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Les escoles Crespinell i Lanaspa fan un pas 
endavant cap a la inclusió a Terrassa

Veïnes de Sant Llorenç netegen el 
barri davant la inacció municipal

Pep Valenzuela

El curs 2017-18 les escoles 
Crespinell i Lanaspa van 
fer un pas endavant en el 
projecte de col·laboració, 
mitjançant la incorporació 
d’un grup-classe de 
cicle inicial dins les 
instal·lacions de l’escola 
ordinària Lanaspa-Giralt, 
per reforçar les activitats 
que ja compartien.

L’escola Crespinell és un centre 
d’educació especial per a persones 
amb capacitats diverses, nascuda 

a Terrassa com a escola cooperativa de 
treball associat i sense ànim de lucre, l’any 
1979.

En portes de la celebració del 40 aniver-
sari com a escola, els projectes de col·la-
boració, tot realitzant activitats conjuntes 
entre l’alumnat dels centres, van iniciar-se, 
primer amb Lanaspa, el curs 1990-91, i 
després, amb l’IES Montserrat Roig, el 
2002-03. I el curs passat, es va inaugurar 
l’aula permanent d’alumnat de Crespinell 
dins de l’escola Lanaspa, tot fent un pas 
endavant en el camí de la integració i el fet 
de compartir espais, activitats i vida quo-
tidiana. Experiència que les dues escoles 
avaluen com un gran èxit.

Al llarg del recorregut, els projectes ja 
han estat reconeguts, amb diversos pre-
mis, el Catalunya d’Educació, el 2002, i 
el Premi Ensenyament 2016. Això, però, 
«ha estat des d’una perspectiva més tècni-
ca i institucional», declara l’actual directo-
ra Anna Pañalver, «però potser la majoria 

de la ciutadania, la gent del carrer, dels 
barris, no ho coneix ni sap quina dimen-
sió té el projecte, ni de quina manera això 
millora aspectes de la convivència».

L’escola Lanaspa va cedir una aula i 
un grup de 8 alumnes de Crespinell es 
van traslladar allà. Això «ha facilitat que 
aquests nens que ja tenien una relació 
amb Lanaspa molt fluida, ara compar-
teixen experiències freqüents d’intercanvi 
i convivència en un entorn normalitzat, 
com és estar en una aula dintre de l’escola 
tot l’horari».

Això, informa l’Anna, el que ha aportat 
és el fet de «tenir convivència no només 
en allò que programem sinó també en 
els moments i situacions que durant tot 
el dia es produeixen de forma espontània, 
no programades d’intercanvi; la intensitat 
dels llaços que fan entre els alumnes de 
l’escola ordinària i la nostra és molt més 

freqüent i intensa, i permet també que 
l’alumnat de l’escola ordinària conegui 
els nostres alumnes no només per la seva 
discapacitat, capacitat i limitacions, sinó 
que tinguin una relació més propera i es-
treta i reconeguin la persona, i saben si al 
David li agrada jugar a cromos o a córrer 
pel pati».

Començant amb el cicle inicial, de l’eta-
pa de Primària, amb 6 o 7 anys, amb 
alumnes que ja tenien un bagatge, «ens 
va semblar que era un bon moment, i la 
nova etapa ja la realitzessin a l’escola ordi-
nària».

Tot l’alumnat de Crespinell té pro-
gramació d’activitats compartides amb 
l’alumnat de Lanaspa, com ara el pati 
diari, el menjar, activitats de música, de 
plàstica o informàtica, explica la directora 
de Crespinell; els més petits fan activitats 
de rotllana i de joc simbòlic. Però amb 
l’aula estable, emfasitza l’Anna, podem fer 
«una vida en comú més ampla: entrades, 
sortides, passadissos, tothom sap que en 
l’aula estan els nostres alumnes».

Això és «molt bo per a l’alumnat de 

Crespinell, perquè obté experiència en 
entorns ordinaris, però també per als 
alumnes d’escola ordinària és un plus, 
perquè tenen l’oportunitat de conèixer 
persones amb diferències molt diver-
ses», diu. Tot subratllant que «sovint 
parlem de diversitat, però de forma molt 
limitada, i aquesta convivència ofereix un 
ventall ben ampli, tenen l’oportunitat de 
conèixer les dificultats i veure l’esforç que 
cada persona fa per conviure i superar-les; 
al mateix temps que també adonar-se i 
veure més enllà de la dificultat, que darre-
re hi ha persones que tenen preferències, 
coses que els agrada o no».

És, per tant, apunta, una experiència 
que permet «desenvolupar actituds de 
responsabilitat, perquè te n’adones de 
les teves responsabilitats per facilitar 
que l’altre estigui millor, hi ha persones 
que necessiten el teu suport i aquesta 
és una responsabilitat que has de sen-
tir, i això és més fàcil quan ho vius cada 
dia, s’aprèn un bagatge concret i es pren 
consciència per construir aquesta socie-
tat inclusiva de la qual es parla, ho has 

viscut i has sigut conscient de la respon-
sabilitat que tens».

La convivència i activitats compartides 
no afecten el currículum de cada una 
de les escoles. En el cas de Crespinell, a 
més, el currículum és adaptat per cada 
alumne, en funció de les necessitats 
particulars. A les activitats comparti-
des hi ha sempre la presència d’alguna 
tutora de Crespinell, una companyia 
que Anna considera un «altre benefici, 
perquè les professionals treballen de for-
ma col·laborativa, ja sigui amb la música 
propiciant el domini d’instruments al 
mateix temps que d’habilitats socials 
de comunicació i compartir. La veritat 
és que milloren també acadèmicament, 
reconeixen i discriminen instruments, 
saben de quina manera moure les mans 
i fer-ne ús». És una pràctica que s’inten-
ta aplicar en cada àrea educativa les que 
poden ser adaptades, triant activitats 
que permetin la diversitat en la proposta 
d’objectiu perquè tothom hi càpiga».

A l’IES Montserrat Roig també hi ha 
una aula estable, amb 12 alumnes de 
Crespinell que fan Secundària. Aquí, 
explica l’Anna Peñalver, la freqüència 
d’activitats programades no és tan alta 
perquè la progressió dels aprenentatges 
cada vegada són més dispars, però sí que 
es comparteix, per exemple, el gimnàs i 
pràctiques de laboratori, «aspectes més 
experimentals que tenen possibilitats 
d’incorporar aprenentatges que són més 
pertinents pel nostre alumnat», com 
activitats lúdiques, excursions, visites 
culturals i crèdit de síntesi. 

 ▪ Alumnes de Crespinell i Lanaspa en una activitat conjunta a l’aula estable .

 ▪ Anna Peñalver, directora Crespinell.

Redacció

L’entitat Banc Obrer de Terras-
sa, junt amb veïnes del barri de 
Sant Llorenç van realitzar una 

nova acció de neteja d’espais al barri 
davant l’acumulació de brutícia i es-
combraries en alguns indrets i per 
palesar que «l’organització veïnal és 
més forta que l’actuació institucio-
nal», el passat 30 de setembre, infor-
maven des del Banc Obrer Solidari 
d’Aliments. Les veïnes van netejar la 
instal·lació de l’skatepark del barri 
de Sant Llorenç, després va fer una 
assemblea oberta per compartir opi-
nions i inquietuds en relació amb 
aquesta problemàtica.

Les jornades de neteja (del bar-
ri i especialment del skatepark) es 
van realitzar per donar resposta a 
les queixes de les veïnes en relació 
amb la «deixadesa de l’ajuntament» 
(d’aquesta instal·lació). Segons les 
informacions i dades recollides pel 
Banc Obrer, les brigades de neteja 
municipal no passen o passen molt 
de tant en tant per aquesta plaça i 
instal·lació construïda per practi-
car exercicis amb el monopatí, que 
«acostuma a estar plena d’escombra-
ries, com hem pogut veure, i allà hi 
juguen nens cada dia».

Veïns del barri, per iniciativa prò-

pia, van posar bidons per recollir 
escombraries i per tal que l’espai es 
mantingués més net; però les briga-
des municipals els van retirar sense 
donar explicacions i sense respondre 
les reclamacions de les veïnes. Això, a 
més, en una situació en què la zona 
del parc «fa anys que no desinsecten 
i està plena d’insectes».

Davant aquesta «clara inobservan-
ça de les peticions justes» dels veïns, 
al·lega un comunicat del Banc Obrer, 
i que és una situació que es repro-
dueix en altres zones i barris de la 
ciutat, que violenta el dret de la ciu-
tadania a tenir les zones del seu barri 
netes, veïnes i veïns de Sant Llorenç, 
amb la col·laboració de membres del 
Banc Obrer, han dut a terme diverses 
jornades de neteja amb «gran èxit de 
participació veïnal i deixant la zona 
neta de brutícia».

El grup de veïnes reclama que es 
dugui a terme, de forma regular, 
la neteja del skatepark, així com el 
retor dels bidons, a més de la des-
insectació de la zona. Al temps, 
emfasitza que, anant més enllà de la 
protesta, «l’organització dels veïns 
aconsegueix el que no aconsegueix 
l’organització municipal institucio-
nal i que si es pot aconseguir la ne-
teja del barri, i es poden dur a terme 
moltes iniciatives més».

CRESPINELL
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La factura elèctrica i els pals elèctrics 
de fusta… preocupacions d’ahir i (encara) 

d’avui
Redacció

Fem una mirada en el temps, tor-
nem al dissabte 28 de novembre 
del 2015. Vora 50 persones es 

van reunir a un carrer concret del barri 
de Sant Pere Nord per demanar la reti-
rada de pals de la llum que es trobaven 
al mig de les voreres. Volien denunciar 
algunes situacions que es donaven en 
aquesta zona de la ciutat de Terrassa. 
Una de les actuacions que es van dur 
a terme, va ser pintar de colors els vells 
pals de la llum instal·lats en les vore-
res. En paraules del president de l’as-
sociació de veïns de Sant Pere Nord, 
Jaime Avalos, “els pals de fusta ajuden 
estèticament a la degradació del carrer. 
Amb aquesta pintada es pretén fer veu-
re a Endesa que ha d’invertir en la seva 
millora. No podem tenir unes instal-
lacions elèctriques que donin aquesta 
imatge de ciutat”...

Gràcies a aquella acció tant de l’asso-
ciació veïnal com dels mateixos veïns 
del barri, temps després s’aconseguí 
que es tragureren alguns d’aquests pals. 
Només alguns. 3 anys després, seguim 
amb la mateixa situació, pràcticament 
res ha canviat en relació a aquest tema, 
i no només al barri de Sant Pere Nord, 
parlem de la ciutat sencera de Terrassa, 
dels barris i barris que pateixen la ma-
teixa situació de deixadesa de funcions 
per part d’aquesta empresa quant a la 
retirada d’aquests pals; incomprensible 
la falta de solucions definitives... no 
sembla haver-hi fins ara gens d’interès 
en temes com aquest.

Tornem al present i enllacem amb 
l’actual situació elèctrica, preocupant 
sens dubte dia rere dia. Les fortes plu-
ges caigudes aquests mesos haurien 
d’haver ajudat a contenir la pujada dels 
preus de l’electricitat... però no ha si-
gut així. Tant si plou com si no, estem 
arribant a punts límits, insostenibles 
cada dia per a més famílies, a on poder 
pagar el rebut de la llum, in crescendo 
mes rere mes, està tornant-se miracu-
lós. Continuem preguntant-nos perquè 
succeeix això tot i saber ja la resposta, 
tristament, a aquesta situació insoste-
nible, l’escalada incontrolable de què 

s’està tornant un luxe a l’abast de 
pocs.

La factura elèctrica, desbocada
Des de la FAVT es fa una refle-

xió profunda sobre aquests dos 
punts, anteriorment comentats, 
els pals elèctrics de fusta que po-
blen els carrers de la nostra ciutat 
i la factura elèctrica, en alça des-
bocada. Sobre els primers, caldrà 
posar-se a treballar per exigir con-
crecions i fets, no només paraules. 
S’ha de recordar que Terrassa ha 
de complir la llei d’Accessibilitat, 
ja no hi ha més temps ni lloc per 

La Federació celebrarà el 9 d’octubre  
el seu primer Consell Gestor

Tal com es va aprovar, pròximament es posa en marxa el Consell Gestor, òrgan intermedi de control de 
la federació. En aquesta primera convocatòria, comencem una nova etapa de la FAVT en compliment dels 
nous Estatuts aprovats per l’Assemblea Extraordinària celebrada el 16 de desembre de 2017, i inscrits en el 
registre de la Generalitat de Catalunya el 12 de juny de 2018.

En el Consell pot participar un representant designat per cada associació de veïns federada.
Els representants assistents podran valorar i fer aportacions de les principals línies de treball de l’entitat.
La reunió del Consell Gestor FAVT, tindrà lloc el dimarts 9 d’octubre a les 19 hores a la seu de la FAVT 

(Plaça del Tint, 4), amb el següent ordre del dia:

1) Benvinguda als assistents.
2) Balanç i situació econòmica a data 9 d’Octubre.
3) Informació i valoració dels següents temes:
Gestió de Residus i Neteja Pública.
Manteniment i neteja de les rieres.
Moviment per les Pensions Dignes.
Residències Públiques.

4) Informació i valoració Espai Drets i Parlament Ciutadà.
5) Informació Registre Nous Estatuts i revisió esborrany Reglament de Règim Intern.
6) Precs i Preguntes.

Recordem que pot participar un representant designat per cada associació de veïns federada i és im-
portant l’assistència per tal que es pugui fer valoració des de les mateixes AVV i fer les aportacions de les 
principals línies de treball de l’entitat.

Nota de premsa de la FAVT

Nacionalitzar les 
elèctriques 

La Federació d’associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) 
denuncia els nous atacs a les classes populars que repre-
senta l’increment en el rebut de la llum. L’anàlisi realitzada 

pels diferents organismes de tota mena, alerten del rècord histò-
ric en la pujada d’aquest subministrament.

Estudis realitzats per la FACU-consumidors en acció, aporten 
dades impactants que haurien d’avergonyir qualsevol govern, si 
no fos perquè les elèctriques són companyies on les portes gira-
tòries per a polítics és el més comú, això indueix a pensar que, 
per acció o omissió, la classe política dirigent permet l’augment 
insostenible de la factura d’electricitat.

Estudis comparatius ens diuen que el rebut de la llum de l’usu-
ari mitjà ha augmentat 85,7% en només 15 anys. Amb les tarifes 
vigents en agost de 2018, la factura representa 80,73 euros men-
suals, en comparació amb els 43,47 euros l’any 2003. La diferèn-
cia és ni més ni menys que de 37,26 euros.

