’amenització i la 
gresca dels grups de cultura po-
pular de la ciutat, com ara el Drac 

INGRESSOS DE LES LLARS:
Llars sense ingressos mensuals o a inferiors a 300 
Euros: un 25 %. 
Ingressos entre 300 i 700 euros mensuals: 47,7% de les 
famílies 
Mitjana d’ingressos mensuals: 563,30 Euros 
Una frase que sortia de forma repetida a les enques-
tes “no vivimos bien, porqué economicamente esta-
mos mal”. 

FONTS DELS INGRESSOS:
Fins i tot, quan hi ha ingressos del treball, aquests són 
molt baixos: una mitjana mensual de 760 euros- 

EL DEUTE:
Llars amb deutes: 61% 
Mitjana del Deute: 7.800. Euros 
Moltes llars tenen deutes petits, però l’acumulació és 
molt gran i l’impacte en l’economia personal i familiar és 
molt greu. 

POBRESA:
Taxa de risc de pobresa en els enquestats: 96,2%. 
Taxa de risc de pobresa severa: 69,9%. 
“ ....los problemas económicos afectan mucho el dia a 
dia”. 

ENDEUTAMENT :
El sobreendeutament és molt important: Un 19,4% el te 
sobre el 40% dels ingressos 
El 14% el te sobre més del 100% dels seus ingressos. 

El Deute en economies tan precàries suposa un elevat 
endeutament i grans limitacions per liquidar-lo. 

ORÍGENS DEL DEUTE:
Habitatge: 36,4% 
Subministres 30,6% 
Lloguer: 19,9% 
Creuen que no el podran pagar un 70% 
L’Administració és una font de deute molt important 
Davant d’aquesta realitat que es viu a dia nostra 
societat i a Terrassa, concretament, els professionals 
d’ESPAI HUMANA, fem una crida a tota dia societat civil 
i a l’Administració perquè amb dia Carta Europea de Sal-
vaguarda dels DDHH a la Ciutat, ens posem a treballar 
en un front comú a la ciutat, liderat per a la Plataforma 
ESPAI DRETS, per a tal de prendre mesures polítiques i 
socials valentes, de forma urgent. 
Hem de ser capaços totes i tots de construir, de forma 
transversal, una alternativa ciutadana, amb la participa-
ció comuna de tothom, i utilitzant bé i de forma eficient, 
els recursos ja existents, per tal de tornar la DIGNITAT 
i l’ESPERANÇA a tota la gent que pateix la vulneració 
dels Drets Humans fonamentals. 
 
ESPAI HUMANA, ja hi està treballant.

Baluk Astharot, els 
Bastoners de l’Antic 
Poble de Sant Pere, 
Grallers i Tabalers, i 
el Ball de Serrallonga, 
entre d’altres. En fi-
nalitzar la Marxa a la 
plaça Vella, el pregó i 
la presència de Merit-
xell Lluís i Alba Puig, 
per llegir el pregó i es-
coltar Terrassa Ciutat 
Coral.

Tal com s’explica en 
el manifest que es va 
llegir, la nit del 3 al 4 
de setembre de 1713, 
tropes borbòniques 
formades per fins a 
5.000 soldats, pas-
saven la nostra vila 
per les armes. Alguns 
defensaren la ciutat i 
bona part de la pobla-
ció trobava com a lloc 
de refugi i resistència 
l’interior del convent 
de Sant Francesc. Una 
vintena de terrassencs van morir 
durant l’assalt.

Actes Institucionals de la Dia-
da Nacional

També el passat dimarts a la tar-
da es va realitzar un acte comme-

moratiu dels Fets Històrics del 4 de setem-
bre de 1713 a l’Església Convent de Sant 
Francesc d’Assís, organitzat per l’Ajunta-
ment de Terrassa, que ha donat inici als 

 ▪ Marxa de Torxes del 4 de setembre, al seu pas pel carrer Font Vella. MG

actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya. L’acte 
va comptar amb la lectura del Manifest Commemoratiu dels 
Fets Històrics, redactat per la historiadora Mariona Vigués, a 
càrrec de la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Terrassa (FAVT), Dolors Lledó. Seguidament, es va celebrar 
el concert “Sons d’entre les cendres”, a càrrec d’Anna Alàs, mez-
zosoprano, i de Jodi Reguant, clavicèmbal.

 ▪ Acte d’homenatge de les víctimes de l’assalt de 
1713 a l’Església Convent de Sant Francesc, la qual 
fou cremada durant l’ofensiva.

RAFEL CASANOVA BCF
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Redacció

Un total de 117 persones s’han 
inscrit al projecte Impuls 
Solar Vallès d’autoproducció 

fotovoltaica de Som Energia per ins-
tal·lar plaques solars en les seves llars. 
D’aquesta forma, s’ha assolit el nom-
bre de participants marcat com a ob-
jectiu per tal de dur a terme el projecte, 
i ara s’iniciarà la següent fase d’estudi i 
plantejament de cada cas. Sud Reno-
vables, l’empresa enginyera encarre-
gada de dur a terme les instal·lacions 
(en col·laboració amb la cooperativa 
CEMID) farà un estudi personalitzat 
i una primera visita tècnica a cada ha-
bitatge participant per determinar els 
detalls de la instal·lació.

De les 117 peticions, 22 correspo-
nen a Terrassa. Amb pràcticament el 
20% del total, és el municipi que ha 
concentrat més instal·lacions. N’hi ha 
12 a Sabadell, 18 a Sant Cugat, 9 a 
Cerdanyola, i 4 a Rubí entre les ciutats 
més grans (3 Matadepera, 2 a Vacaris-
ses, Viladecavalls i Ullastrell, els petits 
de la subcomarca).

Està previst que durant el setembre 
es comencin a realitzar les feines de 
muntatge. Després, la instal·lació ja 
estarà llesta per començar a funcionar, 
a l’espera de la tramitació de la seva 
legalització, que sol trigar entre 2 i 4 
mesos.

Impuls Solar Vallès és la prime-
ra experiència de compra col·lectiva 
d’instal·lacions d’autoproducció solar 
d’electricitat de Som Energia. Per a 
l’elecció de l’empresa que ofereix el ser-
vei integral de la instal·lació (material, 

instal·lació i legalització), es va realit-
zar un concurs, amb criteris i condi-
cions que va establir el grup impulsor 
sorgit dels Grups Locals del Vallès.

En aquest cas s’està duent a terme al 
Vallès, i la intenció és poder replicar 
la iniciativa a altres zones del territori. 
Impuls Solar Vallès segueix l’exemple 
d’altres experiències (com Oleada So-
lar o Col·lectiu Solar) que demostren 
que la manera més efectiva d’impulsar 
instal·lacions solars domèstiques és 
sumar molts clients de cop, per tal 
d’aconseguir preus més competitius i 
simplificar les tasques d’instal·lació.

L’objectiu principal de Som Energia 
és esdevenir un actor que transformi 
el model energètic actual cap a un que 
es basi en les fonts energètiques reno-
vables, que sigui eficient i distribuït, i 
que estigui en mans de les persones 
mitjançant la seva participació dintre 
del mercat. L’autoproducció fotovol-
taica és un element imprescindible 
per aconseguir-ho, però la incertesa 
generada els últims anys, la insegure-
tat jurídica, el cost, el desconeixement 
i les dificultats burocràtiques no fa-
ciliten l’expansió de l’autoproducció. 
Som Energia proposa aquest sistema 
de compra col·lectiva per agilitzar el 
procés i facilitar el salt cap a la genera-
ció d’energia renovable.

