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Sense màquines escombradores al carrer  
per un brot de legionel·losi
Miquel Gordillo

Des de fa dues setmanes, Eco·
equip no pot treure a la via 
pública la major part de les 

seves màquines escombradores. La 
causa és un brot del bacteri de la le·
gionel·la que ha estat detectat i que 
manté aquestes màquines aturades 
temporalment, com a mesura de con·
trol, per part de l’empresa municipal 
i a instàncies d’una visita de tècnics 
del Departament de Salut de la Ge·
neralitat. Aquesta aturada afecta di·
verses màquines (n’hi ha algunes al·
tres avariades), de forma que només 
tres vehicles de què disposa l’empresa 
municipal poden sortir al carrer per 
realitzar les tasques d’escombrada 
mixta i mecànica. Això suposarà 
unes setmanes d’espera, durant al·
menys una part de la temporada de 
tardor i de recollida de fulles.

Com a conseqüència de l’aturada 
temporal d’aquests vehicles, els tre·
balladors destinats a operar amb les 
màquines escombradores han estat 
recol·locats per exercir altres tasques 
durant el temps en què aquestes esti·
guin inhabilitades. 

Casos a Terrassa el mes d’agost

Fonts consultades informen que el 
passat mes d’agost, ja es van detectar 
alguns casos del bacteri de legionel·
la amb ingrés hospitalari, sembla ser 
que algunes persones de Matadepe·
ra. En conversa amb el regidor de 
Neteja i Recollida de Residus, Marc 
Armengol, a banda de corroborar 
el fet de l’aturada de les màquines i 
també els tres casos de persones que 

van ser ingressades durant l’agost, 
situa l’aturada temporal en un perí·
ode d’unes 3 ó 4 setmanes, fins que 
des de la Generalitat es determini 
que les màquines poden tornar a 
funcionar. Al respecte dels casos de 
les  tres persones ingressades durant 
l’agost, manifesta que les fonts d’in·
fecció encara són desconegudes.

El passat estiu ja es van detectar 
brots de legionel·losi en altres mu·
nicipis, el més recent a L’Hospitalet 
de Llobregat, i amb casos de perso·
nes infectades i hospitalitzades. La 
legionel·losi pot afectar greument 
al sistema respiratori. De fet, ara cal 
investigar i determinar el focus, atès 
que el període d’incubació de la ma·
laltia pot trigar fins a dues setmanes 
en aparèixer. Malgrat que la legio·
nel·losi no es contagia de persona a 
persona, existeix el risc evident de 
contraure el bacteri, i per tant su·
posa un perill per a la salut pública. 
Els primers afectats poden ser els 
mateixos treballadors de l’empresa 
pública. Les fonts de la ciutat i els 
vehicles que utilitzen aigua són al·
guns dels focus de risc per tal que el 
bacteri es reprodueixi. 

La legionel·losi és una malaltia 
d’origen ambiental causada pel bac·
teri de la legionel·la, que viu habitu·
alment en aigües naturals i també 
pot viure les canonades interiors 
d’aigua clorada. Tal com informa la 
web de l’Ajuntament, el bacteri es 
pot contraure en inhalar vapor d’ai·
gua o aerosols contaminats pel bac·
teri. A la mateixa web, el consistori 
s’atribueix la funció de dur a terme 
“el manteniment del registre d’ins·
tal·lacions d’alt risc i el seguiment 

del compliment de la normativa sa·
nitària de prevenció” en col·labora·
ció amb el Departament de Salut de 
la Generalitat, en cas d’aparició d’un 
brot de legionel·losi a la ciutat.

Crítiques constants per la brutí-
cia als carrers

Aquest contratemps del servei que 

ofereix EcoEquip coincideix amb 
la notícia que l’equip de govern ha 
plantejat augmentar, de cara l’any 
vinent, l’impost de la taxa de residus 
en un 6%. Els grups de l’oposició 
s’han referit aquesta pujada previs·
ta com a “inacceptable, si tenim en 
compte la pèssima gestió política 
que ha fet el PSC en la recollida de 
residus i neteja a la ciutat”.

Cal recordar a més que el servei 
de neteja a la ciutat està sent molt 
qüestionat des de fa temps. Així 
ho demostra la reprovació de tots 
els grups municipals a la gestió que 
duu a terme l’Ajuntament, en un ple 
extraordinari celebrat el setembre, i 
l’allau de crítiques continuades per 
part de la ciutadania per la brutícia 
als carrers.

El transport públic metropolità menysprea encara més els terrassencs
L’anunci de què l’any vinent divuit poblacions estaran a la zona 1 revifen el clam històric de que Terrassa entri en la zona tarifària 2.

Miquel Gordillo

Torna la tempesta al voltant del 
greuge que pateixen els terras·
sencs i terrassenques amb les 

tarifes del transport públic metropoli·
tà. I és que malgrat de tractar·se d’una 
reivindicació històrica i constant, la 
problemàtica sembla agreujar·se arran 
de saber·se que 18 municipis de l’àrea 
metropolitana passaran l’any que ve de 
la zona tarifària 2 a la zona tarifària 1, 
la més econòmica per fer servir la xarxa 
d’autobusos, ferrocarrils i metro. Entre 
ells, 6 municipis serien de la comarca 
del Vallès Occidental. Cap novetat amb 
Terrassa, que es manté ara per ara en la 
indignant zona 3.

De nou, hi ha hagut un clam general 
contra aquest greuge comparatiu entre 
poblacions. El grup municipal de Ter·
rassa  en  Comú  manifesta «l’enorme 

greuge que patim» i 
considera inadmis·
sible  que  Terras·
sa  encara segueixi a 
la zona tarifària 3» 
la qual cosa qualifica 
d’«estafa per a milers 
de terrassenques que 
cada dia fan ús del 
transport públic». 
A la vegada,  TeC 
també carrega contra 
el govern de  l’Ajun·
tament, ja que «no 
s’ha preocupat gens 
d’aquest tema». Re·

crimina que «el govern municipal afirmi 
no estigui al corrent dels canvis i els de·
bats que poden afectar a la ciutat de Ter·
rassa», en referència a l’acord anunciat, i 
que només reaccioni quan surten publi·
cats a la premsa i creixen els comentaris 
i la indignació a les  xarxes  socials.  La 
formació recorda la iniciativa d’una ciu·
tadana, el 2016, a través de la plataforma 
Change.org, demanant la zona tarifària 
2 per a Terrassa, i a la qual l’Ajuntament 
va rebre. «Què ha passat senyor Armen·
gol en aquests dos anys? La Generalitat 
disposarà els recursos econòmics per 
a fer·ho possible? Què se sap Sr. Vega 
de les converses amb el Ministre de Fo·
ment?» es pregunta TeC.

També els partits ERC, MES i Jo·
vent Republicà de Terrassa plantegen 
una «acció decidida per fer escoltar les 
reivindicacions terrassenques» davant 
l’anunci del canvi en la zonificació del 

transport públic metropolità.  I dema·
nen que l’Ajuntament impulsi una mo·
bilització transversal, amb la participació 
de sindicats, agents econòmics, partits i 
ciutadania, per denunciar el greuge 
contra la nostra ciutat.” En paraules del 
regidor Isaac Albert, “no es tracta que al·
guns paguin menys, o un tracte de favor 
a Terrassa, sinó que el preu del transport 
sigui just i assequible per tothom i cor·
regir un desajust històric. Terrassa ha 
d’estar a la Zona 2”. 

Mobilitzacions transversals
Qui fa dies va queixar·se novament pel 

greuge arran les informacions publica·
des és la CUP. La formació reclama que 
es redisseny la zonificació tarifària, «en 
clau vallesana i no només mirant cap 
Barcelona».

Els cupaires avisaven que «la inclusió 
de Sant Cugat perjudicarà seriosament 
a treballadors i estudiants de Terrassa, 
afirma la CUP, ja que passaran a estar 
a tres zones de distància de la localitat 
vallesana i el campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Finalment 
aquest increment no s’aplicarà, segons 
confirmen fons de l’Àrea de Transports  
Metropolitana, ja que la relació entre 
municipis veïns no es veurà afectada. 
Malgrat tot, no queda concretat com 
es produirà aquesta doble zona segons 
origen i destí i es continuen generant 
greuges comparatius dins la pròpia 
comarca del Vallès, manifesta la CUP, 
qui té clar que es necessita una resposta 
comarcal, ja que el canvi «afectaria els es·

tudiants i treballadors de grans nuclis de 
població com són Sabadell, Sant Quirze 
i Rubí». A la vegada, se suma a les rei·
vindicacions que demanen una millora 
de la connexió entre els municipis de la 
comarca. 

Per la seva banda, des de l’Ajuntament 
s’informa que l’alcalde Alfredo Vega ha 
contactat amb el govern de l’ATM per 
confirmar que la possible mesura difosa 
pels mitjans de comunicació no supo·
sarà cap perjudici per als municipis que 
ara són a la tercera corona, i que per tant 

 ▪ Les escombradores en revisió estaran aturades com a mínim un mes.

les tarifes no es veuran afectades.
El govern municipal considera neces·

sari que l’ATM aclareixi les informa·
cions publicades al més aviat possible. 
Així mateix, exigeix a la Generalitat la 
implantació de la T·Mobilitat, el nou 
sistema de transport que acumula re·
tards des de 2016. Aquest sistema ha de 
permetre calcular el preu del transport 
públic en funció de les rutines de trans·
port de cada usuari, dels quilòmetres 
recorreguts i de la freqüència amb què 
faci servir el transport públic.
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La Taula de l’Aigua denuncia la ‘manipulació intencionada’ 
al voltant de l’acord entre Ajuntament i Mina

Cap a una governança pública i transparent de l’aigua
L’Ecofòrum sobre sostenibilitat ambiental se centrà en la que serà la nova gestió directa de l’aigua

Redacció

C om a impulsora del movi·
ment ciutadà en favor de la 
municipalització del servei de 

l’aigua que es farà efectiu al desembre, 
la Taula de l’Aigua va voler sortir al pas 
de l’acord anunciat dies enrere entre 
l’Ajuntament i l’empresa Mina per 
contractar uns serveis determinats. De 
forma categòrica, però, l’entitat nega 
que aquest acord suposi una fórmula 
de gestió público·privada.

En el seu lloc, la Taula de l’Aigua 
observa un acord “de pau” entre l’Ajun·
tament de Terrassa i l’empresa Mi·
na·Agbar. 

Segons expressa en el comunicat que 
va emetre, la visió de la Taula de l’Ai·
gua és positiva pel que fa a què l’acord 
faciliti el traspàs d’informació, d’espais 
condicionats per assolir un correcte 
funcionament en la nova gestió del 
servei, mitjançant l’empresa pública, 
“després de quatre pròrrogues pro·

vocades per la falta de cooperació de 
Mina”, conclou l’entitat. El que sí que 
reconeix l’entitat, és un relaxament de 
la judicialització entre Ajuntament i 
empresa.

L’acord assolit, del qual es desconeix 
encara el muntant que suposarà per 
al consistori, també re·
cull l’adquisició de ca·
bals d’aigua propietat de 
Mina, que suposen un 
10% del consum total 
d’aigua a la ciutat.

Per a la Taula de l’Ai·
gua, el que és inaccepta·
ble, és com alguns mit·
jans de comunicació han 
donat la notícia.  Per això denuncia 
titulars del tipus “El Ayuntamiento de 
Terrassa mantiene a Agbar como ges·
tor del agua en el municipio”, o altres 
més subtils com “El Ayuntamiento de 
Terrassa y la compañía Mina, Aigües 
de Terrassa han llegado a un acuerdo 
para materializar el cambio de titula·

ridad en el suministro doméstico de 
agua a través de una fórmula de cola·
boración público·privada”. Una mani·
pulació malintencionada de la infor·
mació, en opinió de la Taula, contrària 
a un periodisme amb  informació con·
trastada.

L’entitat també es fa ressò que algu·
nes notícies publicades fan referència 
al fet que gràcies a l’empresa Mina 
es garantiran els llocs de treball i les 
condicions laborals de tot el personal 
de Mina. L’entitat recorda que segons 
l’Estatut dels Treballadors es garanteix 
la subrogació de les plantilles respec·
tant les seves condicions de treball. Per 

això, exigeix “més rigorositat i menys 
manipulació en el tractament de les 
notícies per no crear desinformació a 
la població”.

“Exigim la màxima transparència, de 
qualsevol mena d’acord que es produ·
eixi dins de l’Ajuntament de Terrassa 

que pugui hipotecar les 
futures decisions sobre 
la nova gestió pública”, 
afirma la Taula. I as·
senyala que la licitació 
dels serveis públics han 
de ser mitjançant con·
curs, per evitar tractes 
de favor contraris a l’in·
terès general. 

Més concretament, la Taula de l’Ai·
gua quan en el comunicat emès per 
l’Ajuntament apareix un apartat en 
què diu “L’Ajuntament es compromet 
a analitzar l’ús de béns i serveis dels 
quals Mina disposa, i que poden ser 
d’interès per la EPEL a l’hora d’assu·
mir la gestió del servei”. “Ens preocupa 

que si s’obre aquesta capsa de Pandora”, 
conclou la Taula.

La Taula de l’Aigua considera molt 
perillós no deixar lligat des de l’Ajun·
tament els processos de concurs pú·
blic de tot el mercat secundari, “on les 
empreses privades obtenen el marge 
més gran de beneficis”. Creiem que en 
aquesta nova etapa també caldrà ex·
plorar les col·laboracions pública–pú·
blica, com una forma més transparent, 
equitativa i social, en la gestió sense 
lucre d’un dret humà com és l’aigua.

Control social i transparència
A la vegada, la Taula de l’Aigua vol 

insistir en el fet que la gestió pública 
per si sola no és garantia de bon funci·
onament i transparència, si no va lliga·
da a un control social efectiu”. Per això, 
remet a l’Observatori de l’Aigua, com a 
ens que ha de vetllar per aquesta trans·
parència i control, en el qual demanen 
la implicació de les entitats de la ciutat, 
com a garantia d’èxit del procés.

«Posarem l’accent més en el servei que en el negoci»

Ho destacà l’alcalde Alfredo Vega en la inauguració de l’Ecofòrum: «el 10 de desembre l’aigua de Terrassa serà 100 
% pública, com sempre ho ha estat, però ara també ho serà la seva gestió». Així, s’obre una nova pàgina en el servei 
públic i una «nova consciència ciutadana», en què «posarem l’accent més en el servei que en el negoci, més en els 
interessos públics que en els privats», en clara referència a l’anterior gestió, més de 75 anys en mans privades, malgrat 
voler mantenir els «aspectes positius» de la gestió efectuada per Mina.

L’alcalde enumerà els 8 compromisos del nou servei de gestió pública:
Millorar la qualitat i el gust de l’aigua, i de les instal·lacions per reduir les fuites i contribuir a l’estalvi. 
Impulsar polítiques ambientals per reduir el consum excessiu i afavorir l’estalvi, així com minimitzar els efectes del 

canvi climàtic.
Incrementar el control sobre els costos i mantenir uns preus estables.
Ampliar les polítiques socials contra la pobresa energètica.
Oferir a la ciutadania un servei de qualitat.
Defensar els interessos de les consumidores davant de qualsevol reclamació vers aquest servei.
Donar una informació absolutament transparent sobre el servei, sobretot pel que fa a costos i ingressos.
Crear mecanismes de participació ciutadana en la gestió i en el seu seguiment.

Miquel Gordillo

Organitzat per l’Ajuntament 
de Terrassa, el congrés anual 
Ecofòrum, celebrat els passats 

10 i 11 d’octubre, se centrà en la nova 
governança de l’aigua. En el rerefons, 
un servei que tindrem totalment pú·
blic a partir de finals d’any. Així doncs, 
es tractava d’una ocasió per conèixer 
més aspectes sobre com s’està duent 
a terme el procés a nivell municipal, i 
també sobre com es gestiona l’aigua que 
consumim. La trobada comptà amb la 
participació de diversos experts en l’àm·
bit mediambiental de l’aigua, així com 
representats d’organismes públics en la 
gestió d’aquest bé bàsic.

Després de dibuixat un panorama 
certament dramàtic, de no retorn, com 
ja constaten experts en la matèria, quant 
als efectes del canvi climàtic, el professor 
Juan Martínez exposà la necessitat de 
promoure a la ciutat els valors basats en 
l’anomenada Nova Cultura de l’Aigua. 
Aquesta ha de «reconèixer una gestió 
sostenible, equitativa, col·laborativa, i un 
enfocament ecosistèmic, des de la gestió 
de la demanda, no dels recursos». Són 
principis inspirats en la Declaració Eu·
ropea per una Nova Cultura de l’Aigua, 
de l’any 2005, sobre els quals el ponent 
afegí: «això no podrà avançar sense una 
nova cultura política», tot destacant: «el 
repte és com es traduirà tot això en po·
lítiques de l’aigua a la ciutat».

En aquesta nova cultura de l’aigua 
que la ciutadania ha d’entomar, per a 
Martínez, membre de la Taula de l’Ai·
gua, són claus el dret a la informació 
ambiental, el dret a la participació pú·
blica en la presa de decisions, i el dret 
a la justícia. Així, l’instrument bàsic 
per promoure aquesta nova cultura és 
l’Observatori de l’Aigua, el qual s’està 
desenvolupant en paral·lel a l’empresa 
pública i que actuarà com a potenciador 
d’aquests principis.