El rebut de la llum de l’usuari mitjà 
ha augmentat 85.7% en només 15 

anys.

La FAVT encoratja a la 
ciutadania a què valori el canvi 

d’empresa subministradora 
avaluant altres existents de 

caràcter més social i sostenible 
com Som Energia i altres.

Des d’alguns ajuntaments, amb bona voluntat, malgrat els es-
cassos recursos, s’intenta d’alleujar els casos més sagnants de la 
pobresa energètica per a les famílies més desprotegides, fet que 
apreciem positivament. Però des de la FAVT creiem que es 
precisa una acció dels governs competents molt més forta per 
a posar fre a aquesta especulació antidemocràtica per entendre 
que això va en contra de l’interès general. Els subministraments 
d’utilitat/necessitat pública com és el cas de l’electricitat haurien 
de ser nacionalitzats.

Mentrestant, és urgent que s’adoptin mesures en la línia que 
reivindiquen diverses entitats i organitzacions socials com la 
limitació del preu de la llum en les modalitats de la tarifa del 
preu voluntari per al petit consumidor; l’extensió del concepte 
de consumidor vulnerable (basat en les propostes de regulació 
de la UE i directiva); rebaixar l’IVA del 21 al 4%; fomentar i 
subvencionar altres formes d’energia; etc., així com dotació pres-
supostària per fer front amb majors garanties el problema de la 
pobresa energètica.

D’altra banda, la FAVT encoratja la ciutadania a què valori el 
canvi d’empresa subministradora avaluant altres existents de ca-
ràcter més social i sostenible com Som Energia i altres, com una 
manera de reduir la seva pròpia factura i al mateix temps, ex-
pressi un rebuig al monopoli que de fet estan imposant els grans 
proveïdors als consumidors.

més excuses.
En relació a la factura elèctrica, 

la Federació fa front comú amb 
altres federacions veïnals de Ca-
talunya, pensen que aquest és un 
tema que s’ha d’abordar sí o sí, car 
afecta en el dia a dia amb preocu-
pació i cal que es comenci a actuar.

La FAVT vol compartir una 
nota de premsa comú a totes les 
federacions veïnals de Catalunya, 
tot recordant que hom ha de llui-
tar pels nostres drets davant les 
grans empreses i capitals, massa 
pendents dels seus propis benefi-
cis i no del bé col·lectiu.

 ▪ Pals elèctrics de fusta al carrer Beethoven (a dalt) i al carrer Josep Trueta.
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Renda Garantida Ciutadana, l’assessoria del Colectivo 
Parad@s +50 i el ‘compromís’ de l’Ajuntament
Pep Valenzuela

L a denegació del dret a una ren-
da garantida ciutadana a mi-
lers de persones ha estat mo-

tiu de denúncia i debat públic en les 
darreres setmanes. Des de l’Adminis-
tració pública, en un primer moment, 
s’ha intentat justificar amb arguments 
burocràtics: «no compleix les condici-
ons». Després, altres arguments, bàsi-
cament aquell de «no hi ha recursos» 
per la situació que viu el país; motiu 
que, tot i que cal tenir en compte, tam-
poc no explica ni justifica la situació.

L’Ajuntament de Terrassa va signar 
un conveni, a principis de setembre, 
amb el Colectivo Parad@s +50 per 
garantir assessoria a les persones que 
han vist la seva sol·licitud denegada o 
que la necessiten. Tanmateix, el com-
promís del govern local malament va 
més enllà de les paraules.

En el procés de 
sol·licituds de renda 
garantida s’ha posat 
en evidència la greu 
situació de pobresa 

i precarietat en 
què viu un alt 

percentatge de la 
població catalana.
A Terrassa, segons informen des 

d’aquest col·lectiu, el nombre de 
sol·licituds denegades és, proporci-
onalment, un dels més alts del país. 

El col·lectiu, que ja era una de les 
entitats promotores de la llei, fa me-
sos que atén a persones i famílies en 
relació amb aquesta qüestió. Hi ha 
un equip, format per la Núria Ferrer, 
l’Esther Sánchez, la Pilar González i 
en Josep Cazorla, que atenen al local 
del carrer Jacint Elies, a ca n’Anglada.

L’Andrés Zamora, activista en bona 
part de les lluites del barri i membre 
del grup, recorda que han participat 
i promogut vagues de fam, marxes, 
acampades i altres mobilitzacions, 
des de fa anys, i en aquesta línia van 
ser promotores de la iniciativa legis-
lativa popular demanant la Renda 
Garantida de Ciutadana que el Par-
lament va aprovar el juliol del 2017, 
amb caràcter d’urgència, i que des-
prés va ser suspesa amb l’aplicació del 
famós article 155 de la Constitució 
espanyola per sotmetre el govern au-
tonòmic directament al govern cen-
tral. El passat 15 de setembre, però, 
la llei va tornar a entrar en vigor.

En tot cas, el que no ha parat és la 
necessitat de les persones ni la feina 
de les entitats que donen suport, com 
és el cas a Terrassa d’aquest Colectivo 
Parados +50, que denuncia que «no 
s’està complint la llei», i que s’estan 
denegant i fins i tot retirant ajuts prè-
viament aprovats, quasi sempre amb 
justificacions de forma i burocràtics.

A principis de setembre, l’Ajunta-
ment de Terrassa va fer pública la 
signatura d’un conveni amb aquesta 
entitat, tot argumentant que davant 
la situació de vulnerabilitat en què es 
troben les persones sol·licitants de la 
Renda Garantida i atès que aquesta 
prestació té com a finalitat assegu-
rar els mínims d’una vida digna a 
les persones i unitats familiars que 
es troben en situació de pobresa, la 
regidora de Serveis Socials, Gracia 

García, explica que “l’Ajuntament de 
Terrassa vol fer costat a les persones 
que han vist com se’ls denegava la 
Renda Garantida i no poden acce-
dir a assessorament ni pagar-se un 
advocat”

Segons la regidora, “aquesta és 
una preocupació de Serveis Socials 
en la que fa temps que treballem i 
creiem que col·laborar amb una en-
titat com el Colectivo de Parad@s 
+ 50, que treballa en el tema des del 
primer moment, pot ser una via per 
donar suport a la ciutadania que no 

compta amb recursos propis”.
Tanmateix, aquest «fer costat a les 

persones» i tot aquest «conveni» 
ha quedat limitat a 2 ordinadors, 1 
fotocopiadora «que no funciona» i 
connexió internet, informen alguns 
dels membres del col·lectiu que fan 
les tasques d’assessorament. Acos-
tumades a les dificultats, les per-
sones fins i tot fan broma davant 
la situació. Però sense abaixar la 
guàrdia ni perdre els ànims en cap 
moment. Perquè, a més, la situació 
no és només d’oferir assessoria.

En el procés de sol·licituds de 
renda garantida s’ha posat en evi-
dència la greu situació de pobresa 
i precarietat en què viu un alt per-
centatge de la població catalana. 
Una situació que s’agreuja per les 
traves burocràtiques i que provoca 
emergències greus.

Certament, l’Ajuntament no és 
qui pot arreglar tot això, reconei-
xen els membres del col·lectiu, 
però «segur que podia fer quel-
com més, o almenys no omplir-se 
la boca».

 ▪ Membres del Col·lectiu + 50 fan l’assessoria.  Josep Cazorla, Núria Ferrer, Esther Sánchez, PIlar González PV

Assistència, dimecres i dijous tarda, c/ Jacint Elies 17

El Govern de la Generalitat ja hi comptava que totes les persones que rebien el dit Pirmi, un ajut o assistència 
econòmica per situacions extremes, entraven automàticament a la llista de receptores de la Renda Garantida de 
Ciutadania. El que no havien calculat bé és el nombre de sol·licituds noves d’aquesta RGC, principalment les dites 
complementàries (per a qui té alguna renda de fins a 564 euros) van ser un «allau» en el conjunt del país que va 
«posar en evidència el percentatge de població amb dificultats o, directament, en la pobresa», explica l’Andrés 
Zamora, del Col·lectiu + 50.

La denegació de la majoria d’aquestes sol·licituds s’estan produint per «excuses burocràtiques, com que falta 
algun paper» i també amb «enganys com ara el nombre de persones per unitat familiar». Per demanar aquesta 
renda no cal ser-hi empadronat.

L’assessoria del Col·lectiu informa del conjunt de dades sobre la RGC i realitza «recursos d’alçada» per reclamar 
quan es produeix denegació per alguna d’aquestes qüestions «burocràtiques». Al temps, indiquen les possibilitats 
de recurs a la justícia gratuïta en els casos de denegació total, perquè aquí ja és necessari obrir un contenciós admi-
nistratiu amb assistència de lletrat.

L’atenció la fan els dimecres i dijous a les tardes, a l’oficina del carrer Jacint Elies 17 (local) de Ca n’Anglada.
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Continua el problema de les llistes d’espera
La Plataforma per la Sanitat Pública denuncia el creixement de les llistes d’espera i demana la intervenció de 
l’Ajuntament.

Pep Valenzuela

Les llistes d’espera continuen 
sent un greu problema al país 
i, especialment, a Terrassa, 

segons denuncia la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública-Marea 
Blanca de la ciutat, tot citant dades 
de la pròpia Conselleria de Salut, en 
un comunicat fet públic i titulat: «És 
hora de dir prou a les llistes d’espera»

«No és només el dolor concret 
d’unes persones concretes en haver 
d’esperar… Ni les seqüeles col·late-
rals d’aquestes esperes: dolor, inva-
lideses o morts.. que ja serien prou 
importants per actuar», s’afirma, 
però és que «no es tracta de cassos 
aïllats». Sinó que «és el propi anàlisi 
de les xifres que dóna la Conselleria 
de Salut el que ens porta a aquesta 
conclusió. És hora de dir prou! No 
podem permetre’ns empitjorar més.»

Mes darrera mes, s’assegura, «el 
temps d’espera per fer-se proves di-
agnòstiques, per visites a l’especia-
lista, per intervenció quirúrgica, no 
para de pujar», tot recordant que 
«Catalunya és el lloc de l’estat espa-
nyol on les llistes d’espera són més 
llargues. I Terrassa porta la davan-
tera».

La Plataforma i Marea Blanca citen 
les dades de la Conselleria de juliol 
del 2018, segons les quals el temps 
mitjà d’espera:
• per visita al especialista, a Terrassa, 

és de 147 dies, mentre que a Cata-
lunya és de 86 dies.

• per proves diagnòstiques (RX,-
TAC,RM…) és de 80 dies mentre 
que a Catalunya és de 56 dies.

• per intervenció quirúrgica, a Ter-
rassa, és de 116 dies i a Catalunya 
de 132.

S’explica en el comunicat que «les 
xifres són manipulables, com sabeu 
i per tant si les visites a l’especialis-
ta+proves que calen per tal d’ope-
rar-se requereixen tant temps, i no et 
posen a la llista d’espera quirúrgica 
fins passat aquest temps, vol dir que 
el temps d’espera total per interven-
ció quirúrgica és molt més elevat 

(trampa!)». I les xifres, així, no per-
meten defugir la realitat, que és que 
«la sanitat a Terrassa, sens dubte, 
està en pitjors condicions que la mit-
jana a Catalunya».

Davant d’aquesta situació, la 
PDSPT-Marea Blanca considera 
que «els nostres polítics, els nostres 
sindicats i associacions, l’Ajunta-
ment, l’Alcalde, no es poden desen-
tendre del fet que la sanitat a Terras-
sa està molt per sota de la mitjana de 
Catalunya (tot i ser la tercera ciutat 
en nombre d’habitants) i que la si-
tuació de la sanitat a Catalunya ja és 
molt precària».

El col·lectiu demana posar fi als 
contractes que fa el CatSalut amb 
«institucions que no compleixen 
com a mínim, els terminis establerts 
per la pròpia Generalitat», en refe-
rència directa a Mútua. «Que no es 
pot mirar cap a altra banda, mentre 
aquesta situació produeix molt dolor 
i només hi ha uns beneficiaris clars 
d’aquestes llistes d’espera que són les 
asseguradores i privades i no hi ha 
una separació clara entre ambdues.»

La PDSP-Marea Blanca considera 
que hi ha una clara pressió sobre la 
població per a que contracti assegu-
rances privades. I afirma que, des del 
2010, aquestes han augmentat d’un 
5% a un 30%. Però, és que «la salut 
no es un negoci», sentencia.

Després d’aquest estiu on «una 
vegada més les urgències han sofert 
amuntegaments inadmissibles, tant 
per als pacients com per al personal 
sanitari», la Plataforma denuncia 
«la total passivitat del nostre ajunta-
ment, com a representant de la ciu-
tadania. No concebem una societat 
millor on no estigui assegurat el dret 
a la salut, a l’educació, a unes pensi-
ons dignes, a les dependències.»

Tot plegat, una situació que violen-
ta els terminis establerts per la Con-
selleria. En l’ordre SLT/102/2015, 
cita el comunicat, la Conselleria de 
Salut assenyala el termini de referèn-
cia per a l’atenció primària en 48 ho-
res, que «no es compleix a Terrassa 
pràcticament mai!»

Així doncs, animen totes les asso-

ciacions, sindicats, partits i Ajunta-
ment a «anar a totes per aconseguir 
d’immediat:
• Visites al metge de capçalera en 48 

hores.
• Obertura d’un CAP de 24 hores.
• Que s’anivellin els temps d’espera, 

com a menys, al nivell de Catalu-
nya».

Finalment, la Plataforma i Marea 
Blanca animen totes les persones que 
vulguin explicar el seu cas particular, 
que ho facin enviant correu a l’adre-
ça: sanitatenlluitatrs@gmail.com o 
presencialment en el local de l’AV 
de Cementiri Vell, al carrer Santia-
go Rusiñol n.2, de Terrassa, tots els 
dimecres laborables de 18 a 20 ho-
res. Des de la PDSP/Marea Blanca 
de Terrassa, afirmen, poden ajudar 
a presentar les reclamacions opor-
tunes, tant en el Centro Sanitari com 
en CatSalut, així com a la difusió per 
les xarxes o mitjans de comunicació.

 ▪ Mobilització contra les llistes d’espera corresponent al passat 24 de maig, davant Mútua Terrassa.

Aquí es pot veure molt clarament que les xifres de Mútua estan,  
en general, molt per sobre de la mitjana. 
 