L’èxit de la iniciativa fa preveure una 
segona edició ben aviat, de fet hi ha 
hagut molta gent interessada que n’ha 
quedat forat i s’ha obert una llista d’es-
pera, amb perspectiva d’aquest segon 
“impuls”.

 >L’objectiu és el d’aconseguir preus més competitius i simplificar les instal·lacions

El projecte per instal·lar plaques solars aplega 
més de cent llars interessades al Vallès
El projecte d’autoproducció fotovoltaica Impuls Solar està promogut pels Grups Locals de Som Energia de Sant 
Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell i Baix Vallès.

Beneficis fiscals 
Aquestes instal·lacions poden ob-

tenir beneficis fiscals molt interes-
sants. En concret, en municipis com 
Sabadell, Rubí i Sant Cugat, les ins-
tal·lacions permeten obtenir un 50% 
de reducció de l’import de l’IBI dels 
habitatges on s’instal·len durant 5 
anys. Es tracta d’un incentiu impor-
tantíssim, que malauradament no es 
dóna a Terrassa. A la nostra ciutat, 

la bonificació és solament del 25%. 
Per aquest motiu, el Grup Local de 
Som Energia va presentar una pe-
tició al Consell del Medi Ambient 
de Terrassa, proposant que s’iguali 
la bonificació amb la resta de grans 
municipis de la comarca. Si aquesta 
petició no prospera, Som Energia es 
planteja elevar la petició directament 
a l’Ajuntament prèvia negociació 
amb els grups polítics i els actors me-

diambientals de la ciutat. L’extensió 
de les instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica constitueixen una de 
les opcions més efectives que tenen 
els municipis per poder assolir unes 
ciutats més autosuficients energèti-
cament i, sobretot, i a escala global, 
contribuir a la lluita contra l’escalfa-
ment global.

Font: Som Energia Terrassa

 ▪ Mapa de distribució de plaques solars per zones a Terrassa.

Aquesta tardor, MÉS MALARRASSA!
Edició en paper cada 15 dies

A partir del mes d’octubre, el periòdic Malarrassa 
estarà al carrer cada quinze dies. 
Suma-t’hi i fes possible el projecte!

Després de 4 anys omplint els carrers de Terrassa d’informació, a partir del mes d’oc-
tubre doblarem l’edició del periòdic Malarrassa, que passarà a publicar-se de forma 
quinzenal, com sempre de forma gratuïta, en tots els punts habituals.

Des de l’inici del projecte la voluntat ha estat que Malarrassa esdevingui un setmanari 
en paper. Les circumstàncies i les ganes ens permeten ara fer aquest salt. Ho fem per 
què volem augmentar la presència del periòdic al carrer, amb la intenció de seguir crei-
xent com a mitjà de comunicació.

Encetem doncs aquesta nova etapa en el camí amb noves idees, amb més col·laboraci-
ons i ampliant l’equip redactor, per tal d’oferir una informació més rigorosa i més críti-
ca, i amb una anàlisi de la realitat social, política i cultural de la ciutat. Volem estar més 
a prop de la gent, les entitats i els moviments que fan acció social, i a la vegada oferir 
una visió transformadora de la realitat quotidiana que ens envolta.

Davant d’aquesta nova etapa, fem un reconeixement al suport rebut, però també re-
forcem la crida a la implicació i col·laboració de tothom. Per mantenir la independència 
del projecte, us convidem a adherir-vos i ajudar-nos a tirar endavant aquest projecte.

5 d’octubre 19 d’octubre

Pròximes dates de Malarrassa al carrer:

2 de novembre 16 de novembre

30 de novembre 14 de desembre
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Pep Valenzuela

Pol·len va néixer dins El Tin-
ter, com a laboratori d’ecoe-
dició, un segell editorial que 

garantís aquestes pràctiques durant 
tot el cicle del llibre, des del disseny 
fins a la venda. Explica la Mar Car-
rera: «Ecoedició és una manera de 
publicar que té en compte la protec-
ció del medi ambient, en tota la ca-
dena de valor del llibre», amb pràc-
tiques per a minimitzar l’impacte 
mediambiental, des d’escollir papers 
certificats, tintes d’origen vegetal i 
no mineral, el disseny en formats 
que et puguin anar molt bé per a les 
màquines d’impressió i, fins i tot, la 

distribució.
Al 2008 es creà un grup d’ecoedi-

ció, on El Tinter hi participa activa-
ment; hi confluïen administracions, 
entitats ecologistes, empreses del 
disseny, impressió i altres, i «és cert 
que l’editorial que ha fet més bande-
ra hem sigut nosaltres i continuem 
sent nosaltres, però volem que cada 
vegada s’hi sumi més gent».

En tot cas, hi ha altres experiències 
en aquest àmbit. En Jordi Panyella 
cita el cas de les editorials Proteus i 
Arrela, així com Gigamesh, editora 
de Juego de Tronos, una gran tirada 
que es va fer amb criteris d’ecoedi-
ció. I encara la Penguin Random 
House Mondadori, «perquè en el 
seu moment el seu cap d’edició era 
una persona molt sensible a aquests 
temes».

A Pol·len treballen  molt la inter-
cooperació amb editorials indepen-
dents i de pensament crític, sota el 
segell Contrabandos, una associació 
d’editorials de tot l’Estat espanyol 
que va inspirar la llibreria Espai 
Contrabandos, fent una «aposta per 
visibilitzar les editorials indepen-
dents, de pensament crític». L’espai 
neix al 2013, al barri de la Ribera, 
després passarà pel casc antic, al 
Pou de la Figuera i, ara, té seu al Ra-
val, al carrer Junta del Comerç, amb 
publicacions de 55 editorials.

Amb l’esclat del 15M i més tard 
l’experiència de participació a la 
Universitat Progressista d’Estiu van 
copsar un gran interès per aquest ti-
pus de text. «La gent ens demanava: 
però aquests llibres normalment on 
són? I aquí sorgí la idea de l’espai 
permanent on els nostres llibres crí-
tics es vegin i siguin allò principal».

D’altra banda, «cada cop la gent 
llegeix més», afegeix, «sigui en el 
format que sigui, cada cop més gent 
es pregunta com funciona el món i 
com el pot canviar. Llavors ens havia 
d’anar bé, perquè és el que fem». 

Així mateix, comenta l’Aida I. de 
Prada, «nosaltres veníem de molt 
avall, llavors ens és molt fàcil millo-
rar cada any una mica». Una millora 
que «es manté, crec, perquè tenim 
un públic molt concret i pel funcio-
nament de l’espai, aquestes dues co-
ses estan garantint la sostenibilitat 
de Pol·len».

En relació amb el suport paper, la 
Mar afirma que no hi ha cap pro-
blema. Fins i tot, com fan algunes 
editorials, alliberen llibres en digital 
i això té l’efecte d’augmentar les ven-
des en paper, «perquè molta gent 
que ho ha llegit ho vol tenir a la seva 
biblioteca personal o col·lectiva». És 
cert que estan canviant les maneres 
de llegir, assegura, «però continuem 
necessitant lectura en profunditat, 
lectura pausada. Per això, espais 
com aquest ajuden. Posem un gra 
de sorra per transformar el món, ge-
nerem una sèrie de pràctiques que 
canvien els tempos i les relacions».

Aquests són els tres fronts prin-
cipals de Pol·len: ecoedició de pen-
sament crític; l’Espai Contraban-
dos, de visibilització d’editorials de 
pensament crític; i finalment, però 
fonamental, treballar per ser feliços. 
«Aquest és un objectiu molt impor-
tant que ens vam fixar des del prin-
cipi. Volem estar bé, i la feina és un 
mitjà per això», emfasitza en Jordi.