Per la seva banda, Abel La Calle, pro·
fessor de dret internacional públic de 
la Universitat d’Almeria, assegurà que 
«tenim bosses de pobresa on no hi ha 
accés a l’aigua ni al sanejament», mentre 
afirmà que el dret humà ens lliga a una 
planificació i protecció de l’ecosistema: 

“A Catalunya ja no 
hi ha rius ni conques, 
només canals 
artificials”

Escoltant els experts, la 
visió de com es gestiona 
l’aigua a escala territorial 
no sona massa alentado·
ra. “Hem transformat els 
rius. A Catalunya no hi ha 
conques fluvials. Dels 156 
quilòmetres de recorregut 
del riu Llobregat, només 
12 són lliures i de curs na·
tural. La resta està ple de 
centrals elèctriques i rec·
tificacions per fer preses», 
afirmà Narcís Prat, cate·
dràtic del Departament 
d’Ecologia de la UB i in·
vestigador.

La proposta de Prat és 
«tornar a fer dels rius el 
que havien estat, que el seu 
curs sigui lliure». I afegia 
per il·lustrar·ho, «si no 
tirem centrals elèctriques 
· fins a 334 centrals hidro·
elèctriques repartides pel 
país· , no recuperarem el 
Llobregat», assegurà.

Per això clama per una 
gestió integral de les con·
ques fluvials, ja que «ara 
tenim tot un sistema de 
connexions amb multitud 
de tubs que mouen l’aigua 
d’un lloc a un altre”. 

 ▪ Celebració de l’Ecofòrum, el passat 11 d’octubre, al Vapor Universitari. MG

«hem de vetllar per la qualitat de l’aigua 
i per l’ús que en fem». 

El professor té clar que la gestió públi·
ca directa ha de prevaldre sobre altres 
models: «no parlem d’una mercaderia, 
sinó d’un patrimoni comú, la gestió 
pública no té gens interès a obtenir cap 
benefici», apuntà La Calle, mentre re·
cordava, de forma taxativa, «la ingerèn·
cia de les multinacionals en espoliar un 
patrimoni que és públic».

“Exigim la màxima transparència en 
qualsevol acord que pugui hipotecar 

les futures decisions sobre la nova 
gestió pública”
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Terrassa #decara

Casa,
llum i aigua
per a
tothom.

decara.cat

 >L’assemblea de Terrassa dóna suport al procés Primàries Catalunya

L’ANC: ‘llista oberta i integradora’ a les Municipals
Pep Valenzuela

L ’assemblea extraordinària de 
l’ANC Terrassa per la Inde·
pendència, oberta a tota la 

ciutadania, va decidir donar suport a 
la Plataforma Primàries Catalunya a 
Terrassa, el que vol dir obrir un procés 
per a la constitució d’una «candidatura 
oberta i integradora» de l’independen·
tisme, segons la definició del membre 
del secretariat nacional assistent, en 
Jordi Ollé, per participar en les pròxi·
mes eleccions municipals. La decisió 
es va prendre de manera quasi unàni·
me pel conjunt de participants, amb 
un resultat de 55 a favor, 1 en contra 
i 4 abstencions.

Tot i l’alegria davant l’aprovació de la 
proposta, defensada també pel secre·
tariat nacional de l’organització social 
sobiranista, no va acabar de quedar 
resolt el que hom podria definir «el 

problema» d’aquesta proposta, certa·
ment el més debatut en l’assemblea: 
excepte Demòcrates per Catalunya, 
cap altre partit independentista (ERC, 
PDeCAT, CUP), que en teoria hauri·
en de donar suport a les Primàries, per 
diferents motius, està d’acord amb ella. 

De manera que, en principi i a falta, 
com a mínim, de veure l’èxit d’aquest 
moviment, el que es dibuixa en l’ho·
ritzó seria una quarta candidatura in·
dependentista. O també, depenent de 
l’escenari resultant, plantejar una nova 
negociació o acord de mínims als citats 
partits. Això, si més no, és el que es po·
dria deduir de la resposta del membre 
del secretariat nacional de l’entitat pre·
sent, en Jordi Ollé.

L’estat d’ànims dintre l’ANC local, 
almenys d’acord amb les intervencions 
que es van poder escoltar a l’assemblea, 
és de molt cansament i decepció amb 
els partits afins. La reunió recordava 

en no pocs moments les assemblees 
del moviment 15M, amb tot allò de 
«nova política» versus «vella política», 
o sigui partits, el «no ens representen», 
la necessitat de «canvi de paradigma», 
«construir eines al servei de la ciutada·
nia», «que el poble s’organitzi i empe·
nyi els partits», «no cal ideologia, cal 
representar la ciutadania».

En Mario Soria, coordinador de 
l’ANC local, informà de les reunions 
mantingudes amb la direcció dels par·
tits independentistes a Terrassa. L’únic 
partit que està per la feina és Demò·
crates, des del primer moment en què 
sorgí la proposta. El PDeCAT, per la 
seva banda, afegí en Soria, considera la 
proposta una «idea interessant, però 
molta atenció amb la llista, perquè 
després s’ha de governar», haurien 
plantejat des del partit postconvergent 
en al·lusió evident a la necessitat de 
pactar les llistes, punt que Primàries 
rebutja totalment, d’entrada.

ERC i MES comparteixen estra·
tègia, afirmà el coordinador, i tenen 
molt clar que «anar separats és millor, 
per pactar després polítiques prore·
pública, intentant arribar a àmbit no 
independentistes», en referència molt 
clara a l’espai dels Comuns. Finalment, 
continuà, la gent de la CUP vol saber: 
«per fer què?», tot prioritzant des de 
ja un programa mínim suficient. As·
pecte aquest que no inclou la proposta 
de Primàries, d’acord amb la qual els 
programes municipals s’elaborarien 
després d’haver escollit la llista.

La reunió 
recordava en no 

pocs moments les 
assemblees del 

moviment 15M, 
amb tot allò de 
«nova política» 

versus «vella 
política»

El llançament de les Primàries, tant 
a Terrassa com a altres ciutats i tam·
bé a escala nacional, posa en evidència 
amb més força el distanciament de po·
sicions, opinions i propostes sobre el 
Procés independentista, entre partits i 
entitats i moviments socials. Tothom 
sap, de totes maneres, que l’única op·
ció per mantenir el nivell d’acumulació 
de forces actuals i poder continuar en·
davant és mantenir importants espais 
d’acord i unitat. Aquestes Primàries, 
clarament, com ja s’ha dit, es plante·
gen com una sacsejada al conjunt del 
sobiranisme, per remoure posicions; 
però no com un projecte acabat de 
construcció d’un nou espai. En Jordi 
Ollé ho afirmà de forma molt clara: 
«si arrepleguem prou gent, anirem en·
davant, si no parlarem novament amb 

els partits».
El to emprat, però, fa pensar que 

aquesta nova disputa per l’hegemonia 
de l’espai independentista no es resol·
drà sense deixar ferides.

Primàries Catalunya és una propos·
ta que sorgeix de la confluència de 
Primàries Barcelona i Primàries per la 
República. La proposta és fer un pro·
cés obert de l’elecció de candidatures, 
ara a les municipals i, més endavant, 
al Parlament. El secretariat nacional 
de l’ANC va donar suport a la pro·
posta, «aquesta vegada no esperarem 
compromís dels partits, com havíem 
fet abans (en referència al compromís 
per defensar els acords del Parlament 
i el mandat de l’1·Octubre), perquè e 
moment és excepcional i cal garantir 
la majoria independentista a totes les 
ciutats», sentencià en Jordi.

El passat dilluns 15 d’octubre va 
començar, a Terrassa, la inscripció de 
votants a les persones candidates a 
formar la llista municipal de Primà·
ries Catalunya a la ciutat. El termini 
anirà fins al 14 de desembre. Després, 
es farà la validació del registre d’ins·
crites.

El tercer pas serà la presentació de 
candidates, que ho podran ser totes 
les persones registrades. S’obrirà un 
procés de campanya i, finalment, la 
candidata més votada serà l’alcalda·
ble. Un comitè local format per les 
entitats que donin suport a Primàries 
vetllarà pel compliment de les garan·
ties, d’acord amb el reglament marc.

 ▪ L’assemblea d’ANC vota quasi per unanimitat el suport a Primàries Catalunya, amb 55 sí, 1 no, 4 abstencions.

L’horitzó del sobiranisme. Terrassa 
entre la unitat d’acció o la repressió

 
Mario Soria Aguilar

Coordinador ANC-Terrassa per la Independència

Fa uns dies vaig escriure unes 
idees que m’agradaria profunditzar, 
sobretot les vinculades a la nostra 
ciutat, lloc indiscutible des d’on 
construir polítiques pro república.

Afirmava que des de Terrassa po·
dem fer tangibles els drets socials, 
civils i polítics de la ciutadania i que 
les properes municipals són una 
oportunitat per assumir el mandat 
dels vots i del carrer de la passada 
tardor.

Aquestes eleccions del maig del 
2019, desperten una certa indife·
rència, desinterès i descrèdit dins 
una part del sobiranisme mobilit·
zat. Per alguns i algunes, no tenen 
sentit pensar en elles perquè és per·
dre energies quan hi ha qüestions de 
major importància – els drets de les 
nostres represaliades, per exemple ·, 
per altres encara falta molt de temps 
per arribar·hi i no sabem que passa·
rà fins llavors i, finalment, per altres 
és entrar en l’àmbit dels polítics i no 
els hi atorguen confiança. N’hi ha 
més, però tots tres exemples posen 
sobre la taula una distància discuti·
ble davant la responsabilitat de l’ac·
ció política. 

Fer actes de sobirania és exercir el 
poder sobirà que ·com a ciutadania· 
vam ser capaços de posseir fa un any. 
Intervenir en la política local dins 
la excepcionalitat que vivim, amb 
represaliats i represaliades o sense, 
amb previsibles esdeveniments a 
curt termini o amb un àmbit que 
ens mereix certa desconfiança, és en 
última instància una responsabilitat 
de cara a tota la societat. De la sobi·
ranista i la no sobiranista.

Ho és perquè des del sobiranisme 
tenim un projecte polític ambici·
ós ·la República· que és la nostra 
forma de construir un país més 
pròsper, amb menys pobresa, però 
sobretot més democràtic, perquè cal 
canviar la manera de governar·nos 
actual.

Perquè sigui viable aquella respon·
sabilitat ens cal la voluntat de transi·
tar tots plegats cap una ciutat millor, 
on els barris estiguin més integrats 
i la ciutadania millor protegida per 
les polítiques públiques locals. 

L’èxit del sobiranisme català es 
basa en la transversalitat ideològica, 
social, d’origen, en la seva vocació de 
sumar i construir i en la gran capa·
citat d’ocupar els carrers per reivin·
dicar el més bàsic d’una societat or·
ganitzada: la llibertat.

No podem perdre aquest capital 
ni renunciar als mandats perquè 
seria acceptar la perversitat dels ad·
versaris que ens pressionen a pensar 
en clau autonòmica, a deixar de 
banda l’acció política, a abandonar 
el carrer, a perdre els valors demo·
cràtics que ells no tenen.

La recent privatització de la re·
pressió expressada en la crida de 
partits polítics a netejar els espais 
públics, en la formació de brigades 
de carrers, en les creus gamades 
marcant portals independentistes, 
en la crida de l’alcalde a mantenir les 
opinions polítiques portes endins 
són expressió d’un autoritarisme i 
manca de democràcia que aquesta 
ciutat no ha de permetre.

Recordeu el poema de Martin 
Niemöller? […] quan van venir a 
buscar els jueus, no vaig protestar, 
perquè jo no era jueu. Quan van ve·
nir a buscar·me, no hi havia ningú 
més que poguera protestar.

El perill democràtic és cada dia 
més evident. El feixisme ·en forma 
de partit polític xenòfob, racista i 
nacionalista· creix perquè la socie·
tat i les institucions no sabem donar 
una resposta als problemes que pa·
teix la ciutadania.

Ens podem permetre mirar cap a 
una altra banda i negar el compro·
mís que ens cal a tots i totes?. Jo estic 
convençut que no. 

Per això, crec que cal no deixar 
Terrassa en mans de la violència i 
la repressió; la qual cosa passa per 
aconseguir un espai de treball comú 
i sincer per enfortir el sobiranisme 
local i abordar les properes munici·
pals amb propostes polítiques que 
resolguin les necessitats de tots els 
terrassencs i terrassenques.

Mario Soria Aguilar, Coordina·
dor ANC·Terrassa per la Indepen·
dència. 8 d’octubre de 2018
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La Diputació de Barcelona fa costat a les persones consumidores en 
les seves reclamacions per clàusules abusives

Clàusules abusives

► Fins ara s’han atès 4.618 
famílies, de les quals 852 
amb dret a justícia gratuïta i 
assessorades a l’efecte

► De les 5.483 consultes 
generades, 4.788 (87% del total) 
eren per contractes afectats per 
una clàusula abusiva

► Els convenis de col·laboració 
amb els Col·legis Professionals 
de l’Advocacia finalitzen el 31 
de desembre de 2018

La Diputació de Barcelona 
proporciona atenció indi-
vidualitzada i gratuïta a 

les persones consumidores en 
relació als litigis amb entitats fi-
nanceres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes 
hipotecaris. Aquest servei es 
va materialitzar el juliol de l’any 
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els 
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i 
el suport dels Serveis Públics de 
Consum. L’acord finalitza el 31 
de desembre de 2018.

Els ciutadans poden concertar 
les visites a qualsevol dels 77 
punts d’atenció disponibles dis-
tribuïts per tota la demarcació de 
Barcelona. Els convenis preve-
uen el desplaçament d’un advo-
cat a les dependències dels Ser-
veis Públics de Consum de les 
comarques de Barcelona que, 
prèvia visita concertada, atén de 
forma individualitzada i gratuïta, 
les consultes dels consumidors. 

Les persones afectades reben 
un primer consell orientador d’un 
advocat especialista i informació 
sobre la conveniència d’acudir 
als tribunals o de recórrer a les 
vies alternatives de resolució de 
conflictes, però no es redacta 

cap document ni es tramita cap 
assumpte. Aquest servei també 
assessora els ciutadans res-
pecte del dret a accedir a l’as-
sistència jurídica gratuïta i de la 
documentació necessària per 
sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest ser-
vei l’estiu de 2017, s’han atès 
4.618 famílies que han generat 
5.483 consultes, de les quals 
4.788 han estat per contractes 
afectats per una clàusula abusi-
va, cosa que representa el 87 % 
de totes les consultes. 852 famí-
lies han pogut acollir-se al dret 
a justícia gratuïta i han estat as-
sessorades a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 consul-
tes on el consumidor havia tingut 
un contacte previ amb el banc.

Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis 
professionals d’advocats se su-
men a les accions de suport als 
consumidors que la Diputació 
de Barcelona impulsa des de fa 
mesos per acompanyar-los en 
les seves reclamacions per les 
clàusules abusives.

Per atendre aquestes consultes, 
la corporació ha augmentat fins 
als 2 milions d’euros el pressu-
post destinat als Serveis Públics 
de Consum. També ha intensi-
ficat la formació específica en 
clàusules abusives als tècnics 
d’aquests Serveis (77 munici-
pals i 7 comarcals) i s’han fet 
150 xerrades i tallers arreu del 
territori que han comptat amb 
l’assistència de més de 8.000 
persones.

A més, en els 224 municipis que 
no disposen de Servei Públic de 
Consum propi, els ciutadans po-
den realitzar les seves consultes 
directament i de manera presen-
cial a través de les Unitats Mò-
bils d’Informació al Consumidor 
(UMIC).

La Diputació de Barcelona ofe-
reix també consells i informació 
sobre els protocols de les enti-
tats bancàries, adreces de con-
tacte, l’agenda d’accions forma-
tives i un formulari de reclamació 
a través de la seva pàgina web 
(https://www.diba.cat/es/web/
consum/clausula-terra).

Per redacció DIBA

Crèdit: iStock | Getty Images

La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament i els col·legis 
d’advocats t’oferim assessorament personalitzat i gratuït per 
revisar el teu cas concret i assessorar-te en la seva reclamació.

Només fins al 31 de desembre!

Consulta els punts d’atenció aquí:
www.diba.cat/clausulaterra 

SAPS SI TENS HIPOTECA AMB
CLÀUSULES ABUSIVES?
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La Diputació de Barcelona fa costat a 
les persones consumidores en les seves 
reclamacions per clàusules abusives
Fins ara s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte.

De les 5.483 consultes generades, 4.788 (87% del total) eren per contractes afectats per una clàusula 
abusiva.

Els convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia finalitzen el 31 de desembre  
de 2018.

Per redacció DIBA

La Diputació de Barcelona proporciona 

atenció individualitzada i gratuïta a les per·

sones consumidores en relació als litigis amb 

entitats financeres per la inclusió de clàusules 

abusives en contractes hipotecaris. Aquest ser·

vei es va materialitzar el juliol de l’any passat 

amb la signatura de convenis de col·laboració 

amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia 

(Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, 

Sabadell, Granollers, Mataró i Vic) i el suport 

dels Serveis Públics de Consum. L’acord fina-

litza el 31 de desembre de 2018.

Els ciutadans poden concertar les visites a 

qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles 

distribuïts per tota la demarcació de Barce·

lona. Els convenis preveuen el desplaçament 

d’un advocat a les dependències dels Serveis 

Públics de Consum de les comarques de Bar·

celona que, prèvia visita concertada, atén de 

forma individualitzada i gratuïta, les consultes 

dels consumidors.