DADES DE TEMPS D’ESPERA PER A PROVES ESPECIALS,  A CONSORCI SANITARI, A MÚTUA I LA MITJANA 
DEL PAÍS: 

    C S T  MÚTUA  MITJANA CATALUNYA

TAC    27 DIES  79 DIES  49 DIES

RESONÀNCIA MAGNÈTICA 32 DIES  118 DIES  56 DIES

GASTROSCÒPIES  62 DIES  86 DIES  58 DIES

ECOGRAFIA ABDOMINAL 33 DIES  73 DIES  55 DIES

TEMPS D’ESPERA PER A VISITA A ESPECIALISTES:

     C S T  MÚTUA  MITJANA CATALUNYA

CARDIOLOGIA   33 DIES  130 DIES  64 DIES

CIRURGIA GENERAL  38 DIES  259 DIES  69 DIES

DERMATOLOGIA  79 DIES  160 DIES  74 DIES

DIGESTIU   48 DIES  111 DIES  67 DIES

OTORRINO   285 DIES  104 DIES  76 DIES

TRAUMTOLOGIA  72 DIES  169 DIES  85 DIES

NEUROLOGIA   26 DIES  195 DIES  83 DIES

Terror-isme
Iván Carrasco

Comunista, revolucionari, drogoaddicte, terrorista són algunes de les 
paraules que s’han fet servir per deixar sense drets civils a certs ciutadans 
durant diferents moments de la història. Ara vivim sota l’estigma de l’últim 
d’aquests adjectius.

Tots sabem el que és el terror, això que et posseeix incitant-te a fugir d’al-
guna cosa encara no definida, però terrible, o de la simple contemplació de 
la barbàrie humana.

Però també és terror el que senten les famílies que són desnonades, mal-
grat que la sacrosanta constitució els garanteix un habitatge digne. Quan 
els esbirros al servei dels bancs, després de destrossar la porta, els criden: 
«Au, va, al carrer!», el seu món cau esmicolat. Tot d’una estan com fora de 
la llei, són com il·legals, no són res. Tal vegada no és terror el que es veu en 
els ulls d’aquestes famílies? No és terrorisme el que destrossin la teva porta 
menyspreant el teu dret a un habitatge digne?

No són terror aquestes guerres espantoses en què diàriament, i una i altra 
vegada, els militars fan esclatar sobre els civils indefensos bombes més des-
tructives que les dels terroristes? I els excessos policials en els que es colpeja 
a persones pacífiques o se les arrossega com si fossin draps bruts , i sense 
motiu racional, tan sols per intentar votar?

Però no, aquests no són terroristes, el terror que causen a les seves vícti-
mes, no compta en les estadístiques del terrorisme. Ningú ha estigmatit-
zat aquests terroristes, ningú els vigila ni els control. Al contrari, s’intenta 
minimitzar el terror que causen. Es diu que són simplement agents que 
compleixen ordres, que es limiten aplicar les lleis rigorosament. Quines 
lleis? Les que es passen pel forro els mateixos que ordenen donar cops de 
porra quan els interessa? Per exemple, les lleis que no persegueixen el tràfic 
d’armes segons quin país es beneficia? I doncs?

Doncs succeeix que, des d’uns quants anys ençà, es converteixen en ter-
rorisme certes coses, sota la intervenció de la manipulació política que ter-
giversa el llenguatge i els fets al seu gust: la paraula s’utilitza pel poder per 
demonitzar aquell sector de la humanitat que no «terrorisme» els cau bé.

«Aquells són els dolents!», crida la tirania (aparentment democràtica) 
assenyalant als sediciosos que ja no poden aguantar l’abjecció de la política.

Per descomptat que els islamistes són els més represaliats, com si no-
més ells fossin capaços d’omplir els carrers de por i sang. Només cal cridar: 
«Ala és gran!», armat amb un gran ganivet perquè les forces de seguretat, 
després d’abatre a l’individu que va avisar que anava a matar (quan el fet 
és que els terroristes mai avisen que mataran), intervinguin paralitzant la 
ciutat sencera, bloquejant els carrers, furgant en tots els racons possibles i 
perseguint a qualsevol sospitós sense descans, com ha passat recentment a 
Cornellà. Ha dit «Ala és gran», ja està condemnat, s’ha convertit un terro-
rista amb totes les credencials a la mà. No es mereix un judici just, tal com 
hauria de ser en un estat de dret. I mentrestant es cometen altres crims, 
igual o més monstruosos, en la mateixa ciutat, sense ser perseguits.

No, es veu terrorisme només és el que fan els fanàtics islamistes, entre-
nats per l’imperi i els seus aliats, i finançats per altres imperis que obliguen 
les seves dones a amagar els seus rostres, per si els seus somriures pogues-
sin robar l’ànima masculina.
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On van morir els traslladats 
al Valle de los Caídos?

Concha Catalán
 Innovation and Human Rights (ihr.world)

Projecte AQUARISC: 
Taller d’Ecotecnologies 2018
Jordi Morató 
Coordinador Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat de la UPC

Treballant per la gestió d’ai-
guamolls en conques prove-
ïdores d’aigua a Colòmbia. 

Les estratègies d’ecotecnologies van 
ser socialitzades a finals de setembre 
al Seminari Taller sobre Ecotecnolo-
gies, al qual van assistir prop de 150 
persones i que va liderar la Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat (Uni-
versitat Politècnica de Catalunya), 
en el marc del projecte AQUARISC.

Així es va donar a conèixer en el 
marc del Taller d’Ecotecnologies, un 
esdeveniment de 3 dies sobre ecotec-
nologies, que es va dur a terme a la 
ciutat de Popayán i a la subconca del 
riu Piedras de la “vereda” Quintana 
de Popayán.

En primer lloc es va dur a terme una 
jornada de reconeixement de les zo-
nes estratègiques de conservació, que 
va comptar amb la participació de 
l’empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado de Popayán, al capdavant del 
seu gerent, Enginyer Leonardo Oro-
zco, i la Doctora Liliana Recamán, 
Cap de la Direcció Ambiental de la 
Fundació Rio Piedras. Durant l’ac-
tivitat es van identificar alguns llocs, 
on es realitzaran intervencions pun-
tuals per poder gestionar les zones 
humides de manera que millori la 
qualitat de l’aigua del sector.

“L’objectiu és començar a treballar 
amb aquest riu que és un dels prin-
cipals afluents que assorteix d’ai-
gua a la capital caucana, per tal de 
millorar la seva conservació, reduir 
contaminants i reutilitzar l’aigua de 

pluja amb abocaments perquè arribi 
directament al riu i no es malgasti, ja 
que els aiguamolls de tractament i les 
llacunes són essencials per a la pota-
bilització i sanejament”, va assegurar 
Jordí Morató, coordinador de la Cà-
tedra UNESCO de Sostenibilitat.

Per la seva banda, Libardo Gurru-
te, líder social i membre de Fundació 
Rio Piedras, va agrair la feina del pro-
jecte AQUARISC en aquest front, 
ja que contribuirà als esforços que 
ha vingut fent la fundació en aquesta 
zona “Agraïm la intervenció que farà 
el projecte AQUARISC en aquest 
aiguamoll,entre tots hem de preser-
var les prop de 6.600 hectàrees que 
conformen aquest lloc. Encara que 

generalment en moments de poca 
pluja hem mantingut la llera del riu, 
el 2013 vam haver de connectar fonts 
alternes, a causa de la forta sequera “, 
va puntualitzar Gurrute.

D’altra banda, la comunitat assen-
tada en la subconca d’aquest sistema 
de proveïment va mostrar tot el seu 
suport al projecte i van reconèixer 
que “el futur sostenible i la cura de 
l’aigua és fonamental per a la preser-
vació del planeta i les generacions fu-
tures”, així ho va manifestar el senyor 
Mariano Volverás, Indígena del Ca-
bildo Quintana i propietari d’un dels 
predis limítrofs.

“Entre les accions a emprendre es-
tan les rondes hídriques, la restaura-

ció ecològica d’aiguamolls i la imple-
mentació de franges amortidores”, va 
assegurar l’investigador principal de 
AQUARISC, Samir Joaqui Daza.

El projecte Vulnerabilitat i Risc en 
Sistemes d’Aigua potable- AQUA-
RISC, que s’executa en el Departa-
ment del Cauca a Colòmbia, treballa 
per la gestió dels serveis ecosistèmics 
d’aiguamolls en conques dels rius 
que proveeixen als aqüeductes dels 
municipis beneficiaris amb aquesta 
iniciativa. El procés està sent liderat 
per la Càtedra UNESCO de Sos-
tenibilitat (Universitat Politècnica 
de Catalunya), institució aliada del 
projecte.

Ecotecnologies, tècniques amiga-
bles amb el medi ambient

El Seminari va abordar les ecotec-
nologies per a la transformació de 
bones pràctiques, la recuperació de 
zones urbanes degradades, la gestió 
d’aiguamolls de tractament per a la 
descontaminació, l’economia cir-
cular en l’agricultura i els negocis 
inclusius i sostenibles.

La jornada acadèmica va comp-
tar amb la presència de diversos 
conferenciants internacionals com 
el brasiler Heraldo Peixoto, de la 
Universitat Federal de Bahia, que 
va relatar i va donar un panorama 
de la Gestió Sostenible dels Recur-
sos Hídrics al Brasil.

El Valle de los Caídos, erigit per commemorar la Guerra Civil i 
obert al públic l’1 d’abril de 1959, és la fossa comuna més gran 
d’Espanya. Allà no només estan les restes de Francisco Franco, 

sinó també les de més de 33.000 persones, moltes de les quals van ser 
traslladades sense el consentiment i fins i tot sense el coneixement de 
les famílies de les víctimes, de tots dos bàndols, especialment del repu-
blicà, tal com expliquem en Qui més hi ha al Valle de los Caídos?

Ara Innovation and Human Rights ha analitzat les dades de proce-
dència de les 20.324 persones identificades els cadàvers de les quals 
es van traslladar al Valle de los Caídos, que recentment s’han integrat 
en la nostra base de dades 
centralitzada de víctimes de la 
Guerra Civil i el franquisme 
-ara ja amb 249.000 regis-
tres-. Només 157 de les per-
sones identificades són dones.

4.083 cossos procedien de 
Madrid, l’equivalent a setanta 
autocars plens de persones; 
i 3.902 de Tarragona. Crida 
l’atenció la desigualtat entre 
les diverses zones del territori 
espanyol. Gairebé el 70% dels 
traslladats les restes dels quals 
estan identificats procedien 
de quatre províncies: Madrid 
(20%), Tarragona (19%), Sa-
ragossa (18%) i Terol (12%).

Astúries, Lleida i Castelló 
són les altres províncies des 
de les quals es van traslladar 

els cossos de més de 1.000 persones. No consten registres de trasllats 
des d’Orense, Pontevedra ni Santa Cruz de Tenerife, prenent com a 
referència dit llistat.

Aquesta anàlisi correspon al conjunt de dades Víctimes enterrades 
al Valle de los Caídos, amb els registres de més de 20.000 persones els 
noms de les quals van quedar documentats en els Llibres registres de 
l’Abadia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en els quals es van 
anotar ingressos des del 17 de març de 1959 al 3 de juliol de 1983, i en 
la pàgina web del qual s’admet desconèixer el nombre exacte de restes.

Anys enrere, nomesevoces.net, projecte interuniversitari de recerca 
sobre la Guerra Civil i la re-
pressió franquista a Galícia, 
va obtenir aquest llistat a 
partir del Mapa de Fosses del 
Ministeri de Justícia.

Innovation and Human 
Rights treballa per l’accés 
da tota la documentació 
sobre la Guerra civil i el 
franquisme. Té actualment 
signats convenis amb l’As-
sociació d’Arxivers i Gestors 
Documentals de Catalunya, 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universidad de 
Santiago de Compostela, en 
relació amb nomesevoces.net 
i el CRAI- Biblioteca Pave-
lló de la República. També 
està adherida a la Coalición 
Pro-Acceso.

Justícia 
vintage
Miquel Mallafré

E n aquests moments Es-
panya i la seva Justícia és 
“vintage”, però molt, molt 

vintage. Anem a veure que el 
vintage ens porta a quasi bé 600 
anys enrere. Estem pagant a jut-
ges per collonades com aquestes 
d’ofendre a imatges de fusta. 
Som el “hazme reir” (més aviat 
o el “hazme llorar”) d’Europa. 
Un Estat laic, ho repeteixo per si 
no queda clar: laic, no pot tenir 
lleis sobre les històries religioses 
de personatges que pul·lulen 
per les galàxies. A veure quan 
introdueixen una llei “d’ofensa 
a la intel·ligència” i podem co-
mençar a denunciar en massa a 
imbècils religiosos amb sotana, 
toga o sense res. Queda clar que 
si no es posa remei estem anant 
de forma accelerada al segle XV. 
La balança de la justícia coixeja 
del peu dret d’una forma tan 
evident que cada sentència que 
escup li fa perdre encara més 
credibilitat. El sistema està po-
drit fins el moll de l’os.

“Cada dia 
és pitjor que 

l’anterior, és allò 
de somriu que 

demà serà pitjor. 
Encara resten 

metres i metres 
de claveguera 

pudent”
Aquest jutge, titular del jutjat 

nº 11 de Madrid, estaria bé sa-
ber el seu nom, cognoms i his-
torial, ja que tenia la possibilitat 
de desestimar o processar per 
un equivalent a la blasfèmia al 
sr. Willy Toledo, amb una llei 
del franquisme més nacional-
catòlic i ranci, llei heretada de la 
Inquisició per si no ho sabíeu. 
Aquest jutge beat el processa de 
manera conscient, la qual cosa 
el desacredita com a jutge molt 
més que al processat. El pitjor 
és que hi ha molts més jutges 
com aquest que no pas dels que 
estan a favor d’una veritable 
democràcia. Pel que es veu de 
tota aquesta història no és que 
l’Església sigui una organitza-
ció criminal, plena de pedòfils i 
misògina fins les tranques, aquí 
l’important és que si et cagues 
en personatges de ficció i amb 
superpoders, llepes.

No vull ser un ingenu, aquesta 
és la mena de jutges que patim 
en aquest país. Pablo Casado 
exculpat de què li regalin títols 
i un actor processat perquè es 
caga en Déu, en canvi, els cape-
llans violadors d’infants seguei-
xen lliures. Cada dia és pitjor 
que l’anterior, és allò de somriu 
que demà serà pitjor. Encara 
resten metres i metres de clave-
guera pudent.

Les ecotecnologies són un con-
junt de tècniques aplicades que 
garanteixen l’ús dels recursos na-
turals de manera neta, integrant els 
camps d’estudi de l’ecologia i la tec-
nologia. El seu objectiu és satisfer 
les necessitats humanes minimit-
zant l’impacte ambiental, a través 
del coneixement de les estructures 
i processos dels ecosistemes i la 
societat. Es considera ecotecnolo-
gia a totes les formes d’enginyeria 
ecològica que redueixen el dany 
als ecosistemes, adopta fonaments 
permaculturals, holístics i de 
desenvolupament sostenible, a més 
de comptar amb una orientació de 
minimització d’impacte en els seus 
processos i operació, reduint la pet-
jada ambiental.