La forma de treballar i les prio-
ritats han canviat molt en aquests 
anys. Venint d’una certa centralitza-
ció de la feina i de la responsabili-
tat, han anat repartint, al temps que 
posant molta atenció en el tema del 
descans, de les cures, de l’alimen-
tació, les pauses, «hem après a dir 
no, estem aprenent millor, i mante-
nint-nos molt alerta amb la gent que 
fa coses que ens poden ajudar, així 
com amb les relacions tòxiques».

L’Aida afegeix que treballen molt 
la comunicació personal, la part 
d’implicació, de manera equilibrada 
amb el viure una vida digna. Abans 
de començar les assemblees fan una 
ronda per veure com es troben, «vi-
sibilitzant molt la part emocional, 
som tres amigues treballant juntes». 

Es reuneixen cada setmana per 
tractar del treball, amb menys fre-
qüència per tractar dels temes 
econòmics, i l’assemblea anual pel 
balanç general. Després hi ha mo-
ments informals, per necessitat d’al-
guna o perquè gestionen diverses 
autores a la vegada, «i és molt útil la 
part de comunicació, veiem que cal 
parar i parlar amb una o altre com 
hem de comunicar bé el procés del 
llibre», relata la Mar.

Pol·len publica nou col·leccions, 
repartides entre les tres sòcies, din-
tre cada col·lecció cada persona de-
senvolupa totes les tasques, des de la 

Pol·len Edicions, ecoedició i pensament crític 
per transformar el món

 ▪ Aida, Mar i Jordi, de Pol·len Edicions. PV

lectura del manuscrit, contacte amb 
l’autora, fins la producció i distribu-
ció. 

L’espai Contrabandos, gestionat 
per Pol·len, convida editorials a ex-
posar el seu fons. Aquestes posen 
una quota mensual per pagar el llo-
guer, les despeses d’espai i un sala-
ri. A canvi, s’emporten el total dels 

llibres venuts. El motor 
de l’espai, a més dels lli-
bres de les 55 editorials 
i els espais temàtics, és 
la programació perma-
nent d’activitats: pre-
sentació de llibres, xer-
rades, tallers, lectures...

Tot i el creixement 
apuntat i que es plan-
tegen tenir un sou entre 
els 1.400 o 1.500 euros, 
un objectiu, però, en-
cara no assolit, doncs 
reben 1.000 mensual 
per setmana de 40 ho-
res. Però, d’altra banda, 
a partir de reflexions 
compartides amb altres 
grups, com Descontrol, 
i considerant que, com 
des del punt de vista ca-
pitalista, l’empresa és la 
que està interessada en 
que tu vagis a treballar, 
hauria de ser aquesta 
qui pagui el transport, 
no tu del salari; així 

en aquest cas, és la cooperativa qui 
paga l’abonament del transport pú-
blic pels trajectes a la feina.

Sobre les possibilitats de creixe-
ment, confessen que és quelcom 
que, d’entrada, no els fa massa el 
pes. En tot cas, tenen clar que «hem 
construït un equilibri entre les tres 
que crec que és el patrimoni més 
gran que tenim, i que cal cuidar-lo», 
afirma en Jordi. De manera que el 
creixement o ampliació només el 
veuen des de la preservació d’aquest 
patrimoni.

Pol·len cooperativa forma part de 

la XES, al temps que treballa amb 
diverses xarxes informals, com les 
llibreries del Raval. A més d’editar 
conjuntament col·leccions i títols 
amb entitats com la pròpia XES, 
Gatamaula, Crític, Sos Racisme, 
Grup Barnils i l’Institut Català 
d’Antropologia, entre altres.

Aquest article està publicat al 
número 419 d’abril 2018 de la 
revista Cooperació Catalana de la 
Fundació Roca Galès.

Aida, Mar i Jordi són Pol·len Edicions, un equip unit 
entorn a l’edició ecològica (ecoedició) de llibres de 
pensament crític i de l’exposició i venda conjunta 
de textos d’editorials independents afins, a l’Espai 
Contrabandos, «treballant per aconseguir realitzar-
se personalment i transformar la societat».

Ecoedició és una 
manera de publicar 
que té en compte la 
protecció del medi 
ambient, en tota la 
cadena de valor del 

llibre Cada cop la gent 
llegeix més, en tots 
els formats, i cada 

cop més gent 
es pregunta 

com 
funciona el 

món i com el 
pot canviar
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L’acte del dia 10 de setembre està organitzat amb la col·laboració de l'Espai de la Memòria i els Valors Democràtics de Terrassa i les activitats del dia 
11 de setembre han estat organitzades conjuntament amb les associacions de veïnes i veïns de la Plaça de Catalunya-Escola Industrial i de Vallparadís. 

Les entitats interessades en participar a l’ofrena floral cal que ho comuniquin al telèfon 93 739 70 20 
o enviïn un correu electrònic a protocol@terrassa.cat per poder establir l’ordre de l’acte.

 

Acte interpretat en llengua de signes

19 h. A la cantonada de la Rambla d’Ègara 
amb la plaça d’ Enric Granados, davant del 
Mercat de la Independència.

Commemoració de la primera 
manifestació autoritzada a tot l’Estat 
després de la mort del dictador i que 
va tenir lloc a la nostra ciutat, el 10 de 
setembre de 1976, en reivindicació de 
la Diada Nacional de Catalunya.

DILLUNS 10 DE SETEMBRE

11 h. Ballada de sardanes a la plaça de 
l’Onze de Setembre amb la Cobla Ciutat de 
Terrassa. 

11.30 h. Concert de la Banda de Música 
de Terrassa a l’amfiteatre de la plaça de 
Catalunya.

12.30 h. Cercavila amb el Drac de 
Terrassa.  Itinerari: sortida de la plaça de 
Catalunya, carrers del Dr. Pearson i Prat de la 
Riba, i arribada a la plaça de l’Onze de 
Setembre. 

13 h. Ofrena floral a la plaça de
l’Onze de Setembre.

 
11 DE SETEMBREDIMARTS
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19 h. Conferència a càrrec del periodista Lluís Caelles, “La Diada Nacional en el 
context de 2018: una visió des del periodisme” a la sala de sessions de l'Ajuntament.

13 DE SETEMBREDIJOUS
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Setembre portarà la nova edició del Festival 
Noves Tendències, TNT

Ana Belén Mesa

TNT, amb propostes de les noves 
tendències que es mouen en el pano-
rama teatral en diferents branques, 
arriba del 27 al 30 de setembre.

TNT s’estrena amb la performan-
ce dels creadors Pablo Gisbert i 
Juan Navarro. El Bosque, Sala Mun-
cunill, anirà transformant-se, del 27 
al 30, per uns ninis utilitzant només 
deixalles vegetals qüestionant els 

paràmetres actuals.  
El mateix 27, al Teatre Alegria, es 

presenta la producció navarresa 
Tierras del Sud de Txalo Toloza–
Fernández i Laida Azkona Goñi. 
Peça documental amb la dansa 
com a eix expressiu, que mostra 
l’estreta relació que hi ha entre 
l’abús sobre els pobles originaris 
llatinoamericans i el desenvolupa-
ment del neocolonialisme.

El 28, l’artista es-
cènic David Espinosa 
estrena Una Història 
Universal al Teatre 
Principal. A través de 
la manipulació d’ob-
jectes, l’acció coreo-
gràfica i la projecció 
d’ombres s’il·lustra-
ran els fets i proces-
sos de l’ésser humà.

A la Sala Maria 
Plans, el performan-
cer Soren  Evinson 
estrena A nation is 
born in me, exploració 
de com en una reunió 
de persones els ele-
ments de plaer, poder 
i exclusió treballen 
entre ells.