Les persones afectades reben un primer 

consell orientador d’un advocat especialista i 

informació sobre la conveniència d’acudir als 

tribunals o de recórrer a les vies alternatives de 

resolució de conflictes, però no es redacta cap 

document ni es tramita cap assumpte. Aquest 

servei també assessora els ciutadans respecte 

del dret a accedir a l’assistència jurídica gratu·

ïta i de la documentació necessària per sol·li·

citar·la.

Des que es va iniciar aquest servei l’estiu de 

2017, s’han atès 4.618 famílies que han ge·

nerat 5.483 consultes, de les quals 4.788 han 

estat per contractes afectats per una clàusula 

abusiva, cosa que representa el 87 % de totes 

les consultes. 852 famílies han pogut acollir·se 

al dret a justícia gratuïta i han estat assessora·

des a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 consultes on el 

consumidor havia tingut un contacte previ 

amb el banc.

Suport als consumidors

Els acords amb els col·legis professionals 

d’advocats se sumen a les accions de suport als 

consumidors que la Diputació de Barcelona 

impulsa des de fa mesos per acompanyar·los 

en les seves reclamacions per les clàusules abu·

sives.

Per atendre aquestes consultes, la corporació 

ha augmentat fins als 2 milions d’euros el pres·

supost destinat als Serveis Públics de Con·

sum. També ha intensificat la formació espe·

cífica en clàusules abusives als tècnics d’aquests 

Serveis (77 municipals i 7 comarcals) i s’han 

fet 150 xerrades i tallers arreu del territori que 

han comptat amb l’assistència de més de 8.000 

persones.

A més, en els 224 municipis que no dispo·

sen de Servei Públic de Consum propi, els 

ciutadans poden realitzar les seves consultes 

directament i de manera presencial a través 
de les Unitats Mòbils d’Informació al 
Consumidor (UMIC).

La Diputació de Barcelona ofereix tam·
bé consells i informació sobre els proto·
cols de les entitats bancàries, adreces de 
contacte, l’agenda d’accions formatives i 
un formulari de reclamació a través de 
la seva pàgina web (https://www.diba.
cat/es/web/consum/clausula·terra).
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 >Banc Obrer Solidari d’Aliments

Autoorganització als barris contra la fam

P.V.

L’equip de futbol està dintre del projecte del BOSA. Es 
tracta de dos projectes solidaris, i els usuaris d’un i altre 
són les mateixos persones.

Aquesta serà la tercera temporada de participació a la 
lliga del Consell Esportiu Comarcal, una lliga de col·legis i 
casals, de Terrassa, Rubí i Sant Cugat. El Terrassa Indus·
trial és l’equip de Ca n’Anglada, «però sense subvencions 
de ningú, l’Ajuntament ens la va denegar», afirma la Lucia. 

La temporada passada tenien 5 equips, tots mixtes, en 
les diferents categories: benjamí, aleví, cadet (només es 
van apuntar nois), infantil (només s’apuntaren noies), la 
majoria són veïnes de Ca n’Anglada, però també n’hi ha 
d’altres barris, i una mica de tots els orígens i procedències. 
Aquest, de fet, és un dels objectius del projecte, explica la 
Lucia, «lleure saludable i integració social; som un club 
anticapitalista, feminista i antiracista». 

Havien tingut un total de 60 fitxes del Consell, entre 
jugadores i entrenadors. Aquesta temporada però, sense 
subvenció de cap mena, subratlla, els voluntaris no s’han 
pogut quedar i ara tenen només un equip. Els voluntaris 
eren quasi tots pares dels usuaris que feien el curs gratuït 
de formació del Consell. «Però aquesta temporada alguns 
pares han començat a treballar i els més joves, si no hi ha 
calés, al menys 50 euros al més...»

Les noies i nois que juguen paguen 30 euros per tempo·
rada, «no podem cobrar més, la gent no té diners ni per a 
una activitat extraescolar», informa la Lucia. De part de 
l’Ajuntament, com s’ha dit, n’hi ha poc suport. Per comen·

çar, cap ajut econòmic, però des del servei d’Educació els 
permeten utilitzar la pista de l’escola Agustí Bartra, amb 
el vistiplau de la direcció de la mateixa, encara que només 
dos dies per setmana.

L’equipament no és propietat del jovent que juga, sinó 
que s’aprofita de temporada a temporada. Les samarretes 
les paga el club al Consell, que els fan una tarifa com si 
fossin centre escolar, 7 euros per jugador, 30 per equip; 
amb la resta dels ingressos per fitxa, 30 euros per any i 
jugadora, compren material. Complementen els ingressos 
amb sortejos.

A l’organització habitual en la majoria de clubs, junta de 
gestió, el Terrassa Industria Futsal afegeix una assemblea 
de pares i mares per decidir allò més general i important, 
encara que «no tenim molt èxit, la participació és escassa», 
confessa la Lucia, «però mantenim l’esperit assembleari».

Pep Valenzuela

R ecentment, ha estat notícia 
l’acció de neteja del parc d’ska·
te del barri de Sant Llorenç 

per part d’un grup de veïnes acompa·
nyades per voluntàries del Banc Obrer 
Solidari d’Aliments (BOSA). L’activi·
tat d’aquest grup d’activistes a la ciutat, 
tanmateix, va començar fa alguns anys 
i es proposa com a objectiu prioritari, 
tal i com indica el nom, fer funcionar 
un projecte autogestionari de reco·
llida i distribució d’aliments per part 
de famílies i persones amb necessitat. 
Impulsen, al temps, un club de futbol 
a Ca n’Anglada, amb el nom de Terras·
sa Industrial, i aquesta és ja la tercera 
temporada.

L’origen del moviment, explica la Lu·
cia Gómez, formada en Dret i màster 
en Política, està a Madrid, l’any 2015, 
on veient la necessitat de molta gent 
als barris populars, veïnes i col·lectius 
de joves van començar a treballar jun·
tes, amb el suport d’una anomenada 
Coordinadora de Lluites Socials. Van 
crear el BOSA i l’experiència s’ha estès 

a ciutats d’almenys unes 20 províncies 
de l’Estat, entre les quals Terrassa.

«Neix com a resposta a la misèria 
que ens porta el sistema als barris», ex·
plica en Sergio Morata, treballador del 
tèxtil i voluntari també d’aquest banc. 
«Però la nostra proposta es contra·
posa als bancs d’aliments tradicionals, 
els agrupats a la Federación Española 
de Bancos de Alimentos (FESBAL), 
amb Càritas, Creu Roja, perquè no 
creiem en la caritat, creiem que cal or·
ganitzar aquestes persones, que facin 
els sus propis col·lectius i puguin co·
brir les seves necessitats sense la caritat 
d’altres». 

No acaba aquí la crítica, però, perquè, 
afirma la Lucia, «l’activitat dels bancs 
d’aliments tradicionals és un negoci 
comprovat, tenen grans juntes que co·
bren molts diners, i a la junta directiva 
de la FESBAL hi ha molta gent de 
l’Opus». 

Una denúncia que va en la direcció 
del que afirma l’investigador Albert 

Sales: «De ben segur que milers de 
famílies en situació de pobresa tam·
bé se’n beneficiaran puntualment, 
però per qui el Gran Recapte és com 
manà caigut del cel és per Carrefour, 
Mercadona, Caprabo (Eroski), Lidl, 
Aldi… El que es recull a la sortida 
dels establiments no són donatius de 
l’empresa sinó productes que la ciuta·
dania compra passant religiosament 
per caixa, així que voluntaris i volun·
tàries animen a les persones que van 
a fer la compra a gastar més del que 
tenien pensat per solidaritat amb «els 
pobres». 

La feina d’aquest banc obrer, expli·
ca Lucia, va començar al barri de Ca 
n’Anglada, amb les famílies del club de 
futbol Terrassa Industrial, «un club de 
futbol solidari», que començà a jugar a 
les instal·lacions de l’escola Agustí Bar·
tra. A més, algunes d’aquestes famílies 
també participaven al Colectivo Sin 
Vivienda, amb seu també al barri.

Algunes de les persones voluntàries 
del BOSA havien participat abans 
en grups de barris de Barcelona, on ja 
funcionaven iniciatives com aquesta.

Ara, en tot cas, el barri d’activitat 
principal és Sant Llorenç. Declara en 
Sergio que veuen molta necessitat i 
«moltes famílies que poden necessitar 
el nostre ajut». És per això que s’ani·
maren a convocar les famílies i orga·
nitzar trobades de veïnes, primer, per 
la recollida d’aliments, però també per 
organitzar activitats adreçades al jo·
vent, concerts i, fins i tot, la ja famosa 
neteja d’espais del barri on sembla que 
l’Ajuntament no arriba. 

Explica Lucia que ha participat bas·
tant veïnat. Son unes 25 famílies les 
que organitzen la recollida i distribució 
d’aliments, i compten amb el suport 
d’una vintena de persones voluntàries, 
que participen de la mateixa manera 
que les famílies. «El model d’organit·
zació és una assemblea permanent de 
famílies i voluntàries», diu, i afegeix 
que un petit grup de més implicats fa 
la feina d’organització, logística i even·
tual paperasa, «però tot es decideix en 
assemblea».

D’altra banda, el cert és que es veuen 
molt sovint, perquè la recollida es fa 
cada dissabte, mentre que l’entrega a 
les famílies cada dos diumenges. No·
més reben aliments les famílies orga·
nitzades.

La recollida d’aliments es fa a les por·
tes dels supermercats. Explica la Lucia 
que han enviat cartes de presentació 

als responsables dels supers en el barri, 
i que, normalment, no els volen a les 
portes. «Sorprenentment, l’únic esta·
bliment que s’ha mostrat col·laborador 
ha estat el Mercadona, la resta ens han 
rebutjat amb la disculpa que no per·

tanyem a la FESBAL, i que ja tenen 
convenis amb Creu Roja o Cáritas». 
Els grups de BOSA, de totes formes, 
es posen a la via pública, a prop de les 
entrades, i fan la tasca, amb les taules, 
pancartes i distribució d’octavetes.

L’activitat del BOSA al barri ha tin·
gut, afirmen, bona rebuda i ho confir·
maria l’èxit de la recollida i de les acci·
ons de neteja i altres. La relació amb 
l’AV no és bona, assegura la Lucia. En·
cara no haurien pogut trobar·se amb 
representants de la mateixa. En tot cas, 
entenen que no poden esperar i que 
cal continuar fent activitats solidàries.

Ara, a més, les voluntàries del banc 
obrer es plantegen la necessitat d’in·
tervenir per resoldre altres necessitats, 
sobretot habitatge i treball, explica en 
Sergio, «perquè la gent que necessita 
aliments sol viure situacions crítiques 
em general». Per això, per exemple, la 
col·laboració de BOSA amb el Colec·
tivo Sin Vivienda. Pel que fa al treball, 
informa, s’està creant una assemblea de 
treballadors per donar suport els sin·
dicats i les lluites.

D’altra banda, com a BOSA han col·
laborat amb el Kasalet (casal okupat 
autogestionat), amb el Casal l’Atzur, la 
Coordinadora Obrera Sindical·COS 
i a la festa major alternativa; també a 
l’assemblea de grups feministes.

Redacció

La denúncia sobre el «lamentable 
i insostenible» estat del servei 
d’Urgències de l’Hospital Uni·

versitari Mútua de Terrassa que feia 
aquest mes la secció sindical de CCOO 
d’aquest centre, que és una denúncia 
que també havien fet tots els sindicats 
amb representació al comitè d’empresa, 
com ara la USOC, tot sumant·se a les 
que cada mes acostuma a fer públiques 
la Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública de Terrassa (PDSP), semblen 
haver creat certa alarma social a l’opinió 
pública de la ciutat i més enllà.

«Per fi comencen a sentir·se veus 
sobre la situació de les urgències a Ter·
rassa i sobretot a Mútua de Terrassa», 
afirmava la Plataforma en un comuni·

cat fet públic la passada setmana. «És 
el malestar que es viu entre la població, 
des de ja fa molts mesos. També la 
pressió insostenible que ha de suportar 
el personal sanitari, dia rere dia, i es·
perem que totes aquestes declaracions 
indiquin la presa de consciència clara 
que aquesta forma d’atenció sanitària 
provoca humiliacions, errades i danys 
col·laterals que volen dir, de vegades, 
cadires de rodes o morts, injustificables 
en els temps que vivim i amb el desen·
volupament científic que hem assolit».

Això, però, no és suficient, consideren 
des de la Plataforma. Perquè «no sem·
pre el lloc on es manifesta el problema 
és on s’ha de posar la solució», assegu·
ren, tot fent referència a les informaci·
ons publicades en l’escrit de la mateixa 
PDSP del passat mes de setembre: 

«Urgències és el lloc on van a parar els 
ciutadans que ja no poden esperar més, 
pendents d’una visita a l’especialista o 
d’una prova especial (TAC, RX…) o 
d’una intervenció quirúrgica. Terrassa 
té les llistes d’espera més altes de tot 
Catalunya». I aquí hi ha un dels greus 
problemes d’Urgències, les llistes d’es·
pera.

També a Urgències hi van a parar 
aquelles persones que han d’esperar 
15 o fins i tot 50 dies (com en el CAP 
Rambla) per veure el seu metge de 
capçalera, llegim al comunicat. «A Ter·
rassa pràcticament mai es compleix el 
termini estipulat per la Conselleria de 
Salut de 48 hores per visita al metge 
de capçalera. Tampoc a Terrassa hi ha 
CAP de 24 hores d’atenció continua·
da que podria minorar la pressió sobre 

les urgències hospitalàries». A més, 
«també a Urgències s’hi acumulen 
més temps del necessari els malalts per 
manca de llits on ingressar·los, mentre 
encara hi han plantes tancades».

Des de la Plataforma afirmen que no 
creuen que els directius sanitaris no 
hagin sabut solucionar el problema i 
millorar la situació sanitària de Terras·
sa. «Més aviat creiem que ja els hi va bé, 
a les privades i asseguradores, la situa·
ció, i aposten perquè es mantingui així. 
Es nodreixen del desesper de la gent 
que per avançar la visita, per fer una 
ressonància o un TAC, paguen per la 
privada, gasten els estalvis i repaguen 
uns serveis que ja hem pagat. Descar·
nat! És convertir la salut i les persones 
en un negoci».

D’altra banda, s’assegura, no tenen 

disculpa ni l’Ajuntament ni els grups 
municipals que al·leguen que aquest és 
un tema en què no hi tenen competèn·
cies, perquè, emfasitzen, «l’Ajuntament 
és representant dels ciutadans i ha d’ac·
tuar sempre que es vulneren els seus 
drets».

És per això que la PDSP de Terras·
sa/Marea Blanca ha sol·licitat una en·
trevista amb l’alcalde, encara pendent, 
al mateix temps que han contactat 
amb les associacions, partits i sindicats 
per avançar en uns objectius mínims, 
que hauríem d’aconseguir «immedi·
atament» i que són: Primer, visites al 
metge de capçalera en 48 hores; segon, 
obertura d’un CAP de 24 hores; i ter·
cer, que s’anivelli els temps d’espera a 
Terrassa, com a mínim al nivell de Ca·
talunya.

La Plataforma per la Sanitat Pública proposa ‘tres objectius 
mínims, immediats’ per descongestionar Urgències

 ▪ Grup de recollida d’aliments de BOSA

Terrassa Industrial, futbol feminista, antiracista i anticapitalistaFamílies i persones 
voluntàries organitzen la 
recollida d’aliments a la 
porta dels supermercats 
del barri, tots els dissabtes, 
i distribueixen cada dos 
diumenges
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“L’okupació: una resposta social d’emergència”

NO a l’accés als noms de víctimes de 
desaparició forçada de la Guerra

Concha Catalán
Innovation and Human Rights

No em dóna 
la gana!

 
Oriol Guerrero

Portaveu d’LGTBIQ+ Esquerra 
Terrassa

No acostumo a anar 
amb por pel carrer, 
em sento afortunat, 

tot i això, les males mirades i 
les cares de desaprovació són 
un habitual. Per dins sé que 
en realitat no necessito, que 
no necessitem, l’aprovació de 
ningú per donar la mà a algú, 
estimar o ser i fer el que vul·
guem.

Però cada mirada de desa·
provació, de fàstic contingut o 
d’odi és una batalla en la qual 
em sento responsable lluitar.

Cal fer·ho pels que ho han 
donat tot, perquè ara donar 
la mà, en la majoria de casos, 
només costi el preu d’una mala 
mirada. Pels presents que es·
tem en peu de guerra i cal fer·
ho pels que vindran, perquè 
estimar, viure amb orgull o 
simplement ser un mateix no 
sigui una batalla i es pugui fer 
amb normalitat i naturalitat 
sense haver d’esperar la sen·
tència d’un judici col·lectiu 
basat en el supremacisme cis·
heterosexual d’alguns.

I és que resulta que l’altre dia 
anava pel carrer, amb la pres·
sa habitual, i en un moment 
determinat em criden des de 
la finestra baixada d’un cotxe 
amb un fàstic gens contingut: 
“Vigila con el aceite”. Quan re·
acciones i t’adones que aquell 
comentari no anava amb cap 
altra intenció que la de ferir 
l’orgull i la llibertat personal, 
de ser jo mateix, et quedes sen·
se paraules, potser derivades 
de la ingenuïtat de pensar que 
a 2018 això no pot passar. No 
em dóna la gana haver d’estar 
en tensió constant pel sol fet 
de ser. No em dóna la gana 
haver de viure tancat, aïllat de 
mi mateix. No tens cap dret 
en mirar·me malament per 
anar agafat de l’espatlla d’algú 
que sigui del mateix sexe que 
jo i tampoc tens cap dret a fer 
comentaris despectius si li faig 
un petó.