En finalitzar l’esdeveniment, es va 
concloure que per a un ús efectiu 
de les ecotecnologies és fonamen-
tal el treball mancomunat amb les 
comunitats. “La idea és generar 
capacitats instal·lades al territori i 
per això aquestes accions són desti-
nades a les comunitats, perquè són 
beneficioses a nivell social, ambien-
tal, cultural i econòmic”, ha puntu-
alitzat Jordi Morató.

Cal recordar que AQUARISC 
és un projecte de la Governació 
del Cauca, finançat amb recursos 
del fons de Ciència, Tecnologia 
i Innovació del Sistema General 
d’Regalías- SGR i operat per la 
Universitat del Valle; amb su-
port del Grup d’Estudis Ambi-
entals de la Universitat del Cau-
ca - GEA i el Centre Regional 
de Productivitat i Innovació del 
Cauca - CREPIC.

Les ecotecnologies són un conjunt de 
tècniques aplicades que garanteixen l’ús 
dels recursos naturals de manera neta.
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Una proposta de Terrassa en Comú adreçada a feminitzar l’esport a la ciutat, 
fou aprovada per unanimitat de tots els grups. Entre diversos acords, aquesta 
proposta en pro de la llibertat de les dones envers la seva autonomia, demanava 
una major equitat en la destinació de recursos a fomentar l’esport femení.

Des de TeC s’aportaren dades concloents en el sentit que, encara avui dia, els 
homes practiquen més esport que les dones: a Terrassa, un 81% dels usos es-
portius dels equipaments esportius públics la fan els homes, el que suposa que 
es destina el 79% del pressupost municipal a l’activitat esportiva als homes. A 
tall d’exemple, «17 entitats esportives no tenen cap dona usuària i s’emporten el 
23% del pressupost», apuntava Anna Rius de TeC.

De fet, el febrer 2017 es va aprovar realitzar un pla director de l’esport, però 
encara no hi ha cap mesura concreta, recordà Pep Forn (ERC). «Hem de de-
fugir el fet de reforçar esports masculinitzats per què els practiquin les dones», 
reconegué el regidor. «I encara hi ha poca tendència a reconèixer els esports 
feminitzats com a esports», afegia Rius. 

De cara el compromís per arribar a la paritat, s’aprovà que s’elabori un decàleg 
de bones pràctiques on s’hi adhereixin les entitats esportives locals, així com 
elaborar en 6 mesos un informe de necessitats per tal d’oferir activitats amb 
major participació de dones, tot prioritzant l’ocupació d’espais, condicions ho-
ràries i ajuts econòmics, entre d’altres.

Un Ajuntament més obert a la participació
La moció de Democràcia elaborada pel Parlament Ciutadà, i ara aprovada pel Ple municipal, insta a modificar el 
reglament de partipació per fer del consistori un espai més transparent i amb més implicació de la ciutadania.

El Ple reprova l’acció de l’equip 
de govern per la brutícia als carrers

Miquel Gordillo

E l reglament de participació 
municipal haurà de ser mo-
dificat abans que acabi la le-

gislatura, amb l’objectiu de facilitar 
la implicació de la ciutadania dins els 
afers institucionals. Així s’ha apro-
vat en el ple de setembre, arran d’una 
àmplia moció que es va elaborar du-
rant el Parlament Ciutadà realitzat 
el passat abril. Com que precisament 
el reglament impedeix que cap enti-
tat presenti propostes, els grups de 
TeC, ERC-MES, PdeCAT i CUP, 
que actuaren com a «facilitadors», la 
portaren a plenari per sotmetre-la a 
votació. Els set punts continguts en 
la proposta van ser aprovats gràcies 
a la majoria que representen aquests 
quatre grups, i malgrat el vot contrari 
per part de PSC, C’s i PP al punt que 
reclamava què el reglament de partici-
pació (ROM) fos revisat, tot al·legant 
que aquest ja incorpora que les entitats 
facin propostes al ple.

De fet, la demanda recull una de les 
qüestions sovint plantejades: la poca 
presència que se li dóna a la ciutadania 
i a la societat civil dins el consistori. A 
la vegada, el debat que va tenir lloc re-
velà les diferents concepcions del que 
s’entén per participació ciutadana en 
els afers públics.

Entre d’altres, la proposta persegueix 
que la participació no sigui entesa com 
a merament consultiva. «Els terminis 
per tal que les entitats intervinguin al 
ple són molt estrictes», a més que «en 
molts casos el ROM no els hi permet 
presentar la seva proposta», indicà 
Marc Medina de la CUP en presentar 
la moció.

També s’apuntà que la proposta va 
més enllà de la participació, i parla 
d’augmentar la transparència de la 
institució, i d’exigir que el Consistori 
defensi els drets bàsics, com ara salut, 
educació, habitatge, treball, drets soci-
als, econòmics i polítics, independent-
ment que no hi tingui competències 
en aquests àmbits. A més, l’acord insta 
que l’Ajuntament reconegui al Parla-
ment Ciutadà com un actor legítim 
per al Ple Municipal. El fet de propor-
cionar més autonomia als Consells de 
Districte per dotar-los de més capaci-
tat de decisió és un altre aspecte reco-
llit en la proposta.

Muntanyola, de TeC, també incidí 
en el tema: «cal obrir les institucions 
per fer-les més participatives i trans-
parents», tot assegurant que «les enti-
tats portin propostes sense que hagin 
de ser vehiculades pels partits». Per 
la seva banda, Meritxell Lluís (Pde-
CAT), destacà que la proposta s’aline-
ava amb el mateix reglament de parti-
cipació, ja que un dels seus objectius 
és millorar la qualitat democràtica a la 

ciutat tot comptant amb la cooperació 
i codecisió ciutadana.

Malgrat el vot favorable, des d’ERC-
MES també es reconegué que el 
ROM no és el lloc on regular la parti-
cipació en els consells d’administració 
de les empreses municipals, segons 
indicava el punt primer de la propos-
ta. «Els estatuts de les societats són 
els que regulen aquest fet», apuntà el 
regidor Javi García (PSC). En tot cas, 
com a «representats que som de la ciu-
tadania», a alguns ja els sembla bé les 
fórmules de participació actualment 
existents: «utilitzem les eines que ja 
tenim», expressà el representant soci-
alista.

Per la seva banda, Pep Forn (ERC-
MES) mostrà irònicament la seva sa-
tisfacció en què l’equip de govern del 
PSC estigués a favor en el punt que 
exigeix l’obligatori compliment de les 
resolucions que s’aproven per part del 
govern municipal, donat que sovint, 
tal com l’oposició lamenta, moltes 
d’elles no es duen a terme.

MG

E l curs polític va començar de 
forma agitada, en el tram fi-
nal del mandat, a només nou 

mesos de que arribin eleccions muni-
cipals. El motiu, la patata calenta per 
a l’equip de govern que suposa la bru-
tícia als carrers, constatada i denunci-
ada per entitats i ciutadania. I per la 
manca d’autocrítica que s’atribueix al 
govern, tal com es va palesar durant el 
Ple extraordinari celebrat el passat 18 
de setembre, i que tota l’oposició havia 
reclamat per reprovar la gestió política 
de la matèria. No és aquest un tema 
nou, ni de bon tros, però pot suposar 
un problema més per al PSC, precisa-
ment per la seva manca de resposta i 
de solucions.

El ple de reprovació va resultar, es-
pecialment, un via crucis per al tinent 
d’alcalde i responsable de l’àrea, Marc 
Armengol, qui va haver d’escoltar du-
rant més de dues hores una pluja de 
crítiques per part de tota l’oposició, 
sense distincions; també de les entitats 
veïnals que participen de la Taula de 
Residus.

Xavier Matilla de TeC, un dels grups 
que havia forçat aquest ple, fou dels 
més contundents en els seus atacs a 
l’equip de govern. «Des de l’oposició els 
hem donat fins a tres anys de temps», 
i apuntà les diferents propostes de re-
solució presentades per l’oposició en 

els darrers anys, cap d’elles aprovada. 
I sentencià que «la situació no ha mi-
llorat. Han demostrat que el problema 
no era de pressupost, sinó del despro-
pòsit de la seva gestió política». 

Per a Isaac Albert, d’ERC-MES, 
«l’argument de l’incivisme no l’hauri-
en de fer servir» com a excusa, ja que 
això «se soluciona amb polítiques pú-
bliques actives». També assenyalà Al-
bert: «s’ha demostrat que la gestió dels 
serveis públics no és el seu fort», en 
referència a l’exemple que havia estat 
l’empresa municipal Eco-Equip i que 
fa temps s’havia «espatllat». Recrimi-
nà que els dos Plans de Residus que 
l’equip de govern socialista ha mostrat 
des del 2015 són literalment copiats. 
El de 2018-2030, que ja no contenia 
«cap contracte-programa i no vam 
aprovar, és pràcticament el mateix que 
l’anterior amb paràgrafs i textos que 
són els mateixos», afirmà. «Durant 
tres anys i mig no han fet gairebé res. 
És una vergonya, diuen que (aquest 
plenari) és oportunista, però nosaltres 
tenim l’obligació de fer-ho».

Marc Medina de la CUP també in-
cidí en les crítiques: «el govern no vol 
assumir les seves responsabilitats i es 
dedica a tirar pilotes fora quan atribu-
eix la brutícia dels carrers a l’incivisme 
o a les mancances d’Eco-Equip, quan 
la responsabilitat li correspon a l’Ajun-
tament». La realitat, deia Medina, és 
que s’ha incrementat en un 30% en 

dos anys l’aportació de recursos a Eco-
Equip, sense resultats visibles», i re-
cordà que les enquestes de satisfacció 
realitzades mostren que s’empitjora la 
percepció del servei de neteja a la ciu-
tat.

«La situació no 
ha millorat. Han 
demostrat que el 

problema no era de 
pressupost, sinó del 

despropòsit de la 
seva gestió política»
El regidor cupaire comparà la neteja 

amb les bases de la futura empresa de 
l’aigua, on s’està creant un organisme 
de transparència i participació ciuta-
dana. Respecte a la gerència de l’em-
presa municipal, cal que «el càrrec se 
seleccioni amb criteris professionals 
i no a dit». I apostà per un model de 
prevenció i gestió de residus: «la pla-
nificació i avaluació de l’Ajuntament 
ha estat nul·la els darrers anys». Indicà 
també que l’índex de «recollida selec-
tiva està estancat des de fa anys en un 
34%», molt lluny de l’objectiu del 50% 
fixat per al 2020.

«La percepció que la ciutat bruteja és 
sòlida i va augmentant», expressà per 
la seva part, Miquel Sàmper de Pde-
CAT, el qual reconegué que amb la 
proposta de reprovació presentada el 
seu grup no se sentia còmode -fins fa 
mesos el grup formava part de l’equip 
de govern-, i lamentà les diferents pro-
postes en la matèria tombades pel go-
vern del PSC els darrers anys.

La reprovació al govern fou total. 
Javier González de C’s «Terrassa està 
bruta i també farta», per pagar més del 
que rep amb els seus impostos, en la 
línia dels arguments que indicà el PP.

La intervenció de Marc Armengol, 
va resultar polèmica i no va agra-
dar gens a l’oposició. D’una banda, el 
tinent d’alcalde recriminà que els qui 
havien parlat no assistissin a les reuni-
ons de la Taula, i que no «serviria de 
res ara canviar-li el nom». L’equip de 
govern s’empara en l’anomenat Pacte 
per la Neteja, plantejat a inicis de la 
legislatura, el qual oferí més recursos 
per a Eco-Equip: més control, més 
campanyes de conscienciació, obrint 
la Taula de Residus, i més planificació 
amb un contacte-programa. Aquest, 
ara com ara, no s’ha elaborat.

Entitats veïnals constaten la inope-
rància de la Taula de Residus

Per acabar-ho d’adobar, l’equip de 
govern també escolta crítiques per 
part de les associacions veïnals que 
participen en la Taula de Residus. 
Com a representant, en Jordi Vidal, 
intervingué en el plenari i es referí a 
les 35 propostes de millora efectua-
des per les entitats i que encara resten 
pendents de resposta, entre elles una 

Fomentar l’esport femení

auditoria a l’empresa Eco-Equip, tot 
expressant una «profunda decepció 
pel posicionament de l’Ajuntament i 
de l’empresa Eco-equip”. 

Per a Medina, l’actitud del govern 
«denota que creuen poc en la parti-
cipació, continuen governant entre 
quatre parets i d’esquena a la gent». 
I lamentà que no es respongués a cap 
de les quatre propostes plantejades 
per l’oposició. Aquestes propostes 
eren la creació d’un nou Observatori 
de Residus que fomenti la participa-
ció ciutadana i la transparència, l’ela-
boració d’un Contracte-programa 
per a Eco-equip, i d’un protocol de 
contractació per a la gerència de l’em-
presa amb criteris de transparència i 
professionalització del càrrec.

González de C’s considerà que «no 
hi ha ningú assegut a la tinència d’al-
caldia, i que era «símptoma de l’ago-
nia de l’equip de govern». Anà més 
enllà en afirmar que calia «posar-nos 
d’acord en què aquest mandat ho 
acabi una gestora», mentre que el PP 
també s’alineà amb les tesis de tota 
l’oposició: «ho han fet de nou: zero 
autocrítica», apuntà Àlex Rodríguez; 
i afegia que «Terrassa és la quarta 
ciutat més endeutada de Catalunya. 
On han destinat els nostres impos-
tos?»

Com que el debat fou prou tens, la 
resolució d’aquest es limità a votar un 
punt únic, la reprovació de l’equip de 
govern en la gestió dels residus, només 
votada en contra pel PSC. Els grups 
de l’oposició no volgueren votar els 
punts presentats per separat, i es con-
siderà, un cop més, com una falta de 
resposta i d’autocrítica del govern. 