A la Casa Bauman, 
el TNT torna amb 
VSL TNT, una mostra 
organitzada per  Bau-
mannLab  amb Matics 
Barcelona. Desviaci-
ons digitals  és la pro-
posta d’enguany.

No Future Yes de 
David Fernández i 
Maureen López es 
fa als AAJM.  Plante-
jament de la relació 
actual existent entre 
cos i tecnologia a tra-
vés de la ficció d’una 
identitat hipercon-

nectada.
Matarile Teatro porta  Circo de 

las Pulgas al Teatre Alegria. Mun-
tatge on se superposen interpreta-
ció, dansa, parlaments i instal·laci-
ons fugaces per parlar a través de 
les emocions. 

A la nit, Nova Jazz Cava acollirà 
el concert del grup Nuu, d’estil pop 
electrònic, ambient i indietrònica  
que realitzen l’Aida Oset i en Gui-

llem Llotje.
Els dies 28 i 29, Charles, Alice 

and me de LaGunter amb la di-
rectora de Les Pisanes Teresa 
Sánchez Roca, que mostra la seva 
experiència amb el col·leccionisme 
de peces de l’Alícia i el seu autor 
Charles Dogson.

La Masia Freixa és l’escenari de 
l’obra xilena Correo de Paula Aros 
Gho amb un teatre participatiu on 
quatre estudiosos de la correspon-
dència han recopilat i analitzat les 
cartes escrites per grans perso-
natges de la història universal. 

El Teatre Principal acull Cold Blo-
od, creada pels belgues Jaco Van 
Dormael i Michèle Anne De Mey. 
Una pel·lícula en directe, al mateix 
teatre, amb els dits de les mans i 
enriquits pel text de Thomas Gun-
zig.

Del 28 al 30, diferents domicilis 
acolliran El Candidato del català 
Marc Villanueva Mir que, a través 
d’un joc d’estratègia geopolítica, 
l’espectadora passarà a formar 
part de l’obra amb  diferents refle-
xions.

El 29 comença amb els 5 espec-
tacles  gratuïts Casa de Rectangle 
Negre, companyia terrassenca que 
a la Plaça Torre del Palau, compar-
tiran amb les visites les relacions 
que es donen en una casa durant 12 
hores. 

G.R.U.A presenta Mini Caravana 
de Tràilers al pati de l’escola de 
Lanaspa,  on una de tres peces es-
cèniques per a tots els públics gua-
nyarà amb la votació  només pels 
més petits i petites.

A determinar, el CITM muntarà 
una performace tecnològica amb 
Aliens Attack, joc de realitat virtu-
al on el jugador haurà de protegir el 
seu coneixement davant l’atac dels 
invasors alienígenes.

Rodrigo Cuevas porta la seva 

música tradicional amb bases elec-
tròniques d’estètica rural amb es-
sències cabareteres provocatives 
i divertides a la Plaça Vella.

Laura Clos (Closca) i Núria Vila 
(Lacol) porten Quan les parets 
parlen, una exploració per la ciutat 
de Terrassa que comença al Teatre 
Alegria.

José y sus hermanas i Silvia Fer-
rando presenten als AAJM el Mono 
de Descartes, peça sobre l’estat 
de l’educació a l’Estat. Directe a la 
consciència.

El Centre de creació La Lluerna 
proposa música i experimentació 
amb Mutacions apostant apropar 
la música electrònica a través de 
propostes més avantguardistes i 
de petit format.

Al teatre principal, Porn is on  de 
Marina Rodríguez  que tracta la 
pornografia mainstream amb mi-
rada crítica per trencar tabús. I a 
la nit,  Kingdom, retrat pervers del 
model de desenvolupament capi-
talista de la mà d’Agrupación Señor 
Serrano.

La Sala Maria Plans acull Pare-
cer Felices de El pollo campero, 
comidas para llevar,  investigació 
escènica sobre el que som i el que 
volem semblar. 

El 29 s’obrirà al Reina Víctoria 
l’exposició d’Adrián Pino Proyecto V.

La Plaça Assemblea de Catalu-
nya acull Una pequeña parte de 
este mundo, obra conjunta de La 
Señorita Blanco i un col·lectiu de 
dones del barri de la Maurina .

El 30 el TNT tanca al Teatre Prin-
cipal amb l’estrena de Llac de l’Em-
barral , espectacle per a totes les 
edats que juga amb elements de la 
natura i de la cultura popular.

Més informació a la nostra web: 
malarrassa.cat

Ana Belén Mesa

D ins de l’oferta cultural de la 
ciutat, el Centre Cultural de 
Terrassa ofereix una progra-

mació d’alta qualitat vers el món de 
la dansa durant tot l’any, que aquesta 
tardor oferirà cinc obres.

La programació arrenca amb la 
companyia Recrea Dance Company 
que representarà Carmina Burana el 
29 i 30 de setembre.  Marina Rovira, 
reconeguda coreògrafa internaci-
onal, torna després de passar els 
últims anys treballant a l’estranger 
amb la seva pròpia versió de Carmi-
na Burana. 

Les dues funcions aniran acom-
panyades de música en direc-
te. La posada en escena de 
Carmina Burana promet una 
resolució única plena de sen-
sibilitat, cuidant cada detall i 
oferint un desenllaç inesperat. 

Aquesta producció que s’estrena 
al Centre Cultural Terrassa, compta 
amb ballarins internacionals pro-
vinents tant de la dansa clàssica com 
contemporània.

A finals d’octubre, el 27, la compa-
nyia dirigida per Ed Wubbe, Scapino 

Ballet Rotterdam, companyia de 
l’avantguarda internacional, presen-
ta Scala (2018), veritable festí visual. 
Una nova peça que, com la seva ante-
cessora Pearl (2013), tracta el tema 
del romanç, l’esplendor, la seducció 
i la decadència de manera magistral.

La música en viu, a càrrec de l’agru-
pació Combattimento Consort Ams-
terdam i de dos cantants d’òpera, 
fan que en el seu conjunt, la peça de 
Wubbe sigui una autèntica al·lusió al 
barroc.

La companyia és coneguda tant 
per les seves produccions a gran es-
cala, sovint acompanyades per mú-
sica en viu, com per peces més cur-
tes, creades pels joves i innovadors 
coreògrafs de l’actual panorama in-
ternacional com són: Marcos Morau, 
Itamar Serussi, Felix Landerer, entre 
d’altres.

El novembre vindrà amb dues 
obres, la primera el 10 de novembre, 
de la mà del Ballet de Catalunya amb 
Don Quixot, que s’endinsa a l’Espa-
nya manxega, aragonesa i a la capital 
catalana, Barcelona. Tots ells esce-
naris d’una de les obres més caris-
màtiques de la literatura espanyola 
convertida en un dels clàssics del 

repertori.
El 17 i 18 de novem-

bre el Ballet de Mos-
cou portarà el clàssic 
El llac dels cignes. 
Fundat l’any 1989 pel 
coreògraf i ballarí rus 
Timur Fayziev, el Ba-
llet de Moscou està 
format per alguns dels 
més destacats balla-
rins i coreògrafs dels 
ballets russos, com el 
Bolxoi o el Stanis-
lavski, i és ara com 
ara una de les com-
panyies més im-
portants del seu 
país. Des de la seva 
fundació, ha realitzat 
més d’un miler de re-
presentacions i més de 
60 gires per tot el món: Japó, Xina, 
Taiwan, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Es-
panya, etc.