Poques coses sabré però una 
la tinc ben clara: queda molta 
feina per fer encara. La batalla 
cal seguir·la lluitant, trencar 
prejudicis i poder enterrar els 
armaris per poder fer dia a dia 
la vida més fàcil de tots aquells 
que escollim ser i viure com 
vulguem.

A aquell que deia allò de 
“Vigila con el aceite”, als de 
les males mirades i als agres·
sors dir·los que gràcies a tots 
aquells que han lluitat abans 
ara continuaré, continuarem, 
amb el cap ben alt, forts, ferms 
i alçats!

Seguim visibilitzant la lluita, 
les institucions han de ser al 
nostre costat com a garants de 
les nostres llibertats i desple·
gar realment la llei 11/2014. 
Toca continuar sent el que 
som persones lliures en una 
terra lliure. Lliures de ser, lliu·
res d’estimar!

Glòria Rubio Casas
Regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell

Maties Serracant i Camps
Alcalde de Sabadell

El 6 d’octubre farà un any que Innovation and Human Rights ens vam 
adreçar al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència (DRAEIT) per sol·licitar una còpia del Cens de persones 

desaparegudes de la Guerra Civil de la Generalitat de Catalunya per integrar·lo 
a la base de dades centralitzada de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, màxima au·
toritat catalana d’accés a la informació, denega l’accés als noms del Cens de perso·
nes desaparegudes de la Guerra Civil de la Generalitat de Catalunya a ihr.world

El cens que la Generalitat ens nega va començar a ser elaborat i li va ser cedit 
per l’Associació de Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, que en·
cara publica peticions de familiars de víctimes de desaparició forçada a les seves 
pàgines.

El Grup de Treball sobre desaparicions forçades o involuntàries de l’Alt Co·
missionat de les Nacions Unides pels Drets Humans demana des de fa anys a 
l’Estat espanyol que creï una base de dades centralitzada de víctimes de desapa·
rició forçada.

Per nosaltres, en aquest cas, l’interés públic de la informació i la possibilitat d’aju·
dar als familiars d’aquestes persones desaparegudes primen sobre la protecció de 
dades personals, especialment quan parlem de que la majoria van desaparéixer 
entre 1936 i 1939. És a dir, si el 1939 haguessin tingut 16 anys, ara en tindrien 95.

A més, s’estableix una greu i absurda contradicció quan, per una banda, la Ge·
neralitat pot fer pública la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme 
(incorporada a la base de dades), amb noms i cognoms de persones, entre 1939 
i 1975 (argumentant que hi ha una llei que ho permet) i no permet fer públic els 
noms del cens de desapareguts.

El mes de novembre de 2017, el DRAEIT comunica que la sol·licitud ha estat 
estimada i que les dades estan publicades i poden ser descarregades des del por·
tal de dades obertes de Catalunya. Tot i així, les dades corresponents als noms i 
cognoms de les persones desaparegudes han estat substituïdes per les seves inici·
als per poder ser utilitzades amb finalitats històriques, estadístiques, científiques 
i de gènere i respectar el dret dels familiars a no fer públiques dades sensibles dels 
seus avantpassats.

Davant la resposta, reclamem a la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Ac·
cés a la Informació Pública) perquè les dades facilitades no es corresponen amb 
les sol·licitades. És a dir, les dades corresponents al nom i cognoms de les perso·
nes han estat substituïdes per les inicials de cadascuna de les persones afectades.

La GAIP sol·licita un informe sobre la nostra reclamació a l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT).

La conclusió a la que arriba l’informe de l’APDCAT (12 pàgines a un espai) 
és que la normativa no impedeix l’accés a la informació de les persones desapare·
gudes amb declaració judicial de mort o defunció que consten al fitxer de la Ge·

neralitat. Tanmateix, en referència a les persones desaparegudes que no consten 
amb declaració judicial de mort o defunció, la normativa de protecció de dades 
no impedeix l’accés a les dades del portal de dades obertes, sempre i quan aquesta 
informació no en permeti la identificació.

En primer lloc, segons l’APDCAT és que l’accés a la identitat d’aquestes perso·
nes és una informació que ha d’interessar als familiars de les víctimes. “L’objectiu 
de la localització i identificació d’aquestes persones es fonamenta en la necessitat 
de reconèixer la seva dignitat i el dret dels familiars a obtenir informació sobre el 
seu destí”. L’associació no acredita ser familiar i sol·licita accés a la informació de 
totes les persones que consten a la base de dades i segons la legislació de trans·
parència. En l’àmbit de la recerca i localització de les persones desaparegudes no 
es pot negar l’interès que pot tenir per a la societat el coneixement del nombre 
de persones desaparegudes, l’origen o les circumstàncies de la seva desaparició. 
Aquestes dades estan disponibles en el portal de dades obertes al públic en ge·
neral i hauria de ser suficient “sense sacrificar injustificadament la privacitat de 
les persones que puguin resultar afectades”. Per altra banda, l’informe també es 
recolza en el Principi de minimització de dades del Reglament 2016/679 del 
Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció 
de Dades, exigeix que “qualsevol tractament de dades que es dugui a terme, es 
limiti a les dades mínimes necessàries per assolir la finalitat pretesa amb aquest 
tractament”.

En segon lloc i respecte la justificació de l’accés a la informació als familiars, el 
Departament ha contrargumentat que aquests ja tenen accés a la base de dades. 
“Es fa palès que no sembla que estigui justificat l’accés a la informació reclamada 
als efectes de que els familiars de les víctimes puguin disposar d’una informació 
que ja coneixen o que poden conèixer a través d’un canal d’accés previst expres·
sament per facilitar·los·hi els detalls de la informació de què disposa l’Adminis·
tració”.

Per últim, l’Autoritat no reconeix a l’associació com investigadors i conside·
ra que l’accés a aquestes dades no es pot fer de forma generalitzada i s’hauria 
d’avaluar cas per cas. “Cal tenir en compte que la informació relacionada amb 
les circumstàncies de la desaparició de persones durant la Guerra Civil i el perí·
ode posterior de repressió franquista és informació de naturalesa sensible, i la 
divulgació de la identitat dels afectats suposaria una ingerència, no només en la 
privacitat de la persona desapareguda, sinó també en la dels seus descendents 
familiars”. Deu ser per això que s’ha aprovat una llei que permet difondre la llista 
de reparació jurídica de víctimes del franquisme!

Com a resultat de l’informe de l’APDCAT, el març de 2018, la GAIP (Re·
cordem: Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, amb 
tot el respecte per la feina que fan) emet un informe (15 pàgines a un espai) on 
desestima facilitar la informació reclamada.

L’administració pública té l’obli·
gació de garantir un habitatge 
digne per a tothom. Amb l’ac·

tual situació d’emergència habitacio·
nal s’evidencia que les polítiques pú·
bliques desenvolupades dins el marc 
jurídic i econòmic establert no han 
donat resposta a les necessitats de la 
població en matèria d’habitatge.

L’elevat atur, la pràctica congelació 
dels sous i la inseguretat de saber 
quants mesos més seguiràs treba·
llant a un lloc o l’altre dificulten el 
pagament d’uns lloguers en augment 
que ja arriben als 885 € de mitjana al 
municipi de Sabadell, per no parlar 
del lligam que suposa assumir el pa·
gament d’una hipoteca durant més de 
vint d’anys.

Aquest mes de març passat, el diari 
ARA publicava les últimes dades del 
Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ): 36 famílies cada dia es que·
den sense casa a Catalunya, de mitjana. 
Execucions hipotecàries, desnonaments 
per no poder pagar el lloguer i desno·
naments per precari (okupacions) són 
una constant al nostre municipi, com en 
tants d’altres.

A Sabadell hi ha dos registres que ens 
ajuden a veure quina és la situació actual 
de precarietat habitacional: el d’Habi·
tatges de Protecció Oficial amb 1.618 
persones inscrites (les quals estan espe·
rant un habitatge on viure) i el d’emer·

gència habitacional (que en un sol any 
ha comptabilitzat 615 sol·licituds).

Aquesta situació no és casual ni im·
previsible. Els moviments socials a les 
darreres dècades han denunciat que 
aquesta situació arribaria, ja que en els 
darrers 30 anys les polítiques de PP i 
PSOE han estat clarament encamina·
des a convertir l’habitatge en un sucu·
lent producte especulatiu, protegint la 
propietat privada d’aquests per sobre de 
les necessitats bàsiques de les persones.

S’ha volgut 
magnificar 
l’okupació 

d’habitatges on 
ja hi viu gent, 

quan aquest fet 
és puntual

La injecció de 100.000 milions d’euros 
a la banca realitzada pel Govern Espa·
nyol (el govern del PP amb el suport 
del PSOE) durant l’anomenada crisi, 
denota quina ha estat la voluntat dels 
successius governs.

Amb les dades a la mà podem cons·
tatar que no s’ha volgut fer front a la 

necessitat d’habitatge de moltes perso·
nes, les quals, en alguns casos, han vist 
en l’okupació l’única opció real i efectiva 
per respondre a aquesta necessitat. No·
més a Sabadell hi ha 3.353 persones 
empadronades en habitatges okupats, 
el 37,84% són menors de 14 anys (de·
sembre 2017). Dels més d’un miler 
d’habitatges okupats registrats, tan sols 
el 8,55% correspon a particulars, la resta 
corresponen a entitats bancàries, immo·
biliàries, fons voltors, etc.

Hem d’entendre que en la majoria 
de supòsits l’okupació sorgeix d’una 
necessitat, ja que okupar implica as·
sumir un procés judicial, inestabilitat, 
dificultat per accedir als subministra·
ments bàsics i, alhora, patir en alguns 
casos l’estigmatització social. 

És cert que hi ha grups organitzats 
de persones que s’aprofiten de les per·
sones més vulnerables i fan negoci de 
l’okupació cobrant per facilitar l’accés a 
un habitatge. Aquestes situacions, que 
són una minoria, s’han de combatre. 
No volem que ningú faci negoci amb 
una necessitat tan bàsica, ni aquesta 
gent, ni els bancs, ni ningú.

Les okupacions se solen realitzar 
en immobles abandonats o en desús. 
Per posar dades concretes, del gener 
de 2016 a l’agost del 2018 els Mossos 
d’Esquadra han registrat 381 denún·
cies d’okupació d’immobles. Només 
12 han estat denunciades com a do·

micili habitual i, d’aquestes, 9 han 
estat retornades immediatament a 
les persones propietàries. Darrera·
ment s’ha volgut magnificar l’oku·
pació d’habitatges on ja hi viu gent, 
quan aquest fet és puntual, tal com 
mostren les dades. Actualment, el do·
micili habitual de les persones ja està 
suficientment protegit. El què no està 
garantit és l’accés a un habitatge digne, 
i per tant, és això el què més hauria de 
preocupar a les administracions i a la 
ciutadania.

L’abril passat es va aprovar al Con·
grés la llei de desnonaments exprés, 
impulsada pel PDECat i aprovada 
amb el suport del PP, C’s i PNB. Si el 
domicili habitual ja està protegit, per·
què s’endureixen les mesures contra 
els sectors desafavorits en comptes de 
proposar lleis que garanteixin el do·
micili habitual per a tota la població?

Fa temps que la població s’ha orga·
nitzat per donar resposta a la situació 
d’emergència habitacional, com és el 
cas de l’Obra Social de la PAHC de 
Sabadell, que fa pocs mesos va acon·
seguir signar un lloguer social dels 40 
habitatges prèviament okupats del 
bloc al barri de Gràcia. Entenem que 
la població ha de seguir mobilitzada 
i que des de l’Administració Pública 
hem de fer tot el possible per respon·
dre a les reivindicacions i garantir que 
tothom pugui disposar d’un habitatge.
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El periòdic independent i gratuït de Terrassa

La Síndica de Greuges insta l’Ajuntament a cercar 
un nou espai per ubicar l’Escola Crespinell
Una actuació d’ofici d’Isabel Marquès demana al govern municipal que ubiqui aquest centre d’educació especial 
per alumnes amb discapacitat intel·lectual en un nou espai amb les condicions necessàries.

Redacció

Una reivindicació històrica de 
l’Escola Crespinell rep ara 
el suport de la Síndica de 

Greuges municipal. Aquesta esco·
la, ubicada en un edifici modernista 
del carrer Pantà, fa molts anys que 
requereix un nou espai que perme·
ti oferir un millor servei als nens i 
nenes amb necessitats educatives 
especials a qui s’adreça, atès que la 
demanda és creixent. 

Per això, la Síndica Isabel Mar·
quès ha emès una actuació d’ofici 
– la cinquena d’ençà que exerceix el 
càrrec des del passat febrer – en què 
demana al govern municipal que re·
conegui aquesta tasca, tot facilitant 
una nova ubicació per a l’escola. Val 
a dir que, actualment, la matrícula 
supera amb escreix la capacitat au·
toritzada del centre.

Marquès insta a què s’obri «un 
diàleg positiu i constructiu entre 
l’escola Crespinell i l’Ajuntament de 
Terrassa». Es tracta, en paraules de 
la Síndica, a «seguir fent realitat a 
la nostra ciutat el projecte d’escola 
inclusiva i en pro de la diversitat» de 
l’Escola Crespinell, el qual n’és «un 
exemple d’excel·lència educativa».

El projecte desenvolupat per l’Es·
cola Crespinell ha estat reconegut 
com a model d’escola inclusiva a la 
ciutat. La Síndica també reconeix 
aquesta tasca educativa, i pressiona 
per què es garanteixi la continuï·
tat del treball conjunt entre Escola 
Crespinell, l’Escola Lanaspa i l’INS 

Montserrat Roig. Ara la Síndica 
al·lega que «l’Escola Crespinell, en 
una casa construïda a principis del 
segle XX, no és un espai adequat, 
tot i les adaptacions que s’han anat 
realitzant al llarg dels anys, ni pot 
assumir en condicions òptimes el 
creixent número d’alumnat que rep 
el centre». 

Drets de la infància i l’adolescèn-
cia

«Com a Síndica poso en gran valor 
la tasca educativa en pro de l’escola 
inclusiva que realitzen aquests tres 
centres educatius i que contribueixen 
a projectar la nostra ciutat com un 
referent en el món educatiu», afirma 
Isabel Marquès en l’actuació d’ofici, 
lliurada amb data de 17 d’octubre. 
En aquest escrit, la Síndica apel·la a 
la legislació vigent La Llei 14/2010, 
de 27 de maig, que estableix que els 
drets i les oportunitats d’infants i 
adolescents han de ser el principi 
inspirador i fonamental de les actu·
acions públiques. 

A més, la mateixa Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets Humans 
de la Ciutat, a la que es va adherir 
Terrassa l’any 2002, contempla en el 
seu article IV que els col·lectius i ciu·
tadans i ciutadanes més vulnerables 
tenen dret a gaudir de mesures espe·
cífiques de protecció. Tal com indica 
ara la Síndica, això passa per què «es 
prenguin les mesures necessàries per 
facilitar la integració de tots els ciuta·
dans i ciutadanes, i evitar els assenta·
ments de caràcter excloent».

Més de 40 anys educant nenes i nens  
amb necessitats especials

L ’Escola Crespinell, nascuda a com a escola cooperativa de treball 
associat i sense ànim de lucre, l’any 1979,  suposa un model d’escola 
inclusiva i en pro de la diversitat a la nostra ciutat. La seva tasca 

educativa té un llarg recorregut de més de 40 anys, adreçat a l’educació de 
nenes i nens amb necessitats educatives especials, i aposta per no posar 
límits a les possibilitats dels seus alumnes.

En aquest context, l’escola Crespinell comparteix un projecte amb l’escola 
Lanaspa i amb l’INS Montserrat Roig que han estat guardonats amb el 
Premi Catalunya d’Educació 2002 i amb el Premi d’Ensenyament 2016 
Fundació Cercle d’Economia i Obra Social de La Caixa. Mitjançant la 
posada en marxa d’aquests projectes s’ha permès garantir que els infants 
i joves amb discapacitat intel·lectual tinguin l’oportunitat d’aprendre jun·
tament amb d’altres alumnes de les escoles ordinàries i s’ha fet realitat el 
concepte d’escola inclusiva.

La Síndica com a defensora dels 
drets de les persones, i atenent que 
els infants i els joves més vulnera·
bles tenen dret a gaudir de mesures 
específiques de protecció, proce·
deix a fer pública aquesta actuació 
d’ofici a fi de contribuir a cercar una 
solució consensuada que permeti a 
l’Escola Crespinell seguir formant 
el seu alumnat dins el concepte 
d’escola inclusiva.

Ja l’any passat, una campanya al 
portal Change.org va recollir més 
de dues mil signatures de suport; 
en concret, llavors l’escola demana·
va poder ocupar alguna de les plan·
tes de l’edifici municipal d’Urbanis·
me, tot recordant que la demanda 
es remuntava catorze anys enrere.