 ▪ Anna 
Rius 
(TeC), 
intervé en 
el Ple de 
Setembre

Satisfacció del Consell d’Entitats pels “passos 
cap a una participació ciutadana efectiva”

Des del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, 
com a promotors de què aquests acords es fessin arribar al Ple, 
es va mostrar satisfacció per l’aprovació de la moció de De-
mocràcia sorgida del Parlament Ciutadà, i que ara ho ha estat 
en el ple municipal. A banda de tots els aspectes comentats, 
la plataforma d’entitats ha celebrat que el conjunt de propos-
tes aprovades serveixi per assolir que la participació ciutadana 
sigui realment activa i efectiva, i per obrir la democràcia a la 
participació ciutadana independent.
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Del 26 de setembre al 7 d’octubre de 2016 nou activistes 
de drets humans, procedents de Síria, Perú, Uganda, Xina, 
Hondures, Brasil, Colòmbia, Palestina i Ruanda visitaran 
quinze municipis de Catalunya per donar a conèixer la tasca 
que realitzen en els seus llocs d’origen i per a conscienciar a 
la ciutadania sobre la importància de la solidaritat i el su·
port internacional a les seves lluites. Terrassa és una de les 
ciutats acollidores.

Però qui són els defensors I defensores dels Drets Humans?

Els defensors i defensores de drets humans són persones que, de manera individual o col·
lectiva, treballen per promoure o protegir els drets humans, normalment a escala local o 
regional. El què els identifica com a “defensors” és la finalitat de la seva tasca, per bé que 
la naturalesa de les seves activitats pot ser molt diversa: membres d’entitats no governa·
mentals; treballadors públics de l’àmbit de la justícia, les Procuradories, Defensories o simi·
lars; sindicalistes; membres del sector privat, d’organitzacions internacionals i professionals 
d’altres àmbits.

 
La tasca dels defensors i defensores pot consistir a reunir i difondre informació sobre viola·
cions de drets humans, realització d’activitats de mobilització de l’opinió pública, capacitació 
o formació d’altres persones o sectors en temes de drets humans, suport a les víctimes de 
violacions de drets humans, enfortiment dels mecanismes de rendició de comptes... És a dir, 
una varietat multidisciplinària de tasques que tenen com a característica comuna el com·
promís per ajudar als altres, compromís basat en les normes internacionals de drets humans 
i en els principis d’igualtat i no discriminació i en la dignitat humana. Un compromís que so·
vint comporta un risc per a la vida i la seguretat dels defensors i defensores i/o de les seves 
famílies, tant per part d’agents governamentals com per part d’altres actors (terratinents, 
paramilitars, càrtels de delinqüència organitzada, etc.).

 
Per tal de protegir la feina d’aquestes persones, l’any 1998 les Nacions Unides van 
adoptar la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les instituci·
ons de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universal·
ment reconeguts  (Res. 53/144, de 9 de desembre de 1998). La Declaració reconeix que: 
“Tota persona té dret, individualment o col·lectiva, a promoure i procurar la protecció i rea·
lització dels drets humans i les llibertats fonamentals en els plànols nacional i internacional.”

 
Això implica, per la Declaració, el dret individual i col·lectiu de tothom a conèixer, difondre i 
protegir els drets humans i el corresponent deure dels Estats de protegir les persones que 

actuen com a “defensors dels drets humans”.
 

Més recentment, la resolució 60/161, de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de 
16 de desembre de 2005 demana, entre altres coses, que: “4. Els Estats adoptin totes les 
mesures necessàries,  en l’àmbit local  i nacional, per garantir la protecció dels defensors 
dels drets humans, en particular en èpoques de conflicte i de manteniment de la pau”. És 
aquesta l’obligació que entomen els municipis participants amb el plantejament del pre·
sent projecte.

 
Com a mecanisme de garantia de la Declaració, les Nacions Unides van decidir  l’any 
2000 nomenar un representant especial sobre la qüestió dels defensors i defensores dels 
drets humans, representant que en aquests moments és la ugandesa Margaret Sekaggya i 
que realitza un informe anual sobre la situació dels defensors i defensores arreu del món. 
Tots aquests òrgans i instruments internacionals s’han de veure reforçats,  tal com  diu  la 
mateixa Declaració  en els seus articles 14 i 15, per l’acció dels diferents poders públics 
estatals, que tenen l’obligació d’adoptar totes les mesures necessàries per promoure la 
comprensió per part de tota la seva ciutadania dels seus drets civils, polítics, econòmics, 
socials i culturals.

 
Els municipis participants en aquest projecte fa anys que contemplen els drets humans 
com l’eix vertebrador de les seves actuacions i planifiquen les seves polítiques públiques 
d’acord amb les diferents normes de drets humans que els hi afectin.

 
Completar aquestes polítiques, amb un projecte de promoció i sensibilització dóna sentit a 
tota l’acció de govern dels consistoris implicats en el projecte i és la seva principal justificació 
Està  Molt bé que Terrassa s’apunti a aquesta nova edició d’aquesta iniciativa que pro·
mou l’Institut de  DDHH  de Catalunya, però no  n’hi  ha PROU amb actes fornals que que·
den molt bé per a fer·se propaganda. Cal ser més coherents i autocrítics i analitzar si en 
aquesta ciutat  (la tercera de Catalunya) s’han fet, històricament polítiques municipals 
tenint com a base l’aplicació dels Drets Humans i Socials. Evidentment que no, tenint en 
compte, per exemple, que la Carta Europea de Salvaguarda dels  DDHH  a la ciutat sig·
nada per l’Ajuntament l’any 2000,  ha estat amagada als calaixos de l’administració lo·
cal fins fa  1any  i mig. O el paper indigne de les institucions públiques i econòmiques de 
Terrassa durant l’anomenada “bombolla  immobiliària” amb les greus conseqüències de 
vulneració de Drets fonamentals,  com el d’Habitatge, que encara patim,  actualment. 
I és que totes les Institucions de govern local no poden governar, d’esquena als Drets Hu·
mans, ni obviar que sense el seu respecte, no pot existir justícia social, llibertat, democrà·
cia real, equitat ni dignitat per a les persones.

 
Per tant, Terrassa és una ciutat Defensora dels DDHH? No!! No ho pot ser, fins que no ho 
demostri en els fets del dia a dia, o en les seves polítiques més valentes i transparents i 
sobretot comptant amb tota la ciutadania, no només amb els interessos dels de sempre.

Terrassa, ciutat defensora dels Drets Humans?

Terrassa rememora l’1 d’octubre:  
“Ni oblit ni perdó”
Miquel Gordillo

Les emocions viscudes tot 
just fa un any, amb la cele-
bració del referèndum de l’1 

d’octubre, es van tornar a revifar 
el diumenge 30 de setembre, amb 
la commemoració d’aquest primer 
aniversari. Es tractava de fer palès 
que l’esperit combatiu està més viu 
que mai, i en diferents tipus de for-
mat, que les ganes de realitzar mo-
bilitzacions al carrer, descrites com 
a tardor calenta, segueixen actives.

Més d’un miler de persones s’hi va 
aplegar a la plaça Nova al llarg de la 
tarda i el vespre, arran de la crida re-
alitzada per entitats i partits (la Pla-
taforma 1 d’Octubre de Terrassa), 
per recordar la vigència d’un mo-
viment que mostra contínuament 
la seva força. Hi havia presència de 
l’ANC local, Òmnium Terrassa, els 
CDR, i membres d’agrupacions lo-
cals dels partits sobiranistes.

Ja durant el dia hi va haver cele-
bracions en alguns dels col·legis 
electorals on l’any passat es van re-
alitzar les votacions, fins a 60.000 
vots a Terrassa, malgrat les condici-
ons adverses i de repressió que s’hi 
van viure aquella històrica jornada. 
Per això, cap a la tarda diverses co-
lumnes de persones s’enfilaren cap 
a la plaça Nova, on hi va haver ac-
tuacions musicals, parlaments de 
persones i col·lectius, a més de la 
lectura del manifest acord a l’ocasió.

El record va ser especial, no cal 

dir-ho, per als terrassencs Josep 
Rull i Lluis Puig, empresonat i exi-
liat respectivament des de fa quasi 
un any. Entre els parlaments, des 
del CDR i Arran es recordà com 

el dia anterior un noi egarenc va 
acabar ferit per cops de porra a la 
manifestació a Barcelona de dissab-
te, per part dels Mossos d’Esqua-
dra. Malgrat aclarir que es troba bé 

 ▪ Més d’un miler de persones es congregaren a la plaça nova per commemorar  
el primer aniversari del referènfum de l’1-O a Terrassa

MG

de l’agressió rebuda, hi haver crits 
demanant la dimissió de Miquel 
Buch com a conseller d’Interior i 
responsable directe dels cossos de 
seguretat.

El Ple municipal 
reconeix a qui va 

fer possible el 
referèndum

El reconeixement explícit a 
qui va fer possible que se 
celebrés l’1-O va ser refren-

dat també en el plenari municipal, 
gràcies a la proposta presentada 
per ERC-MES i PdeCAT, a la 
qual es va sumar la CUP. I des-
prés també s’hi afegí Terrassa en 
Comú. 

Els acords, a banda del reconei-
xement, consistiren també en ma-
nifestar la solidaritat amb aquells 
qui van ser brutalment agredits 
per les forces de seguretat de l’Es-
tat, així com exigir l’alliberament 
dels presos i preses polítiques i 
el retorn de les exiliades. D’altra 
banda, es demanava posar fi a la 
persecució i repressió contra la 
causa independentista, i que es 
derogui la llei mordassa. El PSC 
es va quedar a mitges de la pro-
posta: «més de la meitat dels ter-
rassencs no van celebrar l’1-O», 
tot i reconèixer el «moviment 
pacífic que va haver-hi», afirmà 
Amadeu Aguado. 

«La jornada de l’1 d’octubre en 
defensa de la democràcia, mereix 
un reconeixement per a totes les 
persones que van fer-ho possible», 
afirmà Xavi Matilla de TeC, el seu 
grup va aprovar l’acord sencer, des-
prés de negociar treure l’expressió 
‘referèndum d’autodeterminació’ 
de l’enunciat de la proposta. Mati-
lla apel·là igualment a què se cele-
bri un «referèndum efectiu, inter-
nacional i amb totes les garanties». 

C/ Prior Tapia 26

Telèfon 629 84 36 74
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Miquel Gordillo

E l Consell Municipal d’ESS, el 
qual va encetar la seva activitat 
a inicis d’any, està treballant per 

enllestir un Pla Estratègic de l’Econo-
mia Social i Solidària a Terrassa. De 
fet, la concreció i aprovació d’aquest pla 
va ser una de les prerrogatives quan es 
va iniciar aquest Consell. La intenció 
ara és que el mateix sigui consensuat i 
posteriorment sigui elevat al Ple Mu-
nicipal.

Abans, però, les entitats que hi parti-
cipen en el Consell, consideren que ha 
d’haver-hi un debat per introduir-hi 
esmenes i aportacions per part de les 
mateixes entitats. La base d’aquest Pla 
Estratègic prové d’un informe de di-
agnosi que l’Ajuntament va encarregar 
i que proporciona una radiografia de 
l’estat de l’economia social i solidària a 
la ciutat. En aquesta primera propos-
ta del pla, al qual té accés Malarrassa 
com a participant que som del Consell 
Municipal, conté un cronograma que 
engloba el període 2019-2026, amb 
tot un seguit d’accions plantejades i 
un pressupost assignat. Les prioritats 
del pla, malgrat ja estan establertes, es 
volen discutir pel que fa a la quantifi-
cació dels objectius de les actuacions, 
el pressupost i el calendari d’execució. 
Així es va decidir després de la petició 
de les entitats, en la darrera sessió ple-
nària del Consell Municipal, realitza-
da el passat 25 de setembre.

De les múltiples accions proposades 
al Pla, destaquen la implantació d’un 
equipament destinat a la promoció de 
l’ESS, així com la consolidació de la 
campanya Terrassa Cooperativa que 

es realitza el mes de novembre. Entre 
d’altres, hi ha també l’assistència a pro-
jectes del programa d’Horts Urbans, 
i el finançament d’empreses o entitats 
de l’ESS. El foment de la creació de 
projectes d’ESS relacionats amb el 
desenvolupament econòmic a l’Anella 
Verda, o la creació d’una moneda so-
cial i local. Moltes però d’aquestes acci-
ons s’allargaran en el temps, un temps 
que es considera excessiu tal com es 
va plantejar. En el grup de treball pre-
vist per al 24 d’octubre s’hi posarà fil a 
l’agulla a tots aquests aspectes.

Com ja es va demanar al plenari del 
Consell, “algunes accions es poden en-
centar abans de 2021”, que és quan la 
major part d’accions executives es co-
mençarien a aplicar. Abans d’això però, 
la majoria d’accions plantejades se 
centren en l’estudi de diversos aspectes 
relacionats i estan establertes, com a 
mínim, a partir de 2019.

Hi ha altes qüestions que es consi-
deren clau: “s’ha d’abordar la necessitat 
d’espai propi que tenen moltes entitats”, 
apuntà Ricardo Ramírez, represen-
tant de la cooperativa l’Eina. En aquest 
sentit, el Pla preveu un programa de 
locals buits com a servei d’intermedi-
ació per facilitar espais privats a pro-
jectes de l’ESS, però previst d’executar 
a partir de la llunyana data de 2023. 
 
Pendents de l’Observatori de compra 
pública amb clàusules socials

Per allò de què les coses de l’Ajun-
tament van a poc a poc, el baix ritme 
en què alguns acords es concretin sí 
que ha despertat reticències de les 
entitats, sobretot les vinculades a la 

Treballant pel Pla Estratègic 
de l’Economia Social i Solidària a Terrassa
Les entitats de l’ESS participants al Consell Municipal esperen que les mesures que s’han acordat es concretin, 
com ara la posada en marxa de l’Observatori de compra pública amb clàusules socials per part de l’Ajuntament.

 ▪ Sessió plenària del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària celebrat el passat 25 de setembre.
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XES En aquest cas, la qüestió d’in-
corporar clàusules socials en les com-
pres i contractes públics que realitza 
el consistori.

Com que des de l’Ajuntament s’in-
sisteix en el fet que les clàusules soci-
als són una qüestió transversal i que 
requereix el vist-i-plau per què siguin 
viables, com a proposta es preveu que 
a l’octubre s’aprovi un informe de vi-

abilitat, per tal que posteriorment es 
detalli un reglament específic, segons 
s’informà en el Consell. 

Una altra de les qüestions aborda-
des pel Consell és la de recuperar 
la realització d’una campanya de 
consum responsable en el marc de 
les festes de Nadal, la qual ja va ser 
plantejada per la CUP. L’objectiu 
de la mateixa és que es potencïi un 

consum que es basi en els valors de 
proximitat, comerç just i justícia so-
cial propis de l’economia social i soli-
dària. A falta de concretar com seria 
aquesta campanya, hi ha consens en 
què ha de ser prou genèrica per in-
corporar tota mena de consum i de 
què hi vagi més enllà del consumis-
me nadalenc.
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El 27 i 28 d’octubre, arriba la Fira 
d’Economia Social i Solidària

Pep Valenzuela

“La reivindicació del dret a la 
ciutat és el canvi central en 
la nova conjuntura», afir-

mà l’Ivan Miró en la presentació del 
seu darrer llibre, Ciutats cooperatives. 
Esbossos d’una altra economia urba-
na (Icaria Editorial). I això «clarament 
necessita propostes econòmiques al-
ternatives».