Pel 15 de desembre, el Centre Cul-
tural ha programat la Gala d’estre-
lles i Solistes de Sant Petersburg, 
ciutat considerada el bressol del 
ballet rus, apropa al públic una cons-
tel·lació formada pels ballarins més 

La programació de tardor de dansa del Centre Cultural de Terrassa 
arrenca a finals de setembre

CREATIVE COMMONS

destacats procedents dels teatres més importants de la capital de la cultura 
de Rússia. La gala està dedicada al 200è aniversari de Marius Petipa (1818-
2018).

Malarrassa oferirà una crònica de tots els espectacles de dansa del Centre 
Cultural durant aquesta tardor a partir d’octubre.
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 >Comença el 18 d’octubre i el dirigeix Guillem-Jordi Graells. Les inscripcions s’obren 
aquest setembre.

Aquesta tardor, nova edició del Club de lectura 
de teatre

Eloi Falguera 
Director i autor

E n 8 sessions (repartides entre el 
mes vinent d’octubre i el maig 
de l’any que ve) s’analitzaran 

obres d’autors catalans i de grans noms 
del gènere dramàtic castellà, europeu i 
americà. Així, al costat de Rossiñol o 
Maria Aurèlia Capmany, es tractaran 
textos de Bertolt Brecht, García Lorca, 
Tony Kushner, Calderón de la Barca o 
Shakespeare. Obres, doncs, d’èpoques 
i estils ben diversos.

Per fer el club més atractiu, la tria de 
les obres s’ha realitzat tenint en comp-
te la programació teatral d’aquesta 
temporada. El lector que ho desitgi 
podrà assistir, després d’haver llegit i 
analitzat l’obra, a la representació del 
text. Això sí, s’haurà de desplaçar a 
Barcelona, ja que totes les obres es fa-
ran en teatres d’aquesta ciutat (Teatre 
Lliure i Teatre Nacional).

Les sessions les dirigirà el terrassenc 
Guillem- Jordi Graells, un vertader 
home de teatre. Professor de l’Institut 
del Teatre; director del Teatre Lliure 
a finals dels 70; president de l’Associ-
ació d’Escriptors en Llengua Catala-
na; dramaturg; traductor... És un dels 
grans noms del nostre univers teatral. 
De la seva mà descobrirem els secrets 
de 8 obres dramàtiques, tot un luxe.

El club de lectura forma part del pro-
jecte “Llegir el Teatre”, una iniciativa 
del Servei de Lectura Pública de la Ge-
neralitat i el Teatre Nacional de Cata-
lunya, amb la col·laboració de l’Institut 
del Teatre. Aquests organismes s’en-
carreguen de garantir els exemplars de 
les obres a tots els inscrits.

Per parlar de com s’organitza el club, 
ens hem trobat amb el seu director, 
Guillem- Jordi Graells.

• Per als qui encara no el 
coneixen, com funcio-
na  aquest club de  lectura? 
El club es realitza en 8 sessions. 
Comença aquest octubre i acaba el 
maig de l’any que ve. Un cop al mes 
(normalment el tercer dijous del 
mes) ens reunim a la BCT i ana-
litzem l’obra. El lector té, doncs, un 
mes per llegir el text, amb l’avantatge 
que és la mateixa biblioteca la que 
proporciona tots els exemplars.

• Però el club té un atractiu afegit...
Sí. Els lectors tenen l’oportunitat de 
veure representats posteriorment els 
textos que han llegit i analitzat. La tria 
de les obres sempre la realitzo tenint 
en compte la cartellera teatral, bàsi-
cament del Teatre Lliure i del Teatre 
Nacional. Per tant, el lector pot con-
trastar la manera com s’ha imaginat 
l’obra dins del seu cap amb la lectura 
que n’hagi fet el director i l’equip ar-

tístic que l’ha portat a escena. De ve-
gades les dues idees difereixen força i, 
d’altres, el lector descobreix aspectes 
del text que no s’havia plantejat. Al 
club sempre comentem les posa-
des en escena, si han agradat o no. 
Perquè una cosa és el que 
un llegeix i s’imagina... i  l’al-
tra  una posada en escena. 
Exacte. El lector, d’alguna manera, fa 
una dramatúrgia del text: s’inventa les 
situacions, s’imagina els personatges... 
Després, tot això, ho pot contrastar 
amb una visió concreta d’un director. 
A més, també influeix si el lector ha 
vist posades en escena anteriors de 
l’obra, versions cinematogràfiques...

• Centrem-nos en els textos. El club 
començarà amb un Rusiñol: Els 
Jocs Florals de Camprosa.

Sí. I ja es veu a venir que el TNC en 
farà una versió molt particular perquè 
l’ha convertida en un musical i l’obra, 
evidentment, no ho és. Es tracta d’una 
sàtira sagnant sobre la gran quanti-
tat de Jocs Florals i concursos litera-
ris que hi havia escampats per tot el 
país a principis del segle XX. Cada 
poble i poblet s’atrevia a convocar-ne 
un. Això va fer que sorgissin una sè-
rie de professionals dels premis que 
concursaven a tots i anaven col·leccio-
nant guardons: flors naturals, objectes 
pretesament de plata... En definitiva, 
començarem amb una farsa molt es-
tripada i, en el fons, d’actualitat. Per 
exemple, a cada poble hi ha el típic 
personatge que sempre demana que 
es cantin Els segadors...

• Al novembre, es canviarà total-
ment de registre amb Àngels a 
Amèrica, de Tony Kushner.

Aquesta proposta, que es podrà veure 
al Teatre Lliure, és un díptic; és a dir 
dues obres. Però nosaltres només en 
podrem llegir una perquè l’altra no 
està editada. Nosaltres llegirem “El 
mil·lenni s’apropa”. Les dues obres es 
representaran en dies alterns. Per tant, 
els que participin en el club, podran 
optar per veure només la que llegirem 
o les dues. Tony Kushner és un autor 
americà que va arrasar en el seu mo-
ment. Aquesta obra, que tracta sobre 
el tema de la sida i sobre altres crisis 
del moment, es va representar arreu 
del món. Es pot dir que és un clàssic 
contemporani. Ara es representarà 
al Lliure però, curiosament, va ser la 
primera estrena que es va fer al TNC, 
quan encara no estava ni inaugurada 
la Sala Gran. La va dirigir el Flotats.

• Abans de les festes de Nadal: Jane 
Eyre, de Charlotte Brontë. Una 
proposta curiosa.

Sí. M’interessa perquè és l’adaptació 
teatral d’una novel·la. Per tant, llegi-

rem la novel·la i després n’avaluarem 
l’adaptació al teatre que n’ha fet la 
Carme Portaceli, a partir de la versió 
de l’Anna M. Ricart. Es podrà veure al 
Teatre Lliure. L’interessant és que els 
lectors s’imaginin com traslladarien 
ells la novel·la al teatre. Això ja ho vam 
fer l’any passat amb Frankenstein, de 
la qual el TNC en va fer l’adaptació 
teatral amb molt d’encert. Aquest any 
repetim. Es tracta de veure que, per 
arribar a fer un text dramàtic, no cal 
partir necessàriament d’un text tea-
tral.

• Després de les festes, un Shakespe-
are.

El títol que li han posat, “Afanys 
d’amors perduts”, és sorprenent. Tot-
hom la coneix com “Treballs d’amor 
perduts”. L’he triada perquè un Shakes-
peare sempre és interessant i també 
perquè suposa la recuperació com a 
director de Pere Planella. Venint d’ell, 
l’adaptació del text, que es podrà veure 
al TNC, serà força radical. És la típica 
obra de Shakespeare de multitud de 
personatges.

• També es llegirà un Bertolt Brecht 
molt conegut: La bona persona de 
Sezuan.