 ▪ La comunitat de Crespinell en campanya de suport al projecte educatiu, al Raval el passat 13 d’octubre.
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Origen, cafè propi i d’orígens varis al Mercat

Prou pagar per anar a reballar. UGT comarcal demana una T-Treball

Pep Valenzuela

L’Origen és una petita cafeteria 
dins del mercat de la Indepen·
dència, i funciona des de fa 

quasi 20 anys. Nasqué com a Barra 
de la Gemma i, des de fa tres anys, 
amb el nom d’Origen, l’agafaren l’Al·
bert Vélez Paüls, nebot de la citada 
Gemma, i la Mariona Agut. «Tenim 
la combinació perfecta de paradistes, 
treballadores del mercat i clients que 
ens visiten cada dia», comenta cofoi 
l’Albert en entrevista amb Malarras·
sa. «Des de fa temps tenim aquest 
ambient molt sa i maco. És un lloc 
agraït per treballar, s’està molt bé», 
confirma.

El canvi a la cafeteria no va ser 
només de nom i responsable. Calia 
actualitzar l’oferta i el servei. D’en·
trada, tots dos van fer una formació 
de barista, específicament sobre el 
cafè: orígens, processat, maneres de 
treballar·lo, collir·lo, com portar bé 
una cafeteria, la màquina, netejar·la... 
«Intentar mimar bé el cafè fins al fi·
nal», destaca l’Albert. És allò que vo·
len fer i compartir.

Els productes,  
són del mercat, 
de proximitat i 
d’origen també 
conegut i amb 
garanties de 

qualitat
Abans es venia una marca de cafè, 

que era el més popular, recorda, ara 

en venen de diferents orígens i amb 
«altres històries», com ara cafè or·
gànic certificat, algun cop un cafè de 
Guatemala, finques on només treba·
llen dones i els garanteixen condici·
ons i salari dignes per portar els fills 
a escola.

L’espurna que va encendre la ima·
ginació de l’Albert va ser un vídeo a 
internet, trobat per casualitat, on un 
noi belga que feia uns cursos sobre 
cafè, «després de tants d’anys fent 
cafè em va sorprendre que encara 
sabia tan poca cosa, fins i tot em va 
estranyar que ningú m’havia explicat 
tot allò a mi. El cafè que comprà·
vem... mai ens van explicar». I va fer 
un primer curs en línia, i després una 
formació més completa amb la Ma·
riona.

La relació de l’Albert amb el mer·

cat, en tot cas, va més enllà de la ti·
eta. «Nosaltres som família que ja 
havíem tingut dues fruiteries i a casa 
sempre hem respirat l’ambient de 
mercat». En plegar de l’escola, va en·
trar al mercat de repartidor de caixes 
de fruita de diferents parades. La tie·
ta tenia parada de fruita i l’Albert va 
treballar amb ella. Després d’uns dos 
anys sense cafeteria dintre del mer·
cat, una parella la reobrí, però s’hi va 
estar només un mig any. I la Gemma 
va apostar pel canvi.

Encara van passar dos anys més fins 
que el famós i estimat Tito Paüls, fa·
mília també de l’Albert, obrís l’altre 
bar que hi ha al mercat.

Centrat en l’oferta del cafè, l’Ori·
gen fa entrepans, pastes, pinxos i la 
llimonada d’estiu o «del Mercat»; els 
productes, com ara la llet fresca de 

Sant Fruitós de Bages, «crec que és 
més recomanable que anar a comprar 
llet al supermercat», són del mercat, 
de proximitat i, en general, d’origen 
també conegut i amb garanties de 
qualitat.

Tot i la crisi del mercat, el negoci 
va bé, garanteix. A més, «el mercat 
és molt agraït, l’ambient de feina és 
fantàstic, però també, si es compten 
les hores al cap de la setmana, se’n fan 
moltes. Obren dijous i divendres a la 
tarda, però al matí és quan hi ha més 
vida al mercat tot.

Model de comerç

Ara que es parla d’obrir l’espai a grans 
operadors, l’Albert defensa que un 
paradista del mercat, la seva manera 
de treballar, no és fer tants balanços i 

anàlisis de vendes, «ja ho sabem que hi 
ha mesos que van millor i altres mala·
ment, que l’estiu és fluix, hi ha èpoques 
difícils; però crec que aquesta capacitat 
d’aguantar, aquests grups empresarials 
no hi arribaran mai, perquè al final, si 
tot són números, perds l’ànima. Tots 
fem negoci, però una família que té 
una parada sempre té una capacitat 
de sacrifici molt més gran que un grup 
d’aquests que, si els números no surten, 
marxen i prou».

Sobre els horaris, encara que els mer·
cats han estat més de matí, el cert és 
que la gent més jove es mou més a la 
tarda i comprem tot ràpid en el super·
mercat. «No és fàcil», afirma, «però 
hauríem d’actualitzar·nos una mica».

El mercat, sens dubte, necessita una 
gran reforma. Aquesta, considera, 
hauria de tenir en compte que les 74 
parades que hi ha, comparant amb 
ciutats del mateix nivell, són «quasi un 
luxe», i que «el model actual s’hauria de 
mantenir», afirma tot citant les parades 
de pagès, «defensar això ha de ser més 
prioritari que posar un supermercat o 
una FNAC a baix, que és important, 
però crec que cal defensar més encara 
aquesta petita diferència que tenim 
amb pagesos d’Ullastrell, per exemple, 
que no els grans». Perquè, assegura, al·
gunes de les noves tendències de men·
jar ecològic, el certificat, la proximitat, 
als mercats hi és de sempre. Creu que 
seria bo trobar un «model mixt».

Un altre aspecte important a l’hora 
de pensar la reforma, és que l’edifici 
és espectacular, i que necessita restau·
rar·se: entrades d’aire per tot arreu, a la 
teulada hi ha goteres, «tens la sensació 
de tenir un gegant una mica adormit». 
Pensa que caldria arribar a més gent, 
sobretot joves, que no acaba de venir 
al mercat i fer·los arribar més les his·
tòries, les petites i grans històries que 
hi ha dintre.

Pep Valenzuela

«Pagar per anar a treballar», o sigui 
pels desplaçaments entre la residència 
i l’empresa; i no poc, ja que pot repre·
sentar entre un 30% i un 60% del sou. 
Aquesta és una de les dificultats relati·
vament noves que troben cada vegada 
més persones per poder aconseguir 
i/o mantenir la feina, una feina que 
cada vegada queda més lluny de casa, 
o fora de la ciutat o en altres ciutats o 
comarques.

Són resultats dramàtics publicats en 
un informe realitzat pel sindicat UGT 
i que posa en evidència les dificultats 
de mobilitat que tenen les treballa·
dores i ciutadans a les comarques del 
Vallès Occidental, Oriental i, més en·
llà, de la regió metropolitana de Bar·
celona.

L’informe va ser presentat a Terrassa 
el passat 10 d’octubre, a la seu d’UGT 
al carrer Unió, per un equip encapçalat 
pel secretari general de la comarca, José 
Luis Fernández i 5 sindicalistes més, i 
amb l’informe l’anunci d’una campa·
nya per denunciar aquesta situació, 
alhora que plantejant algunes propos·
tes de solució, entre les quals destaca la 
creació d’una targeta de transport per 
a treballadores, que faciliti i abarateixi 
el cost de la mobilitat.

La crisi, segons les dades macroeco·
nòmiques, ha quedat enrere. Però el 
repartiment dels esforços i de la recu·
peració clarament s’ha distribuït i es 
distribueix de forma clarament injusta 

i desigual, sobre la base d’una precarie·
tat creixent en les condicions de treball 
i vida que fan créixer espectacularment 
la desigualtat social. Una de les palan·
ques d’aquesta precarització són les 
reformes laborals dels governs PSOE 
i PP, els anys 2010 i 2012 respectiva·
ment.

“El transport 
públic és una 

qüestió essencial 
en el mercat de 
treball per a les 
empreses i per 
la sostenibilitat 

i cohesió 
territorial i 

social”
Això, en un context de canvis es·

tructurals en les cadenes productives 
en tots els sectors que impliquen una 
nova distribució de les empreses en el 
territori que fa que la mobilitat esde·
vingui un «problema greu», afirmà en 
José Luis, i que «col·loca al transport 
públic com una qüestió essencial en el 
mercat de treball, tant per a la viabilitat 

de les empreses com per a la sosteni·
bilitat i cohesió territorial i social», tot 
denunciant que «no hi ha infraestruc·
tures suficients». 

Les conseqüències immediates: in·
crement de les desigualtats, augment 
de la inseguretat: més accidents de 
trànsit; augment del cost econòmic 
per a les parts implicades donades 
les dificultats d’accés als polígons, la 
despesa de temps personal i, amb ell, 
la dificultat de conciliar temps de tre·
ball i temps personal; increment de la 
dificultat per a persones amb disca·
pacitats; i també la desigualtat extra 
per a qui no té vehicle privat, que es 
veu moltes vegades privada de l’accés a 
l’ocupació.

UGT planteja 4 mesures per resol·
dre el problema, dirigides a poders 
polítics i a les patronals. En primer 
lloc, demana més inversió pública en 
la xarxa i en el transport públic. En 
segon, que les empreses reconeguin els 
desplaçaments com a temps de treball 
efectiu, un lluita aquesta que caldrà fer 
en les negociacions de convenis col·lec·
tius. Tercer mesura, la retribució a la 
persona treballadora del cost dels des·
plaçaments. Finalment, la creació d’una 
targeta T·Treball que bonifiqui viatges 
i peatges.

L’Afra Blanco, membre de la Comis·
sió Permanent de la Regió Metropoli·
tana de Barcelona, exposà amb detall 
alguns dels resultats de l’estudi sobre 
mobilitat de persones treballadores 
en les comarques de la regió metro·

politana, amb diversos exemples reals 
de desplaçaments intercomarcals que 
poden arribar a un temps de dues 
hores i dos minuts (dels quals 46 mi·
nuts són a peu), en el cas d’una treba·
lladora que va de Sabadell al Polígon 
Badalona Sud, i que pot representar el 
pagament de bitllets equivalent a entre 
el 61% i el 31% segons trajectes, si uti·
litza transport públic, o entre el 23% i 
el 10% si ho fa amb vehicle particular 
(sense comptabilitzar aquí els costos 
de manteniment, assegurances i altes 
d’aquest vehicle).

Mereix menció a part el cas de des·

plaçament entre ciutats dels dos va·
llesos o entre Vallès Occidental i Baix 
Llobregat, que tot i estar a distàncies 
no massa grans, obliga a passar per 
Barcelona. L’Afra Blanco afegí noves 
propostes, adreçades als poders pú·
blics, com l’acceleració de la línia Or·
bital i la implementació de serveis de 
bicicletes a ciutats i polígons, perquè 
als problemes de mobilitat apuntats 
encara cal afegir que hi ha horaris de 
feina pels quals no funcionen encara o 
ja s’ha acabat el servei de tren o bus; 
i també, en molts casos la manca de 
transport intern dintre dels polígons.

 ▪ La Mariona Agut i l’Albert Vélez Paüls a la barra de la cafeteria Origen, dins del Mercat.

 ▪ José Luis, secretari general, entre Sandra Cañete i Afra Blanco,  
a la Roda de premsa a la seu d’UGT.
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Redacció

L ’alumnat de 2n d’ESO de l’es·
cola Vedruna Vall de Terrassa 
va presentar una proposició de 

Llei de l’etiquetatge i la traçabilitat dels 
béns de consum que comprem. El fet 
ja ha esdevingut una Iniciativa Legisla·
tiva Popular (ILP), la qual ara inicia el 
període de recollida de signatures.

Divendres 19 d’octubre es dóna 
inici a l’acte de jurament de feda·
taris. Aquest serà el punt d’inici 
per a la recollida de les 50.000 sig·
natures que són necessàries perquè 
aquesta ILP pugui ser debatuda en 
seu parlamentària. Per aquest acte 
d’inici, estan convocats al Parlament 
l’Equip de Gestió de la Fundació 
Vedruna Catalunya Educació, els 
directors generals de les 36 escoles 
Vedruna de Catalunya i els col·la·
boradors en el projecte de la ILP, en 
representació del projecte. 

La iniciativa, que ha comptat amb 
la tecnologia de l’empresa sabade·
llenca, Twenty Corner SL, permet 
l’obtenció de la informació de l’ori·
gen dels productes de forma verídi·
ca i contrastada. La iniciativa pretén 
aconseguir un sistema d’etiquetatge 
dels béns de consum més responsa·
ble i ètic amb el seu origen.

Els alumnes en primer pla

Així ho expliquen l’Àfrica, l’Ale·
xanda, el Dani, el Max, la Berta, la 
Milena, el Joan, la Marta i la Jana, 
alumnes d’ESO de l’escola Vedru·
na Vall de Terrassa. “El curs passat, 
dins del marc del projecte edu·

catiu 9.2 (treball interdisciplinar 
que aplega les matèries de mate·
màtiques, ciències socials i anglès), 
ens vam adonar que, en general, la 
nostra societat desconeix l’origen i 
la confecció dels productes que ha·
bitualment consumim. Per aquest 
motiu, en el marc d’aquest projecte, 
van decidir endegar una iniciativa 
que exigís a les empreses la màxima 
transparència en l’etiquetatge dels 
béns de consum”.

Gràcies a aquesta iniciativa, diuen, 
“hem pogut comprovar que, tot i 
ser tan joves i treballar des de l’aula, 
podem contribuir a fer un món més 
just, equitatiu i responsable”.  “Al 
principi de començar aquest pro·
jecte no pensava com d’important 
seria. Per a mi ha estat una experi·
ència increïble i irrepetible”, explica 
l’Àfrica.

Per la seva banda, el Dani assegura 
que, per a ell “aquest projecte ha es·
tat un creixement constant. De co·
mençar com una simple activitat de 
trobar informació sobre el que tens 
a casa, a sentir que pots fer un gran 
canvi en la societat. Crec que una 
oportunitat de fer alguna cosa com 
aquesta no se’t presenta cada dia, i 
quan se’t presenta, l’has d’aprofitar 
al màxim.”

De l’aula al Parlament

La intenció dels seus promotors 
és “fer extensiva la nostra proposta, 
tant als 20.000 companys que estu·
dien a les 36 escoles de la xarxa Ve·
druna Catalunya, com a tots aquells 
interessats en aconseguir uns hàbits 

 ▪ Alumnes de l’escola Vedruna de Terrassa al Parlament.

2a quinzena d’octubre de 2018

de consum més responsables”. Tal 
com afirma en Max: “aquest projecte 
ha canviat totalment la meva forma 
de pensar i de comprar. Vaig veure 
el que tenim al darrere, tot allò que 
no es veu, l’altra cara de la moneda. 
Realment no sabem ni tenim gens 
d’informació sobre el que mengem, 
o amb el que ens vestim”.

Amb tot, aquest projecte posa de 
manifest la necessitat de treballar 

des de les aules iniciatives que con·
tribueixin a repensar el món que 
habitem i a traçar·hi actuacions per 
fer·lo millor per a tots.

“Per als nostres professors, el pro·
jecte també ha estat una experiència 
molt enriquidora i esperen que el 
projecte arribi a tothom”, resumei·
xen els alumnes del Vedruna.

Per aquest motiu, s’ha creat un 
portal web informatiu per incenti·

var la recollida de signatures, que es 
podrà fer a través de les 36 escoles 
Vedruna Catalunya. 

Les escoles Vedruna de Catalunya inicien la 
recollida de signatures per la Llei d’Etiquetatge
Després que el Parlament hagi acceptat la iniciativa presentada pel Vedruna Vall, ara comença la campanya per 
intentar aplegar 50.000 signatures en 6 mesos.

CREAESCOLA

L’adreça del portal: 
ilpconsumresponsablevedruna.cat.
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“D’aquelles llambordes, aquestes alternatives”

El 27 i 28 d’octubre, arriba la Fira 
d’Economia Social i Solidària

Miquel Gordillo

Per tal de donar a conèixer di·
verses experiències de sobirania 
agroecològica desenvolupades 

en el món local, l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Occidental va organitzar, el 
passat 10 d’octubre, una trobada d’in·
tercanvi d’idees. Realitzada a l’alberg 
d’Els Caus de Mura, l’acte va congre·
gar una trentena de representants de 
cooperatives, tècnics de l’administració 
i altres interessades, per escoltar experi·
ències en municipis de la comarca del 
Bages, el Vallès i el Barcelonès. Aquesta 
era la intenció de l’Ateneu Coopera·
tiu del Vallès, el qual contempla que 
experiències similars puguin ser repli·
cades en l’entorn del Parc de Sant Llo·
renç del Munt i l’Obac.

Sobirania alimentària, turisme 
responsable i economia rural

Parlem d’experiències de l’àmbit de 
l’agroecologia, l’habitatge i el turisme 
sostenible, algunes d’elles convertides 
en cooperatives, d’altres com a iniciati·
ves municipals, totes elles adreçades al 
desenvolupament sostenible dels en·
torns rurals.

El projecte Alimentem Collserola! pre·
tén precisament promoure una transi·
ció agroecològica en aquest parc natu·
ral que envolta la capital; «al bell mig de 
Barcelona tenim activitat força agrària 
i ramadera», explicà l’Ariadna Pomar 
d’Arran de Terra, un col·lectiu que vol 
«promoure sistemes alimentaris més 
justos i sostenibles, a través dels valors 
de l’agroecologia, l’economia social i so·
lidària i l’ecofeminisme». 