Noves propostes perquè el model 
hegemònic fins ara, la dita concerta-
ció o partenariat públic-privat (PPP), 
«no és democràtic», emfasitzà, perquè 
en aquesta suposada col·laboració en-
tre administracions públiques i capital 
privat en realitat «és el capital qui aca-
ba decidint», tot disfressant amb més 
o menys gràcia els projectes.

Barcelona té una llarga experiència 
en aquest terreny. De fet, informà, 
els primers consorcis del país es van 

crear a la ciutat Comtal, i després va 
esdevenir el model per a la major part 
de projectes, tot «marcant el ritme 
econòmic de la ciutat». Les marques 
s’han apropiat de la ciutat i darrere de 
qualsevol activitat, celebració o festivi-
tat apareixen com els veritables orga-
nitzadors i propietaris.

La dita «marca Barcelona» és la de 

les grans empreses anunciadores que 
el que volen és «vendre la ciutat en el 
mercat global, vendre la ciutat en la 
seva totalitat», destacà en Miró tot 
citant l’expresident del Barça i líder 
empresarial Gaspart.

En tot cas, un model de suposat crei-
xement - que no desenvolupament -, 
econòmic que mostrà el seu verita-
ble rostre amb la crisi que esclatà el 
2008. A 10 anys de l’inici d’aquesta 
crisi, com assenyalen amb un consens 
inaudit la majoria i més importants 
mitjans de comunicació de masses, 
lluny d’haver-se promogut canvis 
per regular i controlar els capitals fi-
nancers i especulatius completament 
desenfrenats, els grans fons d’inversió 
han reforçat el seu poder al planeta. 
Les noves economies de plataforma i 
les noves formes de capitalisme han 
desregulat totalment el dit «mercat de 
treball», liquidant els drets laborals i, 
en conseqüència tots els altres, preca-
ritzant el treball i la vida, «liquidant el 
pacte social keynesià del post-guerra, 
avançant amb les dites reformes es-
tructurals que ja fa dècades que ana-
ven imposant-se.

El «capitalisme de plataforma» 
apareix com un «nou actor post-cri-
si», en general, i a Barcelona i Ca-
talunya, en particular, «l’aliança del 
capital immobiliari i el turístic s’està 
apropiant de la riquesa col·lecti-
va urbana», amb la promoció d’un 
«nou proletariat que ja no té cap 
dret, i que malgrat produir tot no té 
res», una situació que, de fet, ens re-
met a situacions del segle XIX.

Clar que, com llavors, també té 
lloc, paral·lelament, una «producció 
i apropiació popular de la ciutat, per 
via de cooperatives, iniciatives i pro-
jectes de suport mutu, sindicalisme 
alternatiu i formes d’economia soci-
al i solidària (ESS)», declarà l’autor, 
sociòleg i soci-treballador de la coo-
perativa La Ciutat Invisible.

I aquí és on l’ESS apareix com a 
una «eina molt útil per pensar la 
reapropiació de la ciutat mitjançant 
pràctiques de nova economia urba-
na», tot creant un àmbit socioeco-
nòmic diferent, una xarxa d’inter-
cooperació amb molts nodes, que 
tingui com a objectiu principal no el 

 >Ivan Miró presenta el llibre ‘Ciutats cooperatives’

“Construïm ecosistemes d’economia social i 
solidària per una nova economia urbana”

 ▪ Unes 50 persones participaren dissabte 29 de setembre a la llibreria Synusia a la presentació del llibre. MG

lucre sinó la solució de necessitats».
Hom parla d’ecosistemes, de tei-

xit de sistemes cooperatius que, al 
temps, puguin establir concertaci-
ons amb les administracions, que 
puguin incorporar altres agents 
socials per desenvolupar projectes 

comunitaris, aprofundint la «demo-
cràcia econòmica amb la participa-
ció col·lectiva».

Com a expressions concretes de 
treball amb l’orientació que plantejà 
l’Ivan, la Rosa Guinot, de la coope-
rativa Alternativa 3, va presentar la 

“D’aquelles llambordes, aquestes alternatives” és l’eslògan que aquest 
2018 ha triat la Xarxa d’Economia Solidària per presentar la VII Fira 
d’Economia Solidària de Catalunya, que tindrà lloc els dies 27 i 28 d’octu-
bre al recinte Fabra i Coats de Barcelona. 

l’ESS és una «eina 
molt útil per pensar 
la reapropiació de 

la ciutat mitjançant 
pràctiques de nova 
economia urbana», 
tot creant una xarxa 

d’intercooperació 
amb l’objectiu 

principal no del 
lucre sinó la solució 

de necessitats»

Xarxa d’Economia Solidària, que té 
un nucli local a Terrassa; mentre que 
en Javi Domínguez informà del tre-
ball desenvolupat pels Ateneus Co-
operatius, una experiència de treball 
conjunt d’entitats cooperatives amb 
la Generalitat i ajuntaments.
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terrassa.cat/audiencies-publiques
participa.terrassa.cat

OCTUBRE 2018

Horari de les sessions: de 18.30 a 20.30 h

9

11 ALFREDO VEGA I
AMADEU AGUADO

16 EVA CANDELA

ADRIÁN SÁNCHEZ

22 MANUEL GIMÉNEZ

30 GRACIA GARCÍA

18 MARC ARMENGOL 

Casal Cívic de Ca n’Aurell

Centre Cívic M. Aurèlia Capmany

Sala Cúpula del Teatre Principal

Centre Cívic Avel·lí Estrenjer

Sala d’Actes Vapor Gran

Centre Cívic Montserrat Roig

Espai accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda.

Intèrpret de llengua de signes sota demanda. 
Adreceu-vos a: qualitatdemocratica@terrassa.cat 

T’ho 
expli 
quem

A les Audiències Públiques els regidors i regidores de l’Ajuntament de Terrassa expliquen les 
actuacions més importants que es fan a la ciutat. Tothom pot assistir-hi per informar-se i

fer les propostes que consideri convenients.

Vols saber quines actuacions està fent l’Ajuntament a la ciutat?

Audiències públiques
Terrassa

PUBLICITAT
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Pep Pla: “La programació teatral d’aquesta tardor 
té un marcat accent femení”

Eloi Falguera 
Director i autor

E ns visitaran grans èxits de la 
temporada passada barceloni-
na que ens portaran actrius i 

actors de renom, com ara Emma Vi-
larasau, Clara Segura, Marta Marco, 
Roger Batalla o Imma Colomer, que 
és l’actual Premi Xirgu, guardó que es 
dóna a la millor actriu de la tempora-
da barcelonina. Però també es podran 
veure espectacles més creatius, com 
els de la Carla Rovira o la Gemma i la 
Tessa Julià. 

Els muntatges d’aquesta primera 
part de la temporada tenen dues ca-
racterístiques fonamentals: una gran 
presència de dones i un marcat accent 
terrassenc.

És la 13a temporada ja del CAET 
que es programa sota la direcció de 
Pep Pla. Aquesta vegada li hem de-
manat a ell mateix que ens l’expliqui i 
que faci balanç de certs aspectes de la 
temporada passada.

• Com han anat les xifres d’ocupació 
de la temporada passada?

El públic ha baixat respecte a la tem-
porada anterior, però no ha baixat 
tant com a Barcelona. A Barcelona, en 
aquest any tan complicat, els espec-
tadors han baixat un 10%. Aquí ha 
estat menys, però s’ha notat. L’impor-
tant és que en 12 anys de programació 
del CAET mai hem baixat del 85% 
d’ocupació. Les dades sempre han es-
tat molt bones.

• Com ha funcionat la incorporació 
dels audiòfons? 

Aquesta millora era una cosa que te-
nia entre cella i cella. Ho vaig veure al 
National Theatre de Londres. Allí la 
gent gran i tothom que volia agafava 
amb normalitat els audiòfons. Vaig 
pensar que era fantàstic. Ha costat 
portar-ho a Terrassa, però aprofitant 
una subvenció europea, ho vam acon-
seguir. Tenim uns 25 aparells que es 
poden fer servir, de manera totalment 
gratuïta, tant al Principal com a l’Ale-
gria. Cal que l’espectador s’hi acostu-
mi. Hi ha gent que veus que s’ho mira, 
però no es decideix. Per això, sempre 
hi ha algú que els atén. Tots els que ho 
proven surten encantats. És una altra 
mesura per fer arribar el teatre a tot-
hom.

• Com definiries, a grans trets, la 
programació d’aquesta tardor?

Sobretot femenina. Tenim una gran 
presència de la veu femenina en els 
espectacles. Crec que és el tret més 
característic d’aquesta primera part 
de la temporada. També tenim una 
gran diversitat d’espectacles: comèdi-
es, drames, espectacles multidiscipli-
nars, creació contemporània... Però, 
sobretot, amb una gran presència de 
la dona. 

• Repassem la programació. Des-

prés del TNT, el 7 d’octubre co-
mença amb “Tenors”. Què me’n 
pots dir?

Tenors és un divertimento. Són tres 
tenors que emulen una mica els tres 
grans coneguts: Carreras, Domingo 
i Pavarotti. Rere la seva aparent se-
riositat, amb la qual surten a cantar, 
comencen a passar coses. És comèdia. 
Són tres clowns que, a més, canten de 
meravella. Et van repassant tot un se-
guit d’àries conegudes i, al final, acabes 
cantant tu mateix quan surts del tea-
tre. Tenors és per passar-ho bé. A més, 
hi participa un terrassenc, el pianista 
Dani Garcia.
 
• A finals d’octubre arriba Llibres per 

cremar. 
De la famosa autora Amélie Not-
homb i dirigida per Blanca Bardagil. 
És un projecte d’un altre terrassenc, 
el Roger Batalla. Aquest espectacle 
es va estrenar la temporada passada 
al Maldà de Barcelona. L’obra és una 
metàfora. Ens situa en una ciutat en 
guerra, on fa molt de fred, i l’únic que 
tenen els protagonistes per escalfar-se 
és una llar de foc i llibres. Aquí hi ha el 
dilema: quins llibres cremen primer i 
quins intenten salvar. L’autora es plan-
teja el valor del què tenim a nivell cul-
tural i allò que podem anar perdent.    

“En 12 anys 
de programació 

del CAET 
mai hem 

baixat del 85% 
d’ocupació”

• Al novembre veurem Màtria al 
Teatre Alegria.

Carla Rovira, l’autora i directora, 
és una creadora que cal seguir de 
prop. A Màtria reflexiona a partir 
de la memòria històrica. En aquest 
cas, la memòria històrica de la seva 
pròpia família. Agafa la mare i la du 
a escena. I, a través de les vivències 
familiars, reflexionem sobre la nos-
tra història, sobre la mania a tapar, a 
“oblidar” de la nostra societat. I així 
ens trobem: amb gent afusellada 
sense enterrar... La Carla Rovira ha 
fet un procés creatiu a partir d’un 
full en blanc. Quan va començar a 
assajar, es va començar a crear l’es-
pectacle.

• Després vindrà un dels plats 
forts: Un tret al cap.

Sí. Un text de Pau Miró, interpretat 
per Emma Vilarasau, Imma Colo-
mer i Vicky Luengo. Tres grans ac-
trius. L’obra reflexiona sobre el món 
del periodisme. La protagonista, 
Emma Vilarasau, és una d’aquelles 

persones que té un reconeixement 
professional, un status social. Doncs 
a una d’aquestes periodistes, un bon 
dia, li ve una noia jove i li diu: “No 
ets sincera i això que fas no està bé”. 
La jove diu unes veritats a la cara de 
la veterana que tindran unes con-
seqüències i unes reaccions. Tot un 
thriller periodístic.    

• A finals de novembre arriba un 
espectacle especial: Amnèsia.

Sí. Per primer cop, dins de la progra-
mació, entra l’Institut del Teatre. Es 
tracta d’un taller dels postgraduats. 
És a dir, els alumnes que ja han fet 
els 4 cursos a l’Institut. Agafen un 
director europeu de primer nivell, 
en aquest cas un belga, i fan una 
obra de creació. Amnèsia investiga 
les amnèsies de la nostra societat, els 
silencis, les ocultacions col·lectives. 
L’espectacle es podrà veure també al 
Teatre Lliure i al Temporada Alta. A 
més, és gratuït. Per obtenir l’entrada 
cal fer tot el procés a ticketea.com, 
com si la compressis, però és gratuï-
ta, fins a completar l’aforament.

• El mateix cap de setmana d’Am-
nèsia tenim Equilibris, una pro-
posta molt terrassenca.

És un espectacle escrit i dirigit per 
les terrassenques Gemma i Tessa Ju-
lià. Es tracta d’un monòleg, interpre-
tat per la Gemma, que ens explica 
què és convertir-se en mare d’aco-
llida. Tots els equilibris pels quals 
es passa: els tràmits, la burocràcia... 
tot el camí. A més, l’espectacle es 
complementa amb un taller per a 
dones, anomenat “De filla a mare. 
De mare a filla”, al qual s’hi pot par-
ticipar inscrivint-se a caet@terrassa.
cat. És interessant perquè qui ha fet 
acollides d’infants s’hi sent reflecti-
da i pot compartir les experiències. 
L’escenografia del muntatge és molt 
eloqüent: és aquest filat que es va 
teixint, on l’actriu va quedant abso-
lutament atrapada. 

• El desembre comença amb un 
altre gran èxit: Les noies de Moss-

bank Road.
És una obra molt femenina: autora, 
directora i intèrprets. Va ser el gran 
èxit del Teatre Villarroel de la tempo-
rada passada. Es va haver de prorro-
gar i tot. Tracta del descobriment de 
la vida de tres adolescents que van a 
viure juntes i tot el que els va passant 
fins a arribar a la maduresa. Les ale-
gries i les dureses. 

“Tenim 
un Teatre 

Principal molt 
bo. Al tenir 
aquesta boca 
tan ampla, fa 
que sentis el 
públic molt a 

prop”

• Acabarem la primera part de la 
temporada amb un espectacle de 
Carmen Machi.

En aquest cas l’autoria i la direcció 
és de l’argentí Lautaro Perotti. L’obra 
tracta sobre la desaparició d’un fill 
que, 10 anys després, torna a aparèi-
xer. Ens planteja tot el que ha passat 
i com ha gestionat la família aquesta 

pèrdua. De sobte, el fill torna i aquest 
retorn ho remourà tot. Cronología de 
las bestias és un drama que també ha 
programat el Teatre Lliure.