És un d’aquests textos que han marcat 
època. Explica les ventures i desventu-
res d’una prostituta anomenada Xen 
Te, en una Xina imaginària. Ja va ser 
famosa la interpretació de la Núria 
Espert, dirigida per Ricard Salvat, als 
anys 60. I després la de l’Anna Lizaran, 
dirigida pel Fabià Puigserver, al Lliure. 
És una obra de grans personatges, no 
només el de l’actriu principal sinó tam-
bé el de l’aviador i altres.

• Es continuarà amb un Lorca.
Aquest és un altre experiment que 
sembla interessant. Lorca va deixar di-
verses obres inacabades. Una d’aques-
tes no tenia títol i, tradicionalment, se 
l’ha anomenada La comedia sin título. 
Només en va escriure un acte. Alesho-

res el dramaturg Alberto Conejero ha 
escrit la resta, l’ha completada. Es farà 
al Lliure i la dirigirà el Lluís Pasqual, 
que és un lorquià de mena. Nosaltres 
llegirem l’acte que va escriure Lorca i es-
pecularem sobre com la continuaríem.

• Després, una obra de Maria Aurè-
lia Capmany, per celebrar el cente-
nari del seu naixement.

Bé, estic molest perquè cap dels teatres 
públics li representa una obra l’any del 
centenari. Per tant, encara que no se’n 
faci cap muntatge, jo sóc tossut i l’ho-
menatjo tot llegint Preguntes i respostes 
sobre la vida i la mort de Francesc Layret, 
advocat dels obrers de Catalunya. És 
una obra de teatre- document, teatre 
polític, molt d’esquerres. Ens dóna una 

visió diferent de la Capmany feminis-
ta, que és la que s’està venent molt en 
aquest any del centenari.

• I s’acabarà el club amb un Calde-
rón de la Barca.

L’he posat ben bé a cegues. No sé si 
és una versió de “El gran teatro del 
mundo” o si existeix una obra de 
l’autor que es diu “El gran mercado 
del mundo”. Encara ho he d’esbrinar. 
Cal tenir en compte que aquest autor 
del Segle d’Or va escriure centenars 
d’obres. En tot cas, m’ha semblat lla-
miner veure com es fa un text clàssic 
castellà des d’aquí. No que vingui una 
companyia de Madrid, com estem 
acostumats, sinó tenir la visió d’aquí. 
Es veurà al TNC.

 ▪ Guillem- Jordi Graells, director del Club de lectura de teatre. ELOI FALGUERA

Calendari de lectures
 •  18 d’octubre. Els Jocs Florals de Camprosa, de Santiago Rusiñol.
 •  15 de novembre. Àngels a Amèrica/ El mil·lenni s’apropa, de T. Kushner.
 •  20 de desembre. Jane Eyre, de C. Brontë.
 •  17 gener 2019. Afanys d’amors perduts, de W. Shakespeare.
 •  21 de febrer. La bona persona de Sezuan,  de B. Brecht.
 •  21 de març. Comedia sin título, de F. García Lorca.
 •  11 d’abril. Layret, de M. A. Capmany.
 •  16 de maig. El gran mercado del mundo, de Calderón de la Barca.

 → TEATRE

Per tercer any consecutiu, la BCT (Biblioteca Central de 
Terrassa) organitza un club de lectura de teatre. L’èxit 
de les passades edicions, amb més d’una quinzena 
d’inscrits, ha fet que es consolidi aquest club tan poc 
habitual, però tan atractiu per als amants d’aquest art.
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Tiempo Romance

Francisco Lucio 

Corona del Sur, Málaga, 2018

Jordi F. Fernández Figueras

Quan es pensa en persones vinculades a Terrassa que són 
o han estat rellevants en l’àmbit literari, recordem noms 
com els d’Agustí Bartra, Anna Murià, Feliu Formosa, Jaume 

Cabré, Eudald Puig… —i segurament n’oblidem alguns d’altres 
de coneguts—, però se sol desconèixer l’existència d’uns altres 
de prou importants, ja sigui per la seva llunyania en el temps, com 
pot ser el cas de Joan Duch i Iu Pons, o per cap raó lògica, com 
és el cas dels contemporanis Berta Serra Manzanares i Antonio 
Pérez Roldán. 

Tot i això, que una persona gaudeixi de prestigi per la seva obra 
creativa no vol dir necessàriament que hagi exercit cap influència 
directa en la creació d’alguna mena d’estructura o plataforma de 
difusió i comunicació literària, en la tasca d’ordir i tramar el teixit 
cultural literari d’una ciutat. Aquest seria el cas de Francisco Lucio, 
un exemple perfecte de persona que porta més enllà d’allò indi-
vidual la seva vocació literària... però, no ens confonguem, que es 
dediqués durant força anys i amb un gran zel a difondre l’obra de 
grans poetes i a potenciar l’obra dels autors locals, no vol dir que no 
tingui obra pròpia prou interessant com perquè mereixi la nostra 
admiració. 

Nascut a Roquetas de Mar l’any 1933, Francisco Lucio va arribar 
a Terrassa el 1945 i aquí va començar a desenvolupar-se la seva 
afició a la poesia, fruit de la qual van néixer els seus cinc primers 
llibres editats entre 1955 i 1962. Posteriorment va publicar uns 
altres sis títols que ell mateix considera més representatius, de 
maduresa: Perdido por el tiempo (1964), La nube y el viento (1966), 
Concierto provisional (1977), Tiempo sin redención (1984), Tiempo 
y dolor (1999) i De camino (2001). 

També és autor d’un llibre de memòries, Los días del Hogar 
(2000), que per desgràcia només recull els quatre anys de la seva 
infantesa (de 1941 a 1945) passats en una institució falangista per 
a nens pobres i orfes (el seu pare, afiliat a la CNT, va morir just aca-
bada la Guerra Civil en estranyes circumstàncies), un Hogar del Au-
xilio Social on, segons les seves pròpies paraules, «resultó que [...] 

siendo hijos de los vencidos, vinimos a ser educados en los valores 
y en la ideología de los vencedores».

La seva tasca de difusió i promoció en l’àmbit local comença amb 
la col·laboració amb l’escolapi Ramon Castelltort per a la creació 
de la Festa de la Poesia el 1957, un esdeveniment que ha perdu-
rat amb altres gestors fins al present, en la celebració mensual 
des del 1960 fins al 1963 de les Sesiones de Poesía Siglo XX i en 
la responsabilitat de gestionar des del 1962 fins al 1968 la secció 
de literatura del periòdic Tarrasa Información on exercia també de 
redactor en cap. 

A partir de 1968, la seva activitat sobrepassa l’àmbit local i escriu 
de manera habitual articles sobre literatura i crítiques de llibres 
de poesia per a revistes com Poesía Española, Ínsula, El Ciervo, 
Litoral i Cuadernos Hispanoamericanos, i el 1972 participa en la 
creació de Camp de l’Arpa i forma part del seu cos de redactors 
fins al 1977. 

Després d’uns quants anys d’exercir el seu mestratge en diver-
ses tertúlies literàries i mantenir correspondència amb poetes 
d’anomenada, entre el 1996 i el 2004 va tornar a la tasca de difu-
sió sobre paper com a membre del grup editor dels quaderns de 
poesia Alandar, una col·lecció en què convivien des d’autors locals 
novells fins a figures internacionals consagrades; i per aquelles da-
tes també col·labora de nou amb revistes literàries, com Quimera i 
Cuadernos Hispanoamericanos.