El projecte treballa conjuntament 
amb uns 20 productors de la zona, els 
quals elaboren cítrics, ramats, cereals, 
alguns projectes d’horta, oli i vi. “El per·
fil de la pagesia de Collserola correspon 
a gent jove, amb una mitjana d’edat de 
40 anys, i la major part homes, sovint 
gent que no prové del sector”, segons 
l’Ariadna. De fet, en aquest territori 
molt proper a l’àrea metropolitana, hi 
ha hagut una pèrdua important de su·
perfície cultivada: actualment només 
un 6% (490 hectàres), “s’ha perdut un 
70% des dels anys 50 del segle passat”. 
Desenvolupar una xarxa d’horts rurals 
de la zona i un projecte de reaprofita·
ment de residus, vegetals per elaborar 
compost, són altres accions que inclou 
Alimentem Collserola.

L’Ajuntament de Navàs va engegar 
l’any passat un projecte adreçat a trans·
formar el model alimentari al voltant 
d’aquesta població del Bages. Jaume 
Casals, alcalde de la CUP de l’Ajunta·
ment de Navàs, explicà en la trobada 
a Mura les bases d’aquesta campanya 

municipal, la qual és «transversal, ja 
que vol implicar a productors, hosta·
leria, així com a les diferents regidories 
de l’ajuntament», passant per la pro·
moció econòmica i rural, el turisme, 
els drets socials i la sanitat, l’educació, 
l’urbanisme i el medi ambient, entre 
d’altres. «És un projecte molt obert, 
però no tant com voldríem: costa molt 
empènyer la participació», reconegué el 
Jaume, que indicà també algunes reti·
cències per part dels mateixos pagesos 
quan se’ls parlava de produir de forma 
ecològica.

Navàs SA (Sobirania Alimentària), 
que és com es diu la campanya, es va 
iniciar el 2017 amb una injecció de 50 
mil euros. Una de les accions va ser 
habilitar un hort urbà, el qual ha per·
mès realitzar formació i sensibilització 
sobre el consum agroecològic. També 
s’han potenciat els menjadors ecològics 
a les escoles del poble. Per mantenir 
l’impuls, aquest 2018 «s’ha augmentat 
la partida fins a 80.000 €, l’1% del pres·
supost municipal». 

Una altra de les accions en marxa és 
l’elaboració d’un llistat de productors 
ecològics que siguin pròxims, així com 
una campanya de promoció i visualit·
zació dels productes locals a les boti·
gues i els restaurants locals. «Hem re·
cuperat alguna varietat de vi a la zona», 
explicà també en Jaume, en un esforç 
per acompanyar i potenciar una mos·
tra dels productors de vins del territori.

Després de quasi dos anys d’encetar el 
projecte, un cop observats els resultats i 
les dificultats, l’alcalde exposà com han 
valorat que un projecte com aquest, 
«molt ambiciós per a un petit poble» 
com és Navàs, ha de comptar a la vega·
da amb la creació d’una xarxa comarcal 
amb altres municipis pròxims, així com 
iniciatives com Mengem Bages, «per·
què això pugui anar més enllà».

Des de l’Agència de Desenvolupa·
ment del Berguedà s’ha estat treba·
llant enguany per desenvolupar una 
cooperativa en l’àmbit forestal. Les 
accions s’adrecen doncs a explotar les 
masses forestals, on hi ha un mercat i 
una oportunitat per crear almenys una 
cooperativa.

L’administració pública va permetre 
l’impuls d’aquesta cooperativa de tre·
ball, gràcies als anomenats projectes 
singulars, d’on neix aquesta iniciativa. 
El calendari d’execució va incloure una 
fase de difusió del projecte, i seguida·
ment una formativa, unes 60 hores en 
l’àmbit cooperatiu, «donat que molta 
gent desconeixia aquest camp». 

Energia eòlica de propietat 
compartida

La il·lusió i la perseverança d’anys de 

Experiències de l’economia social  
en l’àmbit rural intercanvien noves idees 
Projectes cooperatius que s’estan duent a terme en petits municipis es donen cita a Mura, de la mà de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Occidental, amb l’objectiu d’apropar-s’hi i poder ser replicades en altres entorns.

 ▪ Grup de treball de la trobada d’experìencies rurals, el passat 10 d’octubre a Els Caus de Mura. MG

treball han fet que, des del març de 
2018, una comunitat de consumidors 
disposi d’un molí de vent per genera·
ció i autoconsum d’electricitat. Aquest 
aerogenerador està instal·lat a Pujalt, a 
l’Alta Anoia, i es va projectar el 2009, 
concebut com un projecte de parti·
cipació ciutadana i oberta. «Som els 
propietaris del generador i consumim 
l’energia que produïm», explicà el Josep 
Cabré.

El molí de Viure de l’aire, descrit com 
el primer projecte popular d’energia 
eòlica que és, a la vegada, de propietat 
compartida, es connectà a la xarxa elèc·
trica el març de 2018, amb uns pals de 
20 metres de diàmetre i «amb la difi·
cultat que comporta el seu transport», 
explicà en Josep. La inversió ha estat de 
2.800.000 euros, i compta fins al mo·
ment amb la participació de 571 perso·
nes i entitats que n’han aportat diners. 
Algunes de les entitats participants són 
Som Energia, Arç Cooperativa, Albert 
i Noya, la Fundació Roca Galès, Caixa 
d’Enginyers i GreenPeace, entre d’al·
tres.

També es va presentar la cooperativa 
de lloguer d’habitatges a preus assequi·
bles Omplim els buits, impulsada per la 
Confederació de l’Associació de Veïns 
de Catalunya (CONFAVC). L’objec·
tiu és «disposar d’un parc d’habitatges 
en règim de lloguer, i que podem gau·
dir d’un preu assequible dins un model 
cooperatiu», explicà una de les seves 
impulsores. 

Aquest projecte s’adreça a habitatges 
buits de petits tenidors, i es pensa més 

a donar una sortida a gent que vol pa·
gar un lloguer, però no als preus que 
estan ara, més que no pas a gent en risc 
d’exclusió. Per això, Omplim els Buits 
pretén llogar habitatges «amb una re·
ferència del 65% del preu de mercat».

La forma d’operar que es planteja 
consisteix en el fet que el propietari ce·
deixi temporalment el seu habitatge a 
la cooperativa, i aquesta s’encarrega de 
la rehabilitació i altres serveis. La coo·
perativa també s’encarregaria de les ges·
tions del contracte de lloguer adreçat 
als seus socis.

Els Caus de Mura, alberg i casa de 
colònies familiar

«Ens vam trobar aquesta casa i dues 
famílies vam decidir fer un projecte 
d’economia social i solidària on bolquem 
els nostres valors». Després d’acordar·ho 
amb el Bisbat del municipi, de qui és la 
propietat, i gràcies a l’accés a un fons Le·
ader i un capital de Coop57, va sorgir el 
projecte Els Caus de Mura.

«Ho hem portat entre dues persones 
durant 3 anys, i ara fa un any vam obrir 
un restaurant, ja que hi vam observar 
aquesta necessitat en el poble». Des de 
llavors, el restaurant de menjar ecològic 
i de proximitat de Les Olles dels Caus 

«està funcionant molt bé», apuntà el 
Ferran, i ja compta amb un equip de tre·
ball de 12 persones.

«Ens hem trobat que és difícil tenir 
visibilitat per fer colònies, les escoles van 
a la mateixa casa cada any, o ho fan a 
través d’agències». Hi ha un projecte de 
col·laboració amb la cooperativa de ser·
veis educatius l’Eina de Terrassa. El que 
fins ara els ha funcionat millor són els 
grups familiars i les celebracions de tot 
tipus, reconeixia el Ferran. “El nostre pú·
blic són les famílies», a través de reserves 
directes, que als Caus de Mura treballen 
sobretot en l’àmbit de l’ESS.

«Avui preteníem fer una trobada con·
junta amb poblacions també de la co·
marca del Bages, on tenim pobles a on 
no arribem”, ens explica la Berta Serra, 
tècnica de l’Ateneu Cooperatiu del Va·
llès Occidental. «Es tracta de llocs que 
tenen un context determinat: pobles pe·
tits, aïllats entre si en un entorn rural». 
La Berta apuntà: «volíem preguntar·los 
què volen fer i què estan treballant, per 
això hem convidat a projectes que siguin 
ser inspiradors, per tal que la gent po·
gués escoltar·los i després debatre con·
juntament com ho han fet, amb quines 
dificultats s’hi han trobat, per poder re·
plicar·los en el seu territori».

XAREC, projectes de restauració sostenibles i responsables

A partir de diverses experiències locals i de proximitat, es va crear recentment la XAREC, un projecte col·lec·
tiu de projectes de restauració que compta actualment amb 15 espais d’arreu del país. «Principalment ha estat 
un espai de suport mutu, de projectes que patim molt per tenir un salari mínim», tal com expressà el propi 
Ferran.

La XAREC, com a cooperativa de serveis, pretén fer de gremi sectorial, tot oferint un seguit de serveis als seus 
projectes associats. Entre d’altres, la creació d’un segell propi de slow food que posa la mirada en la qualitat del 
treball, dels productes, i en la gestió de l’empresa. L’objectiu és, tal com descriví el Ferran ·Els Caus de Mura en 
forma part de la XAREC·, «trencar amb la precarització del sector i consumir productes ètics».

El manifest que es pot llegir a la seva web destaca per exemple que es tracta d’espais lliures d’apostes, sense mà·
quines escurabutxaques, «que són una xacra social». També s’ha inclòs el concepte del decreixement. I davant 
de tot, la filosofia de «cooperar davant de competir».
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terrassa.cat/audiencies-publiques
participa.terrassa.cat

OCTUBRE 2018

Horari de les sessions: de 18.30 a 20.30 h

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

22 30 GRACIA GARCÍAMANUEL GIMÉNEZ

Sala d’Actes Vapor Gran Centre Cívic Montserrat Roig

• Ocupació • Emprenedoria i 
Empresa • Legalització 
d’Activitats • Indústria i 
Promoció del Sòl Industrial • 
Consum • Seguretat i Protecció 
Civil • Via Pública

• Serveis Socials • Polítiques 
de Gènere • LGTBIQ • Atenció 
Ciutadana • Organització i 
Recursos Humans

 >Tallers i curset de dibuix

NIKOCHAN còmics amplia l’oferta a la ciutat

Pep Valenzuela

L ’abril del 2016 obria al carrer 
Cervantes, a tocar de l’estació 
del Nord, una nova llibreria 

especialitzada en còmic de nova edició, 
paper, i encara amb una oferta molt 
ampla de manga. S’hi poden trobar 
altres coses, com figures, jocs de taula i 
productes del dit merchandasing, però 

la passió de l’Albert Mestres, informà·
tic, i de l’Eduard Roca, il·lustrador, 
és el còmic. La llibreria, amb 2 anys 
a Terrassa, és un projecte que ve de 
lluny, pel temps, deu anys, i distància, 
va ser creada a Badalona.

El model de botiga és el mateix que 
havien creat a llibreria de Badalona, de 
la qual l’actual és continuació. Venen 
llibres de nou, res de segona mà, i és 

La botiga també és un espai de taller de dibuix. L’Edu n’és el responsable. En 
diferents franges horàries, infants amb interès per aprendre a dibuixar o que ja 
en saben però volen millorar, posen mans a l’obra en la botiga sota la mirada i 
atenció de l’Edu que té anys d’experiència i estudi. Aquests tallers els anuncien 
a la web. Els horaris i classes són molt personalitzades, «més que classe intento 
adaptar al màxim el que necessita cada alumne, que tinguin una base la més 
sòlida possible i que desenvolupin la seva creativitat», explica.

D’altra banda, es fan presentacions de llibres, «sempre donem facilitats perquè 
els autors facin presentacions, autors locals, generalment. Tenim contacte regu·
lar amb ells», informa l’Albert. Alguns publiquen bastant i passen sovint per la 
llibreria, com per exemple, en Miguel Àngel Segura, que fa llibres de misteri. La 
seva obra més coneguda és El Hospital del Tòrax.

 ▪ Eduard Roca i Albert Mestres a la porta de la llibreria, a tocar de l’estació del Nord.

principalment botiga de còmics. Des·
prés tenen altres productes, «però la 
nostra mentalitat és el còmic», destaca 
l’Edu, «quan pensem en la botiga pen·
sem a vendre còmics i el tema del pa·
per». Els altres productes són figures, 
merchandasing, jocs de taula. I, encara, 
dintre del còmic, «el mercat del manga 
ha crescut moltíssim i li donem molta 
importància».

L’Albert explica que els agradaria 
portar més còmic del dit europeu o 
d’autor, «que ens agrada molt, però la 
veritat, a la gent li costa comprar·lo». 
En aquesta qüestió, l’Edu creu que «la 
clientela del còmic europeu no ens co·
neix o, si ha vingut, potser no ha trobat 
l’oferta necessària, però és que el més 
habitual és el còmic més comercial, de 
superherois, manga de tota mena, el 
públic juvenil predomina el manga... i 
no hem tingut condicions de treballar 
millor l’altra oferta».

Segons l’Edu, que és un gran di·
buixant, el còmic europeu té molta 
fantasia també, hi ha còmic històric i 

fantàstic, en referència clarament amb 
el realitzat a França, que fa servir un 
format més gran, i es publica amb 
periodicitat més llarga; mentre que el 
còmic més venut és mensual, de lectu·
ra ràpida, com els Marvel, afegint que 
tenen en els últims anys la connexió 
amb el cinema.

Un desafiament per als botiguers, 
perquè com diu l’Albert, «el públic 
l’acabes fent tu amb el producte que 
portes i ofereixes, tot i que acabem 
compartint molts clients que a cada 
lloc s’interessen per algun producte 
en concret», recordant l’experiència a 
Badalona.

Una història de casualitats i misteri

Cursets, tallers i activitats extra

P.V.

L’Albert i l’Edu treballen junts des 
del 1999, quan el primer obrí una 
botiga d’informàtica i l’Edu s’hi afegí. 
La informàtica va funcionar fins que 
instal·laren al costat un gran centre 
comercial dedicat al mateix sector. Tot 
i això, abans d’aquest fet, «ja treballà·
vem totes les hores del dia i no cobrí·
em despeses, era una cosa molt dura», 
recorda l’Edu.

Com a les històries d’herois, però, 
el vent semblava bufar a favor seu. 
«Algunes casualitats ens vam perme·
tre estar aquí ara amb la tenda de cò·
mics», explica l’Albert, tot afegint que 
«en definitiva, és el que sempre ens ha 
agradat». Un parell de clients, cadascú 
per la seva banda, va informar els com·
panys de la possibilitat d’adquirir una 
tenda de còmic que tancava, i el 2008 
reobrien la tenda amb nova persona·
litat. Va ser una decisió difícil, però 
també forçada per les circumstàncies 
i pel desig de treballar en allò que els 
resultava més interessant. «Ens vam 
tirar a la piscina», diu l’Edu, «però el 
canvi va ser molt bo».

L’Albert és el propietari del negoci, 
però preguntat sobre el paper de l’Edu 
respon que «és com si fóssim socis», 
al mateix temps que l’Edu matisa: «la 
feina l’hem fet entre els dos, ens hem 
ajudat, on no arriba un arriba l’altre, 
és una relació estranya i complexa, de 
vegades quan parlem amb la gent no 
entenen el concepte.

Com per afegir algun misteri al relat, 
l’Edu relata que «va ser molt estrany el 
traspàs de la tenda de còmics, perquè 
aquest noi ja tenia la botiga tancada 
feia mesos, però seguia pagant el llo·
guer i mantenint el local, estrany!» En 
tot cas, sembla ser no es podia dedicar 
al negoci, afegeix l’Albert, perquè «te·
nia una parada al mercat de Sant An·
toni, també de còmic i no podia portar 
tot. Encara està al mercat, és de segona 
mà, és altra forma de treball». Sigui 
com sigui, estem parlant d’un negoci 
que, tot i ser molt nou a Terrassa, té 
història i cert pedigrí.

Van obrir amb el nom Nikochan, 
que mantingueren en traslladar·se a 
Terrassa. Recorda l’Albert que vam es·
tar un parell d’anys molt bé, però que, 
després, entre els efectes de la crisi i la 
pujada de l’IVA, van començar a notar 
la caiguda de vendes. «A nosaltres, al 
ser llibres, l’IVA no ens afectà, però 
la clientela sí que els va afectar, es veu 
molt clar si mirem les estadístiques, 
baixades en picat», declara l’Albert.

D’altra banda, el lloc on estava la 
botiga, en una avinguda al límit amb 
Sant Adrià, al principi estava molt bé, 
molta llum i molta gent, però amb el 
temps es va anar «deteriorant de forma 
bàrbara». L’ajuntament va deixar aque·
lla zona com abandonada, «durant 4 
anys vaig estar reclamant el canvi de 
la bombeta de la farola perquè allò es 
quedava fosc totalment, escrivint car·
tes a l’alcalde i a Urbanisme i res, cada 
vegada més brut, no hi havia policia», 
assegura l’Albert.

Ja miraven locals de lloguer a Ba·
dalona, amb preus impossibles, quan 
novament, la sort es va creuar en el seu 
camí. L’Albert, s’havia mudat a viure a 
Terrassa i camí de l’estació trobà l’ac·
tual local en lloguer, un local ideal, al 
costat de l’estació. «Tot i els dubtes, 
no ens ho vam pensar massa», diu 
l’Albert.