• A més dels espectacles, tenim 
unes activitats complementàries.

Sí, són dues: el taller “De filla a mare. 
De mare a filla” del que hem parlat i, 
després, repetim l’activitat “Escenari 
secret”. Serà el 8 de novembre a les 
20 h. L’espectador s’apunta, nosaltres 
el citem al teatre, però no sap què 
passarà. La darrera vegada van en-
trar per l’escenari del Principal i van 
poder veure un assaig, un procés, 
d’un espectacle que es va estrenar al 
TNT. Van acabar amb una actuació 
musical i una copa de cava. Aquest 
any serà una altra sorpresa. Totes 
les activitats són gratuïtes, però cal 
inscriure’s.

• És exigent el públic terrassenc?
Crec que és molt bo. Les companyi-
es que vénen em diuen que estan 
molt contentes. Però és que, since-
rament, tenim un Teatre Principal 
molt bo. Al tenir aquesta boca tan 
ampla, fa que sentis el públic molt 
a prop, sents que t’acull, que està al 
teu voltant. Notes com reacciona. 
Això les companyies t’ho comenten: 
“Caram quin públic!” i jo sempre els 
faig la broma: “És que els paguem 
perquè aplaudeixin molt”. La veritat 
és que tenim un públic exigent, però 
no és res d’estrany amb la tradició 
teatral que tenim. Els terrassencs es-
tan molt acostumats a veure i viure 
el teatre.

 ▪ En Pep Pla davant del Teatre Principal. ELOI FALGUERA

Calendari d’espectacles
 • 7 d’octubre. Tenors, al Teatre Alegria
 • 27 d’octubre. Llibres per cremar, a la Sala Maria Plans
 • 11 de novembre. Màtria, al Teatre Alegria
 • 18 de novembre. Un tret al cap, al Teatre Principal
 • 24 de novembre. Amnèsia, al Teatre Alegria
 • 25 de novembre. Equilibris, al Teatre Alegria
 • 2 de desembre. Les noies de Mossbank Road, al Teatre Principal
 • 16 de desembre. Cronología de las bestias, al Teatre Principal

 → TEATRE

Aquest mes d’octubre comença una nova temporada del CAET 
(Centre d’Arts Escèniques de Terrassa). Durant tota la tardor, 
fins al 16 desembre, s’han programat 8 espectacles, repartits 
entre el Teatre Principal, l’Alegria i la Sala Maria Plans, on 
trobem de tot: comèdies, drames o espectacles de creació.
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Els desposseïts

Ursula K. Le Guin

Traducció de Blanca Busquets

Raig Verd Editorial, Barcelona, 2018

384 pàgines

Jordi Sellarès

El que ens proposa la escriptora Ursula K. Le Guin (1929-2018) 
va més enllà de la ciència-ficció, d’una distòpia o de la descripció 
d’una utopia. El que tenim entre mans en Els desposseïts (1974), 
aquesta  novel·la multipremiada (Nebula 1974, Hugo 1975, Locus 
1975) i adorada amb devoció des del dia de la seva publicació per 
legions de fans, és la història de dues maneres de veure el món, 
dues concepcions radicalment diferents sobre com organitzar la 
societat. I és per això mateix que aquesta novel·la es pot, o més 
ben dit, s’ha de llegir en clau política.

En el sistema solar al voltant de l’estrella Tau Ceti, a uns 12 anys 
llum de la Terra, s’hi troben els planetes Urras i Anarres. Planetes 
molt propers, gairebé bessons, però totalment diferents a nivell 
ecosistèmic i social. Urras és un calc evolucionat del sistema ca-

pitalista, una societat dominada per aquells anomenats «posseï-
dors», que gaudeixen de la vida plaent d’aquells que ho tenen tot, 
de l’abundància i riquesa dels seus recursos naturals i energètics. 
Però tota aquesta felicitat superficial es recolza en un sistema 
social basat en la injustícia, en la explotació d’unes classes sobre 
les altres, en la censura i en la repressió de la dissidència.

Anarres, per la seva banda, és un planeta aspre, àrid, on les 
condicions de vida hi són molt dures i on els recursos hi són 
escassos, excepte la explotació de recursos minerals que s’uti-
litza per al seu intercanvi per productes de primera necessi-
tat. En aquest planeta desolat s’hi van instal·lar els seguidors 
d’Odo, fugint d’Urras centúries enrere, per establir una societat 
utòpica que s’assembla molt a allò que podria ser una comuna 
anarquista: una societat sense jerarquies i sense classes, sen-
se diners, on hi imperen idees (i praxis) totalment feministes, 
ecologistes i igualitàries. I en el concepte del desposseïment, 
perquè aquells que no posseeixen res no anhelen res.

Dins d’aquest plantejament se’ns presenta en Shevek, un 
dels físics més brillants d’Anarres, en el seu viatge a Urras per 
intentar fer pública una teoria que pot suposar un acostament 
entre els dos móns, però que serà rebutjada, en menor o major 
mesura, per tots dos. Els capítols es van alternant entre els dos 
planetes i en dos moments temporals diferents: per una banda, 
l’arribada a Urras i el coneixement del planeta i la seva societat, 
i de l’altra, la seva infància, adolescència i maduresa a Anarres 
fins a arribar al moment que decideix marxar a Urras per acom-
plir la seva missió vital. 

Els desposseïts és un llibre molt profund i filosòfic, d’aquells 
que convé llegir amb un llapis a la mà per poder anar assenya-
lant totes aquelles frases que, no només no han perdut vigèn-
cia, sinó que necessitem recordar més que mai. Com a mostra, 
uns quants botons, que ens parlen d’explotació del treball, de 
la concepció mateixa del treball, la solidaritat, l’ecologisme 
i la concepció que tenen a Anarres de la utilització de residus 
superflus:

—...cada treballador rep el sou que es mereix, pel valor de la 
seva feina, i no li paga un grup capitalista a qui està obligat a ser-
vir, sinó l’estat del qual és membre!

—És el treballador qui estableix el valor de la seva feina?
—Per què no ve a Thu a veure com funciona el socialisme de 

veritat? 

 → DANSA

Lliçons interplanetàries, 
més necessàries que mai

—Sé com funciona el socialisme de veritat —va dir en She-
vek—. Podria explicar-li, però el seu govern, a Thu, em permetria 
explicar-ho?

—...la feina es fa per la feina mateixa. És el plaer durador de la 
vida. La consciència íntima ho sap. I també la consciència social, 
l’opinió del veí. No hi ha cap altre recompensa, a Anarres, cap al-
tra llei. El plaer d’un mateix i el respecte dels consemblants.

—Si ens abandonem els uns als altres, si no renunciem als nos-
tres desitjos personals per al bé comú, res, res en aquest món 
estèril pot salvar-nos.

En podríem posar més, moltes més; aquelles que parlen de pa-
cifisme, aquelles idees que es llegeixen en clau feminista, com 
ara la concepció que hi ha a Anarres dels rols familiars segons el 
gènere, o com la concepció de la idea mateixa de família nucle-
ar, realment revolucionària i que ens fa venir al cap el concepte 
de criança i educació en comú, d’arrel tribal, que va posar a la 
palestra l’Anna Gabriel fa un parell d’anys.

Acabat el llibre ens sentim alleugerits però profundament 
torbats. No és una lectura fàcil, no és ciència-ficció d’aquelles 
curulles d’acció i aventures, no té un argument senzill ni planer 
(m’atreviria a dir que, a voltes, se m’ha fet bastant feixuc i fins 
i tot avorrit). És més aviat un llibre d’idees, de confrontació de 
concepcions de la vida i d’organització social. Per això mateix 
el context espacial és gairebé irrellevant. La representació de 
la utopia, amb totes les seves contradiccions i errors ens torba 
perquè ens avisa que no hi ha sistema perfecte, que no hi ha un 
final definit a la revolució, ha de ser permanent (potser l’autora 
era trotskista?) perquè no caigui en el monolitisme i en les des-
viacions autoritàries que tan sovint les revolucions del nostre 
món han conegut.

Per finalitzar no em puc estar de destacar el treball que la 
traductora, Blanca Busquets, ha realitzat en aquest llibre. No 
només deu ser difícil traduir un llibre d’idees com aquest, sinó 
que encara deu ser més difícil adaptar un llibre amb aquesta 
quantitat de neologismes i piruetes lingüístiques. Des d’aquí, el 
nostre aplaudiment. I tampoc voldria deixar de parlar de la cura 
fantàstica que s’ha tingut amb aquesta edició, amb una quanti-
tat de detalls que la converteixen en una edició gairebé de luxe, 
d’aquelles que no t’acontentes en demanar a la biblioteca, sinó 
que vols tenir, posseir. I ja és mala sort, parlant com parlem d’Els 
desposseïts.

Marta Bieto, professora de 
dansa 
Iona J. Bieto, estudiant de 
dansa

Avui va d’estrenes. 
Obrim nova secció on 
parlarem de la dansa, i 

comencem amb la 35a tempo-
rada de dansa del Centre Cul-
tural de Terrassa. 

El dissabte 29 de setembre  es 
va estrenar el ballet Carmina 
Burana de Crea Dance Com-
pany dirigit per Maria Rovira, 
qui després de passar els últims 
anys treballant a l’estranger ha 
tornat trepitjant ben fort a casa  
amb aquesta estrena. 

L’obra de Carmina Burana ha 
estat personalitzada expres-
sament, a les mans de Maria 
Rovira, per la seva posada en 
escena en el Centre Cultural de 
Terrassa, on  l’escenari es troba-
va en el centre del públic. Cent 

seixanta persones consolidaven 
la música en directe, entre cors, 
pianos i orquestra de percus-
sió, i envoltaven amb la seva 
harmonia als tretze ballarins. 
Aquesta fusió entre la música, 
la dansa i la proximitat dels ba-
llarins al públic transmetia una 
força i energia que va omplir 
tot l’auditori.

Les coreografies provocatives, 
sensuals i directes, juntament 
amb una coordinació i una 
delicadesa dels moviments in-
creïblement tècnics, feien florir 
els sentiments a flor de pell del 
públic. Sentir la respiració dels 
ballarins, el so dels seus movi-
ments i tenir la visió circular de 
les coreografies sense perdre ni 
un sol pas de dansa, feien que 
visquessis el ball en primera 
persona, atenen cada pas que 
feia el ballarí amb tensió però 
fermesa. Un espectacle innova-
dor, on et fa viure la dansa des 

d’un altre punt de vista. 
Amb un vestuari senzill i 

una escenografia basada en la 
il·luminació, van tenir prou 
per arribar, a través de les seves 
coreografies, al públic. 

Maria Rovira es va posar 
amb Carmina Burana un repte. 
Aquest era que el públic sortís 

enèrgic i eufòric de l’espectacle, 
i que fos capaç d’apreciar-ho 
tot: des de l’adaptació musical 
fins a totes les increïbles core-
ografies contemporànies. Ma-
ria... Repte aconseguit!

L’ovació del públic, que va 
omplir tot l’auditori del Cen-
tre Cultural, de més de deu 

Carmina Burana, un espectacle circular
L’especial mirada de Maria Rovira del Carmina 
Burana porta una gran i llarga ovació a l’auditori 
del Centre Cultural. Crea Dance Company  
deixa exhaurides les entrades oferint un 
espectacle visual i vivencial en l’estrena de la 
nova temporada de tardor de Centre Cultural.

minuts, així ho va demostrar, 
aplaudint i admirant la me-
ravellosa interpretació dels 
poemes de Carmina Burana 
aconseguida amb la direcció 
musical d’en Pep Prats i la di-
recció de la dansa de la Maria 
Rovira. 

Barrejar arts com la música, 

el cant i la dansa en directe fa 
que la feina ben feta es conver-
teixi en una bomba d’èxit. I si 
teniu la possibilitat de poder 
viure aquesta experiència amb 
aquest ballet en una altra oca-
sió, no la deixeu escapar perquè 
val molt la pena.

 ▪ Carmina Burana, de Maria Rovira, en el Centre Cultural. CENTRE CULTURAL
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 → VINYETES

HORITZONTALS: 1. Instrument 
músic de teclat. Consonant. 2. Con-
ducte digestiu. Període de temps 
indeterminat. 3. Afirmació. Hi-
drocarbur aromàtic que conté un 
cicle benzènic o uns quants cicles 
benzènics no condensat entre ells. 
En sentit contrari, vall fluvial pro-
funda envaïda pel mar. 4. Cànem de 
segona qualitat. Xai. 5. La primera. 
Cinquanta romans. Consonant. Ga-
rantia econòmica d’una persona. 6. 
Pertanyent als llavis. Un romà. I ara, 
cinquanta. 7. Encès d’ira. Organitza-
ció destinada a l’ajut a les persones 
en risc. La primera. 8. Dona afecta-
da de nanisme. En sentit contrari, so 
que fa, en rebre un xoc, un objecte 
de metall o de vidre. 9. Alfabet. Peça 
rodona de metall o terrissa que ser-

veix per cuinar. 10. Seguretat Social. 
Fill del germà.
VERTICALS: 1. Alcaloide aïllat del peiot, 
d’efectes al·lucinògens. 2. Lloc de refugi 
per als perseguits. Naturals d’Aràbia. 3. 
Negació. Natural d’Albània. 4. En sentit 
contrari, ganxo de ferro amb mànec de 
fusta que usen els pescadors de la cos-
ta de València. En sentit contrari, poble 
de Castelló, a l’Alt Maestrat. 5. Falsa 
aparença. Preposició. 6. En sentit con-
trari, famós joc infantil de construcci-
ons. De nou en sentit contrari, l’objectiu 
del futbol. Vocal. 7. Consonant. Article. 
En sentit contrari, ciutat d’Alemanya. 8. 
Deessa. Estic atent al que pot passar. 9. 
Vora del mar o d’un riu. Relació de Llocs 
de Treball. 10. Vinya d’una varietat que 
dóna grans grossos, rodons i apinyats. 

 → 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. MANICRD.P. 2. ESOFAG. ERA. 3. SI. ARE. AIR. 4. CLARELL. BE. 5. A. L. T. AVAL. 6. 
LABIAL. I. L. 7. IRAT. ONG. A. 8. NANA. GNIRD. 9. ABECE. OLLA. 10. SS. NEBOT.

 → PROBLEMA D’ESCACS
Negres juguen i fan escac i 
mat en quatre jugades.