Tiempo romance (2018), el seu últim llibre, publicat després d’un 
llarg silenci, recull vint romanços de temàtiques diverses: biogrà-
fics, existencials, elegíacs, eròtics... escrits entre el 1989 i 1994. 
El conjunt serveix també de catàleg de totes les rimes assonants 
possibles en la llengua castellana, des de la de la a tònica [a] fins a 
la de la u tònica seguida d’una o àtona [uo]. El llibre no tan sols con-
sisteix, doncs, en una col·lecció de missatges lírics, sinó que també 
constitueix en el seu conjunt un joc literari, un exercici d’estil, que 
no pot sorprendre aquelles persones que ja coneixen el fruits de la 
conjunció de l’oïda musical, l’eloqüència, el domini del lèxic i l’agu-
desa intel·lectual que han singularitzat sempre Francisco Lucio. 

Un poema remarcable, entre els que caracteritzen per la seva 
funció elegíaca, és el «Romance a Celia Viñas», un homenatge a la 
gran poeta nascuda a Catalunya que, després d’assolir el numero 
u en unes oposicions per a una càtedra de llengua i literatura a 
l’Ensenyament Mitjà, va escollir Almeria per exercir-la i que, mal-
grat la seva curta existència (1915-1954), hi va desenvolupar una 
tasca intensíssima de dinamització cultural en el context àrid de 
la postguerra, una personalitat de la qual —pel que sé— encara 
es guarda un viu record en aquella terra; destaca també el llarg 
poema «No digo tu nombre en vano» —de contingut patriòtic, 
però crític i regeneracionista— per la seva construcció a partir 
de les glosses de vint-i-cinc cites literàries, que van des d’una 
de l’anònim autor del «Poema de Fernán González» a una altra 
de Max Aub, passant per Jacint Verdaguer i Joan Maragall, per 
exemple; però el text del qual he rebut la descàrrega lírica de 
manera més intensa és el titulat «A veces, en el silencio», en què 
la retòrica superba de Francisco Lucio està plenament al servei 
d’una emoció pura i universal.

És bo rebre noves notícies —encara que sigui de poemes redac-
tats ja fa un quart de segle— de l’obra creativa d’una persona que 
durant molt anys ha restat en silenci i amb la qual, sens dubte, el 
petit món literari terrassenc està en deute. Tornarem a tenir-ne 
sense haver d’esperar gaire? Perquè el fet es que Francisco Lucio 
té altres llibres de poesia inèdits, així com una ingent quantitat 
de prosa, la major part de la qual consisteix en reflexions sobre 
lectures, música, amistats i qüestions sociopolítiques. Veurem 
impresa, almenys, la que es diu que és la seva obra cabdal, Hojas 
secas, en un termini de temps raonable?

 → POESIA

“Tiempo romance”, notícies noves antigues  
de Francisco Lucio

 → VINYETES

HORITZONTALS: 1. Que es dedi-
quen a la producció i/o venda de 
carn. 2. Expressió usada per a do-
nar coratge. Prostituta. 3. Vedella. 
Nou-cents noranta nou romans. De 
profit. 4. Cert arbre. Extremitat. 
Dirigir-se cap a un lloc determinat. 
5. Relatiu o pertanyent a un eix.
Certa flor. 6. En plural, peix comes-
tible molt comú. Acció de fer servir 
alguna cosa. 7. Expedient de regula-
ció que fan les empreses quan cre-
uen que no són rendibles. En sentit 
contrari, massa tova formada amb 
farina que és la base per fer pa i 
pastes. 8. Nitrogen. Allò que explica 
o justifica alguna cosa. Consonant. 
Vocal. 9. Relatiu o pertanyent a un 
teantrop. 10. Cinquanta. En sentit 
contrari, quantitat suficient. Cami-
na o es dirigeix a algun lloc.

VERTICALS: 1. Conjunt d’instal·lacions  
militars fixes. 2. Tractar regalament a 
algú. Article. 3. En sentit contrari, elevat 
de preu. En femení, individu d’un poble 
preromà estès des del Llenguadoc 
meridional fins Andalusia. 4. Nitrogen. 
Estimar profundament. En sentit con-
trari, article indeterminat femení. 5. 
Nou-cents noranta nou. Aire dels pul-
mons en l’expiració. forma prefixada del 
mot a què ens referim quan parlem de 
l’orella. 6. En sentit contrari i en castellà, 
plural de vocal. Que no té mal cap. Con-
sonant repetida. 7. Mullar el pa en una 
salsa. En sentit contrari, lloc on arriben 
els vaixells. 8. En sentit contrari, nom de 
lletra. Fruits de la figuera. Consonant. 9. 
Soca grossa i seca destinada a ésser 
cremada. En sentit contrari, beguda ori-
ginària del raïm. En sentit contrari, sím-
bol de l’Iridi. 10. Consonant típica dels 
plurals. Ventet suau. Escassa, limitada.

 → 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. CARNISSERS. 2. APA. MEUCA. 3. MECA. IC. BO. 4. PI. MA. ANAR. 5. AXIAL. ROSA.  6. 
MABRES. US. 7. ERE. ATSAP. 8. N. RAO. R. O. 9. TEANTROPIC. 10. L. UORP. VA

 → PROBLEMA D’ESCACS

Blanques juguen i guanyen.

Aquesta posició surt de la 
partida Petrosian – Pach-
man. En la fase del mig-joc, 
i encara amb moltes peces 
al taulell, Petrosian troba 
un camí demolidor per en-
dur-se la victòria.

Solució: 
1. Dxf6 +! – Rxf6; 2. Ae5+ - Rg5; 3. 3. Ag7 !! única 
manera de guanyar!! Després de 3. Th4 – h5 tam-
bé s’hauria de fer Ag7. 1-0                                                                    



16MALARRASSAwww.malarrassa.cat

Setembre de 2018 Número 41

MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
pel DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

 → PERFILS:  AMAIA TXABARRI

Pep Valenzuela

Amaia Txabarri, nascuda a Arrasate/
Mondragón (Guipúscoa) el 1983, viu 
a Terrassa des del 2010. Tot i el poc 

temps, ha estat suficient per a fer-se coneguda 
a la ciutat, en els cercles dels moviments socials, 
especialment com a membre del Kasalet, com 
a activista al col·lectiu feminista Rudes Rebels i 
també participant en els CDR. Tot un relat que 
ella mateixa feia públic el dia de la presentació de 
la seva capdidatura a Capgròs d’enguany. Forma-
da en Interiorisme i Escenografia, ara és directora 
d’Art, sobretot en publicitat.

• El teu activisme comença a Catalunya o ja 
havies fet experiències a la teva ciutat, Ar-
rasate?

Amb 14 anys ja em vaig començar a activar a 
Euskal Herria (País Basc). Vaig començar als 
moviments socials de la ciutat i seguidament 
també vaig entrar a formar part de l’assemblea 
del “gaztetxe” del poble (centre social ocupat). 
De fet, hi havia molt de moviment a tot el país, 
tinc un record de començar a implicar-me en les 
lluites amb molta inquietud i il·lusió per canviar 
les coses d’arrel. Eren temps difícils, però teníem 
molta força i la gent omplia els carrers de reivin-
dicació. El compromís de totes era ferm i està-
vem convençudes de què el que fèiem servia per 
a un canvi real, sentíem que estàvem contribuint 
a la transformació social i política.

• Com llavors el trasllat a Catalunya?
El 2009 vaig venir a Catalunya a acabar els es-
tudis d’Interiorisme. El 2010 vaig decidir venir 
a viure a Terrassa suposadament per un any, 
o això li vaig dir a la meva família (riu) i aquí 
segueixo. Al cap de poc vaig conèixer el centre 
social ocupat i autogestionat Kasalet, on a poc a 
poc vaig començar a crear la família terrassenca 

que tant estimo, em van fer sentir com a casa, 
els hi estic molt agraïda. Al cap d’uns mesos, va 
tenir lloc el moviment conegut com a 15M, que 
va ser una sorpresa per mi, inicialment no sabí-
em ben bé què estava passant, de seguida vaig 
començar a participar activament a l’acampada 
tots els dies.