El canvi fou superàpid, «l’adaptació 
quasi ni es va notar, ni pèrdua de ven·
des ni res, la clientela nova va venir de 
seguida, vam passar a vendre més que 
a Badalona, amb dos mesos ja haví·
em duplicat les vendes, el canvi va ser 
molt bo», comenten satisfets.
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Caye Casas: “Som una pel·lícula petita, cent per cent 
independent, sense ajudes ni televisions al darrere”

Mar Garcia Prat

• Una pel·lícula té molt menys res-
sò quan no rep premis? 

Les pel·lícules que realment tenen 
ressò són les que al darrere tenen 
una gran inversió, s’anuncien per la 
tele, tenen molt pressupost o reben 
ajudes públiques. Aquí el tema són 
els diners. Si ets petit, com ho som 
nosaltres i et donen premis, molt 
millor, perquè ets més visible. Matar 
a Dios és una pel·lícula 100% inde-
pendent que no té ajudes ni televi-
sions que la financin. I a més a més 
és una comèdia i costa molt que es 
premiï aquest gènere. Per sort, ens 
l’han anat seleccionant a molts festi-
vals per tot el món i hem anat rebent 
premis. Això ha fet que la pel·lícula 
hagi crescut una mica més. Nosal-
tres ni ens imaginaven que anés tan 
bé com ha anat als festivals.

• Els premis que esteu rebent te-
nen dotació econòmica?

No. En el cas dels curtmetratges sí 
que la majoria dels premis són eco-
nòmics, però en pel·lícules hi ha 
molt pocs premis que continguin 
dotació econòmica. Ens n’han donat 
algun, però.

Amb 21 dies 
de rodatge 

s’ha de portar 
tot molt ben 

preparat, no et 
pot fallar res

• El rodatge ha durat 21 dies. Com 
us ho heu fet? Heu tingut algun 
contratemps?

S’ha de portar tot molt ben prepa-
rat i saber que no et pot fallar res. 
Qualsevol petit inconvenient pot fer 
que el rodatge es pari. De fet, gairebé 
ens va passar. A la cua del càtering, 
un actor, sense voler, li va clavar un 
ganivet a l’ull a un altre i el vam ha-
ver de portar a urgències per veure 
si tenia un despreniment de retina. 
Finalment no va ser res greu i vam 
poder seguir rodant perquè si no 
potser hauríem d’haver eliminat 
l’actor de la pel·lícula (si és que per 
guió era possible) i potser Matar a 
Dios no existiria. 
Un altre dia va ploure molt a Terras-
sa, a la Masia de Can Gaià, i va co-
mençar a filtrar-se aigua per la cuina 
i per tot arreu i teníem tots els focus 

i tot el material tècnic per allà. Vam 
haver de plegar perquè ens podíem 
electrocutar.

• Com vau viure el muntatge?
Potser va ser el més difícil de tot, 
molt més que el rodatge. És difí-
cil dir quants dies va durar. Quan 
muntes una peli d’humor estàs molt 
intoxicat perquè l’has escrit, l’has ro-
dat i veus les seqüències mil vegades 
i coses que abans et feien gràcia ara 
estàs cansat de veure-les i dubtes de 
si funcionen o no. 

• Per què vau triar Terrassa com a 
localització?

Som de Terrassa i molta gent de 
l’equip també, així que com més a 
prop de casa, millor. Jo anava a dor-
mir a casa meva i això és un luxe. Per 
triar el lloc vam anar a la Film Com-
mission del Parc Audiovisual, els 
vam dir que necessitàvem una casa i 
ens la van trobar. Dels 21 dies que va 
durar el rodatge, 18 vam estar amb 
tot l’equip a la casa, semblaven unes 
convivències. 

• Com vau triar els actors?
Nosaltres tenim una llibreta amb 
noms d’actors i d’actrius que veiem 
en pel·lícules, al teatre o en curts... 
No fem càstings, el que fem és veure 
tot el que han fet els perfils que ens 
agraden. Vam triar actors que no 
coneixíem, excepte l’Emilio Gavira, 
el que fa de Déu, per qui hem escrit 
el personatge expressament. No li 
vam donar opció a dir que no, estava 
obligat a fer el paper, ja hem treballat 
altres vegades amb ell i tenim molta 
confiança. El David Pareja i l’Eduar-
do Antuña els vam trobar i contac-

tar a través de Facebook. Els tenia 
com a amics. Al cap d’una setmana 
ens van donar l’okei. I a la Itziar Cas-
tro la vam conèixer en una gala dels 
Premis Gaudí. Li vam dir que tení-
em un personatge protagonista per 
a ella en una peli que estàvem inten-
tant aixecar i li vam enviar el guió. El 
primer que va fer va ser trucar-nos 
i dir-nos que ens havíem equivocat, 
que en cap moment posava que el 
personatge fos una dona grassa. Li 
vam dir que no era cap equivocació, 
que el seu personatge era el d’una 
dona d’uns 40 anys i que era l’únic 
que necessitàvem. Era la primera ve-
gada que li passava això en 20 anys 
de professió. 

• L’argument de la pel·lícula és sur-
realista. Com va sorgir la idea?

La pel·lícula és una comèdia negra 
surrealista. La idea va sorgir de la 
pregunta “Si l’espècie humana desa-
paregués però tu poguessis triar dos 
supervivents, a qui triaries?” que vam 
fer als nostres amics en un sopar. 

Aquest tema va crear bastant debat, 
polèmica, riures... Vam veure que hi 
havia un tema interessant i vam co-
mençar a construir la història que ha 
acabat sent Matar a Dios. 

Ens ha costat 
moltíssim 
portar la 

pel·lícula a la 
gran pantalla

• Ha estat complicat arribar a les 
sales? A quantes sales heu estre-
nat?

Ens ha costat moltíssim portar-la 
a la pantalla gran. Les pel·lícules 
que són 100% independents com 
la nostra es financen amb diners 
privats i moltes vegades no s’arriben 
ni a estrenar. Aquesta és la realitat. 
Quan vols estrenar vas a les grans 
sales i grans cinemes i ells el que vo-
len exhibir és allò que té més poten-
cial de publicitat perquè la gent vagi 
al cine. Quan arribes i els dius que 
no et gastaràs diners en publicitat 
és un handicap. Per això és tan difí-
cil que les grans sales facin cinema 
d’autor i cine 100% independent. 
Hem estrenat a unes 40 sales a tota 
Espanya. A Terrassa, que és d’on 
som, la peli s’ha projectat al Cine-
ma Catalunya i a Cinesa Parc Vallès 
i fora d’aquí, a Madrid, al País Basc, 
Galícia i Andalusia. 

• Heu rebut finançament per part 
de les televisions públiques?

Ni TV3 ni TVE han volgut saber 
res de Matar a Dios en cap mo-
ment, ni tan sols després de gua-
nyar el premi a Sitges. TV3 no ens 
ha ajudat tampoc en excés a ser visi-
bles durant l’estrena i això es paga a 

la taquilla. El que més greu em sap 
és que la televisió pública catalana 
no doni suport al cinema català 
100% independent com el nostre ni 
tan sols comprant els drets d’emis-
sió. Segurament tenen els seus mo-
tius però jo no els entenc. Televisió 
Espanyola no ens va ni mencionar 
a les estrenes de cinema de la set-
mana i Matar a Dios era l’única 
pel·lícula espanyola que s’estrenava 
aquella setmana. Aquestes situaci-
ons acaben sent més pedres que et 
trobes pel camí.

• Esteu portant Matar a Dios per 
molts festivals. N’hi ha algun 
que us faci especial il·lusió?

Molts. Als festivals els envies la 
pel·lícula i esperes que el comitè de 
selecció te la seleccioni. En aquest 
sentit hem tingut molta sort per-
què ens han seleccionat molt. Ens 
hem centrat, sobretot, en festivals 
de cinema fantàstic i de terror, 
però també hem estat al Toulouse 
Cinespaña Film Festival i a l’agost 
vam guanyar un premi al Festival de 
Cine de Comedia de Tarazona y El 
Moncayo, que és el festival de cine 
de comèdia més important d’Espa-
nya. L’has d’enviar, que agradi i que 
la seleccionin. Volíem començar 
estrenant a Sitges l’any passat i ho 
vam aconseguir. 

• Us han fet comentaris sobre el 
títol?

El títol evidentment és premeditat. 
Era una de les poques armes que 
teníem i volíem que a la gent se li 
quedés gravat. També és cert que 
pot crear rebuig i que algú no la vagi 
a veure només pel títol. Hem rebut 
comentaris que ens deien que érem 
irrespectuosos. El que critiquem de 
manera irònica i cínica és com ens 
han explicat la història; la família, 
la religió, l’espècie humana... però 
en cap moment hi veig una falta de 
respecte.

 → CINEMA: MATAR A DIOS

Entrevistem a Caye Casas, codirector de la pel·lícula Matar a 
Dios juntament amb Albert Pintó, tots dos egarencs. Casas és 
dibuixant i Pintó és professor de l’ESCAC. Entre tots dos han 
creat la marca Pinto&Caye, símbol de surrealisme i humor negre. 
Després de guanyar el Premi del Públic al Festival de Cinema 
Fantàstic de Sitges el passat 2017, el film segueix voltant pel món 
i rebent premis (11 fins ara). Els seus creadors, però, segueixen 
picant pedra i superant les traves constants que es van trobant 
per exhibir aquesta pel·lícula 100% independent i feta a Terrassa. 

 ▪ Part de l’equip del film Matar a Dios.

 ▪ El director Caye Casas, en el Festival de Cine Fantàstic de Sitges.
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 → TEATRE

Eloi Falguera 
Director i autor

PAM Teatre tornarà a repre·
sentar, els propers 9, 10 i 11 de 
novembre, Les Regles del Joc. 
Interpretada per Cori Munta·
da i Marc Talló, i dirigida per 
Xavi Pallejà, amb l’ajuda de 
Paqui Copoví, es podrà veure al 
Casalet del Casal de Sant Pere, 
un espai més íntim que la Sala 
Crespi. I és que una obra tan 
intensa com aquesta, demana 
un espai més reduït i proper 
al públic. Un espai de només 
40 localitats. No us adormiu a 
reservar les entrades, doncs, els 

qui estigueu interessats.  
L’èxit de públic de l’estrena, la 

passada primavera, és el que ha 
motivat la reposició de l’obra, al 
mateix espai on es va estrenar. 

Per parlar d’aquest muntatge 
i de la rebuda que va tenir per 
part del públic, hem entrevistat 
el director, Xavi Pallejà.

• De què tracta Les Regles del 
Joc? 

Tracta d’un home que segresta 
una dona. Durant l’hora i dos 
quarts que dura l’obra discutei-
xen sobre quin ha de ser el final 
d’aquest segrest. És un thriller, 
amb un punt de tragèdia grega. 
Intueixes com acabarà la cosa, 
però t’ho van girant tot del dret 
i del revés. Té intriga, tensió, 
violència... Tots els elements 
perquè funcioni.

• En una obra de només 2 
personatges, la interpreta-
ció és fonamental. 

Sí, és la base. La Cori i el Marc 
han treballat de valent. Són 
uns actors boníssims. A més, 
ens hem entès molt bé. El Marc 
n’està molt satisfet perquè, fins 
ara, només havia fet papers 
còmics. Es trobava encasellat. 
Amb aquesta obra ha trencat 
esquemes, ha demostrat que 
no només sap fer riure.  

• I per tu, com a director, ha 
significat un nou repte?

Ha sigut un treball molt in-
tens, però a la vegada molt bo-

nic. Hem treballat sentiments, 
emocions i, sobretot, hem ju-
gat a sorprendre’ns a nosaltres 
mateixos. L’espectador trobarà 
bones interpretacions, però 
també a un bon ritme. Aquesta 
ha sigut una de les meves màxi-
mes preocupacions: que l’obra 
no s’alentís, que mantingués 
sempre un ritme trepidant. 

• Heu arriscat, doncs.
Sí, hem arriscat. Podem dir 
que hem anat una mica al límit 
en les interpretacions dels per-
sonatges. Amb això no vull dir 
que siguin unes interpretacions 
histèriques, sinó que s’ha tre-
ballat intensament. Però que 
ningú s’espanti, a mi m’agrada 
el teatre clàssic. Clàssic, entès 
com a fàcil d’entendre. L’obra 
explica una història. L’especta-
dor no ha d’interpretar res. 

• L’obra es va estrenar el maig 
passat. Com va reaccionar 
el públic? 

Molt bé. Vam omplir el Casalet 
els dos caps de setmana. Tení-
em por que el segon cap de set-
mana fos una mica fluix, però 
la veritat és que el boca-orella 
va funcionar. L’obra va agradar 
i, fins i tot, hi va haver gent que 
no va poder entrar. Per això la 
repetim. 

• Quina és la millor crítica 
que us van fer?

Totes van ser bones, però 
potser la millor ens la va fer 
el pare de la Cori. Ens va dir: 
“Ho heu fet molt bé, però he 
patit molt.” És una bona crí-
tica perquè vol dir que actu-
em amb molt de realisme.  

• Després d’aquestes tres 
representacions, quin re-
corregut tindrà l’obra?

Després d’aquest cap de 
setmana, descansarem fins 
passat Nadal. La intenció 
és fer-la un cop cada mes a 
Terrassa. En espais diversos: 
garatges, trasters, estudis 
d’artistes, sales petites... Una 
obra tan íntima no necessita 
grans espais. Buscarem tam-
bé indrets fora del Centre. 
Una idea que em volta pel 
cap és anunciar les actuaci-
ons com si fos un joc de pis-
tes. Dir el dia, però no l’espai 
concret fins que l’actuació es 
vagi acostant. Dir-ho el dia 
abans, per exemple. També 
intentarem portar-la per la 
gira de mostres i concursos.

• A partir de quina edat re-
comaneu l’obra?

A partir dels 15 anys, però 
això depèn molt dels pares. 

PAM Teatre tornarà a representar  
Les Regles del Joc aquest novembre

 ▪ Xavi Pallejà.

David de la Blanca

A Terrassa gaudim 
d’una gran diversitat 
de música de tots els 

estils; des de grups de Rock, 
Pop, Jazz, Flamenc, fins a 
grups tradicionals de per·
cussió (diables) i grups de 
percussió moderna (batu·
cades), on ens centrarem en 
aquest article.

La batucada és una música 
afrobrasilera que es carac·
teritza per l’ús d’instruments 
de percussió. Els orígens de 
les batucades es remunten al 
continent africà, on en l’anti·
guitat era freqüent que les 
persones es reunissin al vol·
tant de tambors per cantar i 
ballar.

Cada país va adoptar la 
seva forma d’entendre aquest 
tipus de percussió i a Brasil 
va evolucionar en forma de 
batucada. La Batucada és 

Blacktucada, una 
batucada egarenca  
amb estil propi

interpretada en grup, gene·
ralment durant la celebració 
del carnestoltes amb l’ob·
jectiu de divertir·se, ballar i 
animar la festa.

Aquesta forma de fer mú·
sica i dansa s’ha exportat 
amb els matisos caracterís·
tics de cada cultura. De Bra·
sil al Món!

Des de fa uns anys, en el 
nostre territori, hem adop·
tat i interpretat a la nostra 
manera aquests ritmes bra·
silers i els hem incorporat en 
les nostres festivitats; com 
poden ser carnestoltes, rues 
de festa major o fins i tot en 
les cavalcades de Nadal.

D’aquestes ganes de fer 
gaudir a la gent i de pas·
sar·s’ho bé amb la percussió 
neix Blacktucada, un grup 
de percussionistes egarencs 
amateurs, que des de fa 6 
anys omplen de ritme els 
nostres carrers. La seva evo·

lució musical ha anat crei·
xent des dels seus inicis i en 
poc temps han estat guardo·
nats amb diferents premis:

El 2017 van ser el Grup 
Revelació de l’XI Concurs 
Barcelona Percussió.

El maig de 2018 van que·
dar tercers en el V concurs 
As de Repiques de Vilassar 
de Mar.

El juny de 2018 van gua·
nyar el 2n premi en el con·
curs organitzat per Diables 
Rojos a Sant Feliu de Llo·
bregat.

I el 6 d’octubre passat van 
quedar primers en el IX 
concurs de L’Hospitalet de 

Llobregat, La Kabronada 
Musical.

La trajectòria de Black·
tucada parla per si sola; es 
tracta d’un grup que evolu·
ciona i creix musicalment 
cada vegada més. Consta de 
gairebé 40 percussionistes 
en el seu format de rua, amb 
l’afegit d’una altra batucada 
infantil impregnada d’ener·
gia i il·lusió. En definitiva, 
es tracta d’una gran família 
que persegueix un únic ob·
jectiu: passar·ho bé i gaudir 
tocant. 

En el seu recorregut mu·
sical han animat amb el seu 
espectacle de percussió tant 

en curses d’atletisme, fes·
tes majors, esdeveniments 
esportius i esdeveniments 
solidaris de la ciutat de Ter·
rassa, per exemple donant 
suport al càncer infantil a la 
campanya “posa’t al seu cap” 
de la mà de Susana Zaguir·
re i Juan Antonio Villar, fins 
a la captació de donants de 
sang que els bombers ega·
rencs organitzen cada any.