Tot i l’avantatge material de 
les blanques i els seus dos 
peons encara que doblats, 
estan passats i amenacen 
coronar ben aviat, la situació 
del Rei blanc és molt precà-
ria. Està tancat per les seves 
pròpies forces. Les negres 
disposen del torn i ho aprofi-
taran per entrar en una xarxa 
de mat per la que les blan-
ques no tenen defensa.

Solució: 
1… Af6+!! ; 2. cxf6 – Rg6! ; 3. g4 (única!!) – De1+ ; 4. Af2 – Dxf2 escac i mat.                                                                    

 → AGENDA

CINEMA
DIVENDRES 5 D’OCTUBRE

 > 17 h i 19 h. Book Club 
Preu: 7 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 17 .15 , 19.45 i 22.10 h. Cold 
War 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 22 h. Matar a Dios 
Preu: 7 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
 > 17 h. Book Club 

Preu: 7 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 17 .15 , 19.45 i 22.10 h. Cold 
War 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE

 > 17 .15  i 19.45 h. Cold War 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
 > 17 h. Book Club 

Preu: 7 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 17 .15 , 19.45 i 22.10 h. Cold 
War 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 22 H. [Documental del mes] 
Eugenio al Cinema Catalunya 
Preu: 3,60 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere 9

DIJOUS 11 D’OCTUBRE
 > 17 h. [Cinema Catalunya] 

Book Club 
Preu: 7 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 17 .15 , 19.45 i 22.10 h. Cold 
War 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 

C/ Sant Pere, 9

 > 22 H. [Documental del mes] 
Eugenio al Cinema Catalunya 
Preu: 3,60 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere 9

CLUB DE LECTURA
DILLUNS 8 D’OCTUBRE

 > 19 h. [Taller de lectura] als 
Amics de les Arts. 
A càrrec de Rosa Cadafalch.
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere 46, 1A planta 

CONCERTS
DIVENDRES 5 D’OCTUBRE

 > 22.30 h.  Joves Talents Ega-
rencs Feat. Carles Pineda 
Preu: 
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu, s/n

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
 > 22 h. [Sopar – Concert] Egar 

Boys
Bau House 
Avinguda Jacquard 1 

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
 > 22.30 h. Pentatòmic Band 

Preu: 13 - 15 €
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n 

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
 > 12.30 h. [Vermuts musicals] 

Beating Blues
Bau House 
Avinguda Jacquard 1 

DIJOUS 19 D’OCTUBRE
 > 21 h. Judit Neddermann & 

Pau Figueres 
Preu: 15 €
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
 > 12 h. 3a edició del cicle 

Estris i Contes. 
“El Bosc “. Espai de contes i 
tallers per a nens i nenes de 4 
a 7 anys.
Llibreria Synusia 
 
 

CULTURALS
DISSABTE 6 D’OCTUBRE

 > 21 h. Jose Corbacho, Santi 
Millán i Javi Sancho presen-
ten Comedy Zoo Tour  
Preu: 18 €
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 7 
D’OCTUBRE

40A FIRA DEL 
DIBUIX D’AMICS DE 

LES ARTS I JJMM

DE 11 A 20 H.  
PLAÇA VELLA

 > 18 h. [Programació CAET] 
Tenors, del grup Illuminati 
Preu: 10,50 €
Teatre Alegria 
C/ Gaudí, 15

 > 18 h. Yo sobreviví a la EGB, 
el xou d’humor de Jordi Merca 
Preu: 20 €
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

ESDEVENIMENTS
DIVENDRES 5 D’OCTUBRE

 > 17.30 h. [Conferència] “Què 
gira, el Sol o la Terra? De 
Tales a Kepler: un debat de 21 
segles” 
Agrupació Astronòmica de 
Terrassa 
C/ Martín Díez, 7 3r

 > 19 h. [Conferència] Teresa 
Sunyé: psicoteràpia i espiri-
tualitat
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
 > 11 h. [Taller de màgia] Amb 

l’Escola de màgia Mag Lari 
Preu: 40 €  
Centre de Documentació Museu 
Tèxtil
C/ Salmeron 25

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
 > 19 h.«De culs i de natges: 

del puritanisme a l’exaltació 
mística en l’art». 
Primera sessió del cicle Cicle 
«L’art com a mirall de la socie-
tat», amb Ana Fernández
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46 1a planta

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
 > 10 h. [Jornades europees del 

patrimoni 2018] Visita guiada 
al taller de restauració
Centre de Documentació Museu 
Tèxtil 
C/ Salmeron 25 

DEL DISSABTE 15 FINS AL DI-
VENDRES 28 DE SETEMBRE.

 > 20 h. Concert de Sònics 
Bau House 
Av. Jacquard, 1

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
 > 18 h. “La Gallina dels ous 

d’or” de Zum-Zum Teatre
Teatre Principal

INFANTIL
DISSABTE 13 D’OCTUBRE

 > 18 h. Madagascar, el musi-
cal en vivo 
Preu: 23 € - 28 €
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara 340 

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
 > 12 h i 18 h. Madagascar, el 

musical en vivo 
Preu: 23 € - 28 €
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara 340

 > 18 h. [Programació infantil 
CAET] Espectacle musical: El 
Pol Petit en concert 
Preu: 8 €
Teatre Principal 
Placa de Maragall, 2 

EXPOSICIONS
 > «Watercolor», de Genís 

Gamell i Benedicto. 
Fins al 18 d’octubre.
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Teatre, 2

 > «Batec Visual», d’Anna 
Clariana 
Del 4 al 27 d’octubre.
Espai La Galeria – Centre 
Cultural 
Rambla d’Ègara, 340
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 → PERFILS:  CARMEN ROCA

Pep Valenzuela

A rribà a Terrassa el 1959, amb 16 anys, 
per anar a viure a casa d’una tieta, germa-
na de la mare. Feia algun temps que es 

plantejava el futur al poble, i en saber, per la tieta, 
que la seva cosina treballava i guanyava un salari, 
ho va veure clar de seguida. No va ser fàcil con-
vèncer la mare, vídua i amb 3 filles i un fill, però 
finalment viatjà.

Als dos dies d’arribar començà a treballar en una 
empresa de mitges, Oriol i Escuder, al carrer Vi-
nyals. En aquesta fàbrica, el va impressionar el fet 
que la gent parlava català, «al principi em va costar 
d’entendre, però preguntava i ho anava entenent». 
Després, cada vegada que canviava de feina, que 
van ser unes quantes, l’ambient que va anar tro-
bant va ser predominantment de parla castellana. 

Un any després, va anar a treballar a una altra 
fàbrica de mitges al carrer Baldrich, “on es guanya-
va una mica més”. Hom parla de 29 pessetes a la 
setmana, de dilluns a dissabte migdia, suficient 
per contribuir al manteniment a casa de la tieta, 
comprar algunes coses i estalviar, «dos o tres pes-
setes», per enviar a la mare. Encara va treballar a 
l’empresa Media Seda i, finalment a la coneguda 
Torredemer.

En el poc temps lliure que deixava la fàbrica, co-
mençà a sortir amb les cosines, participant en les 
activitats de la parròquia de la Sagrada Família: 
excursions, ball, cinema, teatre i sardanes; però 
també un ambient on va conèixer l’històric sin-
dicalista Ramon Puiggrós i altres militants de la 
JOC. Van iniciar un grup de 6 dones. Va ser el 
temps de la creació del Centre Cultural Popular, 

en el si de la JOC, impulsat pel Puiggrós. Allà, 
recorda la Carmen, començaren a fer xerrades, ci-
nefòrums, teatre, ball, cinema i lectures; i també a 
debatre sobre «temes socials»: el treball, la fàbrica, 
la política, història recent, «que no sabíem res, ni 
què era el franquisme. En aquest moment vam 
prendre molta consciència de la realitat i la nostra 
situació».

“A l’esquerra també 
hi havia masclisme, 

i les coses no han 
millorat massa”

A Ca n’Anglada conegué l’Agustí Daura i va par-
ticipar en la constitució d’un grup de la JOC i de 
treball amb noies. «Treballàvem problemes fami-
liars, d’empresa, sexualitat i, fins i tot de la neteja 
de les dents, que era desconeguda, tot el que a la 
vida et trobes, i un dels problemes que parlàvem 
molt era el de la dificultat de les noies teníem per 
arribar a casa a partir de certes hores, a no ser que 
vinguessis de treballar, que llavors no et deien res, 
però si venies de fer altres coses et fotien la bron-
ca». També parlaven d’assetjament dels encarre-
gats a les fàbriques.

Als 25 anys, en haver de deixar la JOC, cercà or-
ganitzacions des de les quals continuar activa soci-
al i políticament. Recorda la creació dels Comités 

de Huelga Obreros, en la qual participà, l’aparició 
de comissions obreres a algunes fàbriques, i con-
verses amb gent del PCE-internacional, del PCE-
PSUC, la USO.

En aquest context, les lluites grans de l’AEG van 
esdevenir un referent, relata, i a Terrassa es va cre-
ar tot un moviment de solidaritat, amb aturades 
parcials, baix rendiment i agitació i propaganda; 
a més d’animar lluites a d’altres empreses i sectors 
per reivindicacions pròpies. Com a activista de la 
JOC va participar en la logística per donar suport 
a la important manifestació de «Les Pedres», una 
fita per al moviment obrer i la lluita antifranquista 
al país i l’Estat. En aquest context, els abans citats 
Comités de Huelga, en aquest temps van decidir 
crear un partit, el Partido Comunista del Proleta-
riado, «tot i que majoritàriament amb joves estu-
diants», comenta. 

«Molt coneguda de la policia secreta», relata, 
decidí mudar-se a Barcelona. Allà va ser detingu-
da per pertinença al Partit Comunista Proletari, 
coincidint amb l’establiment d’un estat d’excepció, 
i passà 6 mesos a la presó de la Trinitat. En sortir 
i saber que hi havia feina a l’Hospital del Tòrax, 
decidí tornar a Terrassa, «hi havia motius per fer 
lluites perquè hi havia les pitjors condicions del 
món pels malalts, que passaven dos o tres anys 
sense aigua calent, menjar pèssim, condicions hi-
gièniques fatals». Hi treballà 9 mesos.

Al 1973 tornà a Barcelona. Treballà a la Phi-
lips, i fou acomiadada en descobrir la direcció 
que havia estat presa. Després entrà a la fàbrica 
de Simon, de material elèctric, on treballà durant 
20 anys. Participà en la constitució d’una comis-
sió clandestina, de 13 dones, per lluitar per les 
condicions socials i salarials, amb gent de diverses 
formacions polítiques, però totes «assembleàries, 
contra el revisionisme, que es deia abans», matisa. 
Amb la gent de la seva plataforma, unes 35 perso-
nes a Terrassa, decidiren entrar a la LCR, com a 
tendència. i vam començar a treballar. Aquest era 
temps de molta agitació i mobilitzacions, de l’inici 
de les grans vagues obreres abans i després de la 
mort del dictador, durant les quals naixeren les 
comissions d’empresa que més tard ens constituï-
ren com a confederació sindical de les Comissions 
Obreres, de les quals va formar part la Carmen. 
Però que acabà abandonant en considerar que 
«s’havia perdut la democràcia de base i assem-
bleària en favor de la direcció de les cúpules». Per 
raons similars, ella i bona part del seu grup van 
deixar també la LCR.

La lluita a la fàbrica la va tenir sempre, especi-
alment des d’una perspectiva feminista, ja que 
a la Simon van a treballar més de 400 dones en 
aquells anys, i les reivindicacions no eren només 
per salari, també per drets com a dones.

 ▪ Carmen Roca.

“La lluita és 
permanent, s’ha 
d’estar sempre alerta” 

En el 1993, després d’anys de reconversió a l’em-
presa i d’acomiadaments successius, formant part 
ella també d’un grup que feien el que es deia atur 
renovable, i davant l’anunci de deslocalització de  
l’empresa, aprofità el fet de tenir el temps necessari 
cotitzat per marxar de l’empresa amb un acord de 
prejubilació.

• Com has passat aquest temps després de dei-
xar la fàbrica i l’activitat sindical?

Durant anys he hagut de dedicar els esforços a 
buscar-me la vida i no he pogut militar. D’altra 
banda, el context general era de debilitat de la 
lluita de classes, per tots els pactes fets entre sin-
dicats i governs, amb els quals ens va treure molts 
dels drets aconseguits abans. Tot una gran men-
tida. Després d’aquests anys, ara ja fa uns 4, vaig 
optar per militar a la CUP, per les propostes que 
fa i, molt important, per la seva forma de treball 
assembleari.

• Com veus la situació i amb quina perspecti-
va?

Jo sempre he fet allò que creia i que veia coherent. 
Que calia lluitar i fer-ho d’aquella forma. En rea-
litat, de totes maneres, la lluita és permanent, s’ha 
d’estar sempre alerta. Aquesta és la meva base, 
sempre. Ara, concretament, crec que és impor-
tant i necessari reivindicar la independència, per-
què tot poble té dret a decidir i té dret a decidir 
el seu futur i això necessita un referèndum i un 
procés constituent on puguem decidir de veritat.

• Parles poc català, com has viscut i que 
n’opines de la qüestió?

Després de la primera fàbrica, on la majoria par-
lava català, i amb el canvi de barri i treball el català 
va anar desapareixent del meu entorn. Des de la 
meva experiència, crec que el català hauria de ser 
la llengua principal a Catalunya, perquè és l’única 
forma que la gent que ve de fora entengui i apren-
gui que aquí hi ha una llengua pròpia del país; i 
no que facin com amb nosaltres que érem guetos 
on només ens trobàvem els migrants, barris i fà-
briques.

• La teva vivència com a dona militant?
M’he dedicat principalment a la lluita. No he tin-
gut fills, perquè també pensava que podia entrar 
de nou a la presó. He tingut companys, però sen-
se dependre mai de ningú, quan no funcionava 
tallava i fora. Ara estic casada. Jo he tingut sempre 
molt clar la meva independència, i haig de dir que 
també en l’esquerra hi havia molt masclisme. Les 
coses han millorat, però encara queda molt per 
fer, ho veiem cada dia.

Insubmisa sempre, la història personal de la Carmen Roca Salvador, nascuda 
a Rágol, Almeria, el 1943, és un relat molt gràfic del recorregut de les classes 
populars i de les dones durant les dècades de dictadura i la posterior 
transició. Militant, primer, a la Joventut Obrera Catòlica, participà en 
l’organització de diversos grups polítics, entre els quals la Lliga Comunista 
Revolucionària, i de lluita sindical, sempre amb una concepció assembleària 
i de base. Ha participat en el projecte de recuperació de memòria històrica 
local ‘Transició en femení. Les dones també hi eren’. Ara milita a la CUP.

 ▪ La Carmen, 
present en to-
tes les lluites.