• Com ho valores, aquest 15M? Ha quedat 
quelcom?

Crec que va crear molta consciència social i po-
lítica, i va obrir els ulls a molta gent, no només 
pel moviment, també pel que havia passat, o si-
gui tota la situació que va generar això: la crisi, 
les retallades a l’educació, sanitat... Crec que la 
gent va sortir perquè no entenia res de com s’es-
taven fent les coses i creien que s’havia de sortir 
al carrer i denunciar tot això, especialment l’atur 
que creixia espectacularment, i el problema de 
l’habitatge que estava destrossant a famílies, jo-
ves i gent gran.

• En aquest temps has continuat estudiant...
Estudiant i treballant. Primer vaig estudiar 
quiromassatgista i vaig treballar-hi alhora que 
començava a estudiar el postgrau d’Escenogra-
fia, compaginant estudis i feina. Vaig finalitzar 
els estudis fent les pràctiques al programa de 
TV3 “Polònia”. Ara fa anys que sóc directora 
d’Art, sobretot en publicitat.

• Sense deixar l’activisme social...
Dintre del Kasalet, que no he deixat mai, col-
laboro en la programació de l’espai, també a 
Solidaritat Antirrepressiva de Terrassa (SAT); 
i des de fa 2 anys i mesos vam crear el col·lec-
tiu feminista Rudes Rebels. Primer, com a 
plataforma, amb una crida a tots els col·lectius 
feministes de la ciutat i dones que volguessin 

organitzar el 8 de Març del 2016 a la ciutat. Va 
ser un 8 de Març que va sortir molt bé, una ex-
periència molt bonica i intensa a la vegada, no 
pensàvem que aconseguiríem el que vam fer. 
Com que va sortir tan bé, vam decidir conti-
nuar fent coses i fer quelcom cada 8 de mes, 
intentant concretar allò de què «cada dia és 8 
de Març». Però ens vam adonar que ens ajun-
tàvem, i parlàvem però que hi havia molta 
feina més en la qual ens volíem implicar. En 
aquest punt vam fer un salt, plantejant-nos 
que ja érem un col·lectiu, que no érem una 
plataforma amb un sol objectiu concret per 
fer i prou, sinó que això anava cap endavant. 
Van començar Rudes Rebels per visibilitzar 
la lluita feminista al carrer, com a punt molt 
important, i una de les coses que vèiem a Ter-
rassa, tot i l’existència de col·lectius feministes 
fent molt bona feina, és que aquest treball no 
es visualitzava massa, i nosaltres creiem molt 
important fer acció, feina al carrer, així va néixer 
Rudes Rebels.

• Has participat també als CDR?
Sí, vaig estar participant abans que es creés el 
CDR a Terrassa. Recordo que des de l’Esquer-
ra Independentista de la ciutat es va plantejar 
fer assemblees obertes per debatre sobre tot el 
que estava passant amb el Procés, i van sortir 
plantejaments sobre el dret a decidir, sobre com 
començar a fer feina per defensar-lo, etc. També 
vaig estar a l’organització prèvia de l’1-O. Un cop 
vistos els resultats del referèndum, a Terrassa es 
va decidir adoptar el nom de CDR. He seguit 
participant del CDR amb l’organització de les 
vagues generals del 3-O i el 8-N, entre d’altres, i 
també he participat de tot el procés de descentra-
lització del CDR de Terrassa que ha comportat 
la creació de tots els CDR de barri de la nostra 
ciutat.

• Com veus la situació ara?
Potser, la paraula és incertesa sobre la situació: 
on arribarem, què passa amb els i les exiliades? 
amb les persones preses? Es pot tornar a l’auto-
nomisme? Em sembla que la gent està decebuda 
i desconfia dels partits polítics, perquè s’han pro-
mès coses i no s’han dut a terme. Però, al temps, 
encara hi ha il·lusió, la gent té moltíssima força 
i ganes de fer feina i sortir al carrer, ho veig als 
CDR. Penso que fer marxa enrere sembla im-
pensable a la societat catalana. La repressió polí-
tica i social que està patint el poble català per part 
del govern espanyol ha obert ferides que difícil-
ment cicatritzaran aviat. Està quedant molt clar 
que la Transició va ser una pantomima, Espanya 
és l’únic país d’Europa on la transició es va portar 
a terme conjuntament amb el bàndol de la dicta-

 ▪ Amaia Txabarri.

‘Qui ha sembrat la 
misèria recollirà la 
ràbia, amb repressió 
i sense respecte ja 
s’ho trobaran’ 

dura feixista, si això ho dius a Itàlia o Alemanya 
es veu surrealista i incomprensible.

• Creus que es pot comparar amb la situació al 
País Basc?

És molt diferent la situació política, encara que, 
realment, coincideix bastant amb el que dema-
nen els moviments socials d’aquí, el dret a l’au-
todeterminació, el final del feixisme encobert, 
el dret a l’habitatge digne, la justícia social, etc. 
Clar que la situació allà està marcada per tota la 
repressió viscuda, que sembla que acaba però no 
és així. Encara hi ha molts presos polítics, que a 
més estan a milers de quilòmetres de casa seva 
de manera il·legal i és també la manera que fan 
servir per castigar les seves famílies, que han de 
fer milers de quilòmetres cada setmana per po-
der fer les visites a la presó. És insostenible eco-
nòmicament i molt cansat per les hores que fan 
per veure’s només una estona. Estar a la presó 
més propera a casa teva és un dret, però l’estat 
espanyol sap molt bé com fer servir la repressió 
política quan volen fer mal. Per exemple, encara 
hi ha familiars i amics de presos que moren en 
accident a les carreteres quan van de camí a les 
presons, o el cas d’Altsasua on converteixen en 
terrorisme una simple baralla de bar, per castigar 
el jovent combatiu i alhora a tot el poble basc. 
Ara, aquí, es viu una mica això també. Noto que 
hi ha un nivell de repressió que nosaltres ja co-
neixíem, però aquí no es veia. Amb l’1-O i amb 
el que va passar abans i després, ara es veu clara-
ment. Veiem com criminalitzem els CDR’s i em-
presonen a polítics del govern català.

• Com es veu la situació a Catalunya des del 
País Basc?

Se’m fa difícil de dir, perquè no he viscut aquests 
darrers anys en primera persona la situació d’allà, 
però també tinc la sensació que hi ha confusió a 
nivell social. Em sembla que s’està mirant amb 
molt interès tot el que està passant a Catalunya, 
la gent des del País Basc se sent molt identifica-
da amb el que s’està vivint aquí. Ens hem passat 
la vida defensant-nos de la repressió i de les in-
justícies, en una espiral d’acció i reacció, però la 
construcció del que volem fer, a on anem, com 
fer-ho, com organitzar-nos, ens ha costat més 
degut a l’alt nivell de repressió viscuda. Ara, crec, 
s’ha obert un nou període cap a la construcció 
nacional, cap a la creació d’un poble just, amb 
la mirada posada en què volem ser i com volem 
arribar a aconseguir-ho. Penso que des d’Euskal 
Herria es mira molt a Catalunya, perquè s’ha fet 
molta feina, i diferent de com s’havia fet allà; ara 
és com un exemple, d’organització, de política, de 
maneres de fer... 

 ▪ L’Amaia a la 
porta del casal 
social ocupat i 
autogestionari 
Kasalet, centre 
d’activitat i 
revolta.