Feina intensa i una infini·
tat d’assajos fa pensar que 
qualsevol persona pugui as·
solir els objectius, il·lusions 
o metes que es proposi. A 
més, el dissabte 24 de no·
vembre a les 20.00 hores, a 

la Plaça Vella i celebrant el 
XXV aniversari del grup 
de diables Balrogs, partici·
paran en una performance 
en conjunt Balrogs · Black·
tucada que s’anomenarà 
“RESURRECTION, la ce·
guesa de no veure allò que 
la innocència il·lumina ...”. 
L’espectacle està basat en la 
mitologia catalana. La plaça 
s’omplirà de foc, percussió, 
dansa, emoció i participaran 
una trentena d’egarencs que 
no deixarà indiferent a cap 
espectador que s’apropi a 
veure·ho. La representació 
és gratuïta i apta per a tota 
la família.

Cada pare i mare coneix els 
seus fills. Jo, per exemple, al 
meu fill de 15 anys li deixo 

Les Regles del Joc es podrà veure els propers 9, 10 i 
11 de novembre, al Casalet del Casal de Sant Pere (C/ 
Major de Sant Pere, 59).

Divendres i dissabte a les 21.30 h i diumenge a les 19 h. 
Reserva d’entrades, per Whatsapp, al 657154187.

veure. Altres potser pensaran 
que encara és massa jove.

 → MÚSICA

 ▪ El grup de percussionistes egarencs amateurs Blacktucada.
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 → VINYETES

 → VINOTECA → AGENDA

Sergio Lueza - Enviando.com

Avui us proposo iniciar un viatge que ens durà per les di-
ferents zones productores de vi de Catalunya, m’acompa-
nyeu?

A on anem

Per arribar al nostre primer destí ens dirigirem cap al nord 
direcció Manresa, ens endinsarem a la Denominació d’ori-
gen Pla de Bages,  on podem seguir la Ruta de les Tines, 
antigues construccions de pedra seca per a l’elaboració 
del vi en les valls del Montcau i la Ruta dels Cellers, on po-
drem visitar 14. 

Aquesta zona tenia una gran importància vitivinícola, al 
segle XIX era la comarca amb més vinya de Catalunya, 
abans de la fil·loxera hi havia 23.841 hectàrees, actual-
ment hi ha 450.  No cal dir que ens trobarem cellers amb 
una llarga trajectòria i grans vins per descobrir, elaborats 
majoritàriament amb Cabernet Sauvignon, però no podeu 
deixar de tastar les seves varietats autòctones com són el 
Picapoll i el Sumoll.

El celler que visitem

Per estrenar la nostra ruta he triat el Celler Solergibert al 
ben mig d´Artés, un celler familiar amb una gran tradició 
en el conreu de la vinya que es remunta al 1730. El celler es 
troba a la casa familiar i la seva construcció es va iniciar el 
1868 des de llavors s’han fet diferents ampliacions. 

Molts viticultors de la zona varen deixar de conrear les se-
ves terres per treballar a la indústria, però l’Enric va conti-
nuar amb la seva passió, el vi, que va transmetre al seu fill 
Josep i que ara continua amb una nova generació.

Quan visites Solergibert  t’atén en Josep, el propietari, qui 
té cura de les vinyes, qui pateix pel clima, qui parla dels 
seus vins com si fossin els seus fills. Poder tastar amb el 
productor es converteix en tota una experiència que et 
permet entendre el viatge del vi des de la vinya fins a la 
copa.

El vi que tastem

El vi escollit per aquest primer tast és el Sumoll negre 
2017:
Varietat: 100% Sumoll de vinyes velles de més de 70 anys.
Criança: 4 mesos en bóta de roure francès de tercer i 
quart vi.

D’aspecte ens recorda la lleugera tonalitat de la varietat 
Pinot Noir, aromes a fruita vermella, balsàmic i especies 
com pebre negre i nou moscada. A la boca descobrireu 
la personalitat del Sumoll, és un vi fresc, lleuger, amb un 
perfecte equilibri entre l’alcohol i l’acidesa, amb persona-
litat pròpia, ens omple la boca. En definitiva un vi que ens 
permet gaudir-lo a copes fora dels àpats o maridat amb 
gran varietat de plats com serien seleccions d’embotits, 
amanides, pollastre al forn, carn de porc...

És un vi molt versàtil, fàcil de beure. 

CINEMA
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE

 > 17.15, 19.45 i 22.10h. Cold War 
Preu: 7 €
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 17, 19.30 i 22h. La buena 
esposa 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
 > 19.15 i 22.10h. Cold War 

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

 > 17, 19.30 i 22h. La buena 
esposa 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
 > 17.15  i 19.45 h. Cold War 

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

 > 17 i 19.30 h. La buena esposa 
Preu: 7€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
 > 21.30 h. Häxan: la brujería a 

través de los tiempos
Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 136

 > 17.15, 19.45 i 22.10 h. Cold 
War
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 17, 19.30 i 22 h. La buena 
esposa
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIJOUS 25 D’OCTUBRE
 > 17.15 i 22.20h. Cold War

Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 17, 19.30 i 22.h. La buena 
esposa
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DILLUNS 29 D’OCTUBRE
 > 12 i 17h. Chicas nuevas 24 

horas amb col·loqui
Cinema Catalunya 
C / Sant Pere, 9

CLUB DE LECTURA
DISSABTE 27 D’OCTUBRE

 > 11:30 h. [Club de lectura] He 
venido a hablar de mi libro
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

CONCERTS
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE

 > 21 h.  Judit Neddermann & 
Pau Figueres 
Preu: 15€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

 > 22 .30h. Pantaleó i Anaïs Vila
Cafè Bar Amics de les Arts 
Carrer Teatre, 2

 > 21 h. OJO TRIO!
Cafè de l’Aula de Música 
Carrer Volta , 37

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
 > 21 h. Mengual / Garciás / 

Fuster
Cafè de l’Aula de Música 
Carrer Volta 37

 > 20 h. Presentació del 
grup terrassenc Carota de 
Ipanema 
Preu: Taquilla inversa
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
 > 23.30 h. Amaro Freitas Trio 

Feat. Raynald Colom 
Preu: 15 - 18€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

 > 23.30 h. Amaro Freitas Trio 
Feat. Raynald Colom 
Preu: 15 - 18€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
 > 21 h. Manu Guix & Band 

Preu: 20€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

CULTURALS
DIMECRES 24 D’OCTUBRE

 > De 19 a 20.30 h. La invisi-
bilitat femenina: d’objecte 
a subjecte. Xerrada dins del 
cicle L’art com a mirall de la 
societat.
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Teatre, 2

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
 > 20 h. Representació de 

l’obra Llibres per cremar 
Preu: 10,50€
Sala Maria Plans 
Plaça Didó, 1

DIVENDRES 19 
D’OCTUBRE

1A. TROBADA 
PER A JOVES 

AMB IDENTITATS 
DE GÈNERE I 
IDENTITATS 
DIVERSES

18.30H. 
CASA BAUMANN

 > 20 h. Scala de Scapino 
Ballet de Rotterdam 
Preu: 10 - 28€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
 > 18 h.  Duet de circ musical 

Dékoncert 
Preu: 10€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

ESDEVENIMENTS
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE

 > 18 h. HackClub: crea el teu 
objecte imprès en 3D
Baumannlab 
Avinguda Jacquard, 1

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
 > 19 h. Innauguració del labo-

ratori de fotografia analògica 
Amics de les Arts i JJMM
C/Teatre, 2

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
 > De 10 a 17 h. Festa i tast del 

4t. concurs de ratafia
Colla de Federins i Ateneu 
Terrassenc 
Passeig del Vapor Gran

 > De 10 a 12 h. El Districte 4 
Pedala!
Consell Municipal Districte 4 
Pl. de l’Assemblea de Catalunya 

DIJOUS 25 D’OCTUBRE
 > De 19 a 20.30h. Xerrada – 

Taller: Comerç local, comerç 
cooperatiu
Ateneu Terrassenc 
Passeig Vapor Gran, 39B

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
 > De 10.30 a 13.30 h.  Taller de 

brodat contemporani amb 
materials reciclats 
Preu: 20€
Museu Tèxtil 
C/ Salmerón, 25

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
 > 11 a 14h. XII Festival Sopes 

del Món
Parc Gernika 
C/ Àlaba

INFANTIL
DISSABTE 20 D’OCTUBRE

 > 18 h. Contacontes a càrrec 
de CRISSPETA al Bau House 
Preu: Taquilla Inversa
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
 > 11.30 a 13h. Presentació de la 

Guía de monstruos, bestias y 
seres extraordinarios
Biblioteca Central de Terrassa 
Passeig de les Lletres, 1

 > 18 h. Els tres porquets 
acompanyats de música 
Preu: 10 € - 15 €
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
 > 18 h. Els cistells de la 

caputxeta de Samfaina de 
colors 
Preu: 8€
Teatre Principal 
Pl. Maragall, 2

EXPOSICIONS
 > «NOU» , de Marc Castellet i 

l’Estudi Run 
Fins l’1 de novembre
Sala Muncunill 
Pl. Didó, 3

 > «L’harmonia dels colors», de 
Rosa Torres 
Del 18 d’octubre al  al 25 de 
novembre
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340
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• Quins són els records més vius de la teva in-
fantesa?

Vaig estudiar als Escolapis, tot i que la meva 
família no era creient. Allò em van marcar, va 
ser entre els 6 i els 13 anys, llavors tenia moltes 
inquietuds que s’expressaven com era possible, 
o sigui religió. El meu avi era cisteller, vivíem al 
carrer Fontvella 39, davant del Social, on hi vaig 
anar molt d’infant. Després, l’aspirant d’Acció 
Catòlica i el moviment juvenil, llavors era com 
una mena d’esplai. 
La cistelleria no funcionava massa, el meu pare 
va anar a treballar al tèxtil fins que es va jubilar. 
Jo vaig començar a treballar al Banc Comercial 
Transatlàntic, de botones. Als 16 o 17 anys vaig 
començar a participar en moviments juvenils al 
barri de Sant Llorenç, on anava a les tardes i aju-
dava a l’escola Moisès.

La política continua 
existint, sense 

política no podem fer 
res, sense organitzar-
nos no podem fer res. 

• Aquí ja t’apropes a l’activitat política?
En aquest temps havia conegut la religió pro-
gressista i moviments de joves. Va ser amb 20 
anys quan vaig començar amb el moviment sin-
dical, en assemblees i comitès que esdevingueren 
més tard les CCOO. Amb la proposta d’ocupar 
espai en el sindicat vertical, aquesta organització 
va créixer molt. Jo vaig ser secretari general de 
Banca i Estalvi de Terrassa. CCOO treballava 
molt bé en aquella època [mentre ho comenta, 
en Mènec mostra els carnets de CCOO i del 
PSUC].
Al barri de Sant Llorenç vaig conèixer l’Organit-
zació Revolucionària dels Treballadors (ORT), 
que es definia com a maoista, i em vaig afiliar. 
Em va ajudar molt, perquè aquest partit donava 
molta importància a la formació, vaig fer molts 
cursets sobre marxisme. Paral·lelament em vaig 
anar apartant de la religió.
Després d’uns pocs anys vaig anar al PSUC, 
perquè l’ORT era molt radical, i no miraven bé 
els treballadors de banca, només els dels sectors 
«productius». El PSUC era més ampli, però 
no es preocupava tant per la formació. Ja era el 
temps de l’eurocomunisme, la crítica del comu-

nisme soviètic. En aquest partit vaig ser membre 
del comitè local de Terrassa, era responsable de 
finances. Mentrestant, continuava fent sindica-
lisme, de fet fins a la jubilació.
En tot cas, després de la Transició i quan el 
PSUC esdevingué Iniciativa per Catalunya, tot i 
que em vaig afiliar, vaig anar deixant la militància 
activa.

• Quines eren les noves preocupacions o mo-
tius?

En aquest entremig, em vaig plantejar la meva 
qüestió personal. Sóc homosexual, i gràcies a la 
política i sensibilització del marxisme vaig anar 
agafant consciència que havia d’assumir-ho ple-
nament. De fet, des dels 8 més o menys ja ho 
sentia, però no podia fer-ho, perquè la meva re-
ligió i el context social... Em vaig casar per allò 
de què ets home, que havies de tenir fills, en vaig 
tenir els tres fills, perquè si no podia ser, no po-
dia ser jo...
Fins que vaig veure que ja no podia ser. La dona 
me l’estimava, els meus fills me’ls estimo molt, 
però vaig trencar. Ens vam separar quan els fills 
encara eren criatures. I encara van passar alguns 
anys fins que vaig sortir de l’armari.

• Un canvi de vida traumàtic en assumir l’ho-
mosexualitat?

Abans de «sortir de l’armari» em vaig casar una 
altra vegada, però ja sabíem els dos que jo esta-
va en aquest procés. Més tard ens vam separar, 
però sempre hem estat molt bons amics, de fet 
vivim encara a la mateixa casa. Ella em va ajudar 
molt, gràcies a la seva atenció, anava molt amb 
compte perquè a mi em costava molt fer el pas.
Després, em vaig sentir molt alliberat, vaig estar 
molt content; el problema va ser abans, fins que 
vaig dir prou. En aquell temps jo havia begut 
bastant alcohol, i gràcies a la nova llibertat vaig 
deixar de beure d’aquella forma radical, encara 
bec però no d’aquella manera compulsiva, grà-
cies a aquest alliberament, em va tranquil·litzar, 
em va deixar molt content.

• Has comentat també la importància del te-
atre a la teva vida.

El 1988 vaig fer la primera obra amb els Amics 
de les Arts, però abans ja havia treballat amb 
El Globus, des dels últims anys 70, un grup de 
teatre independent i professional, em va anar 
bastant bé. Quan es va unir amb la Companyia 
Dramàtic del Vallès, jo no hi vaig participar, 
perquè de fet, com que treballava al banc, tenia 
uns horaris molt complicats per poder continu-
ar fent-ho professional.

Als Amics, com amateur, els horaris i ritme 
eren millors. He fet moltes obres, unes 30, les 
he fetes amb El Globus, unes 10, entre les quals 
El Casament del Bertold Brecht. Després, vaig 
fer també durant sis anys, al Centre Cultural, 
uns pastorets musicals, jo feia de dimoni, Sata-
nàs. Recordo també, als Amics, el Frank V, que 
ser una obra molt important.
Vaig fer teatre fins que vaig patir l’ictus fa 5 
anys. L’última obra va ser L’Hotel dels Gemecs, 
el 2012. Ara no puc parlar bé. Ha estat una 
època molt dolenta, que per sort ha durat poc; 
em vaig angoixar molt per no poder fer teatre. 
Havia fet teatre contínuament, va ser una puta-
da, al cap d’un any vaig pensar: què haig de fer? 
Trencar-me o dir prou? I vaig concloure que de 
teatre ja n’havia fet molt, ara que el facin els al-
tres. Si no pots fer més, cal fer un pensament, 
però em vaig angoixar molt, perquè 
quan tens una feina tan bonica per vo-
cació que es talla, i has de dir prou, no 
pot ser... Ara, però, ja està, cal posar els 
peus a terra, però no és resignació, sinó 
realisme i mirar endavant.

• Què en penses ara, amb una certa 
distància de la militància, de la po-
lítica avui?

La política continua existint, sense 
política no podem fer res, sense or-
ganitzar-nos no podem fer res. Però 
hi ha coses que cal anar amb cura, cal 
ser molt responsables, la democràcia 
és molt important, però no de paraula 
sinó de fets. El cert és que de la mateixa 
manera que en el teatre hi ha alegria, en 
la política vivim temps en què en tenim 
poques, personalment no em dóna cap 
alegria. Procuro centrar-me sense caure 
en un gueto, sense ser sectari.
Clar que cal estar alerta, perquè tenim 
el feixisme a sobre, a Europa creix i aquí 
també, perquè el franquisme mai no 
va morir. Els partits de dreta i extrema 
dreta encara són franquistes, el règim és 
viu amb noms diferents però és el ma-
teix.

• I la teva vida ara, què estàs fent?
Faig rehabilitació, vull fer una bona re-
cuperació. He anat a la Mútua diverses 

 ▪ Domènec Carreras durant l’entrevista

Vivint el teatre, 
la militància i 
l’alliberament sexual

vegades i estic a la llista, però no em criden. Però, 
no m’angoixo, és igual, ja ho vaig fent pel meu 
compte. Llegeixo, escriure que em costa molt, 
però ho haig de fer, dibuixo, camino, m’obligo, 
haig de treballar mentalment. El diari el llegeixo 
bé, els llibres em costen molt. Escriure no puc, 
no tinc força a la mà, em costa, però vaig fent 
algunes cosetes, amb un retolador en un cartró 
faig traços gruixuts a poc a poc, però costa molt.
He oblidat coses. Però, molt important a la 
meva vida continua sent la companya Maria 
Mercè, m’ha ajudat molt, m’ha ajudat a pensar 
i reflexionar-me, la seva manera de fer, la seva 
amistat han estat molt importants.

Nascut a Terrassa, el 1944, en una família treballadora, l’avi cisteller, 
en Domènec Carreras, en Mènec, estudià als Escolapis i començà a 
treballar de botones en un banc als 13 anys. Apassionat pel teatre, 
protagonitzà nombroses obres, amb El Globus i el Grup de Teatre 
dels Amics de les Arts. Sindicalista i militant comunista des de la 
clandestinitat, assumí plenament la seva homosexualitat fa uns 20 
anys. L’ictus sofert ara fa 5 anys l’obligà a deixar el teatre i limita altres 
activitats, però treballa amb força i entusiasme en la seva recuperació.

 ▪ Portada del fulletó de l’obra L’Hotel 
dels Gemecs, l’última que en Mènec va 
protagonitzar als Amics de les Arts


