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La Síndica denuncia la vulneració dels drets dels 
infants per deixar-los sense servei de menjador
La Síndica de Greuges municipal 
va emetre una actuació d’ofici en 
què condemna, arran del fet dels 
dies passats en què 150 nens 
s’havien quedat sense servei de 
menjador en diverses escoles 
per suposat impagament de la 
quota, que s’hagi vulnerat el Dret 
a la seguretat vital dels infants.  
 
A la vegada, la Síndica 
Isabel Marquès demana que 
l’Ajuntament entoni un mea 
culpa: “Com a síndica, avui 
prego a l’Ajuntament una clara 
rectificació a la vulneració del 
Dret a atencions i assistència 
especials dels infants, de l’article 
25.2 de la Declaració Universal 
dels Drets Humans de 1948”, 
afirma la Síndica. Precisament 
fa pocs dies, l’Ajuntament es 
limitava a comunicar un canvi en 
el protocol per tal de «millorar i 
agilitzar la coordinació entre els 
serveis municipals i l’empresa 
concessionària», la tristament 
famosa Serhs.

Fa molts dies que li dono voltes a un tema que em 
sembla d’una gravetat tan extrema que necessito en-
dreçar tot allò que veig i que em ve al cap, per fer una 

crida d’atenció que considero absolutament necessària.
Fa un parell de setmanes 158 nens i nenes van ser expul-

sats, a la meva ciutat, del servei de menjador escolar per 
impagament de la quota del mes en curs. Es va trucar les 
seves famílies a les portes del menjador perquè anessin a 
buscar-los, i els petits els pares dels quals no van poder, van 
menjar un entrepà i aigua a la biblioteca o a secretaria, se-
parats dels seus companys, de l’entorn segur de les monito-
res, i sense entendre res. Alguns d’aquests tenien 3 i 4 anys.

De seguida em vaig retrotraure a la meva pròpia infan-
tesa i vaig pensar en la vergonya, en la humiliació, en el 
desemparament. Crec que mai vaig patir una discrimina-
ció semblant, ho recordaria. Però sí que hi va haver qui la 
visqué davant meu. No s’obliden.

Casos hi va haver diferents: errors administratius, avisos 
que no van arribar, impossibilitat de pagament, esperar 
per a poder completar beques (del 50% al 100%), despis-
te, oblit… Entre totes aquestes raons cap és imputable als 
infants. Cap. Si això fos una guerra, dirien els periodistes 
que aquests són els inevitables efectes col·laterals. L’em-
presa té dret a cobrar, clar, clar. Està en risc la seva viabilitat 
econòmica (perdó, segur?).

Immediatament penso en les famílies que amb molt d’es-
forç sí que paguen en temps; en el cas de tenir tres fills, 
més de tres-cents euros. Són obligades a fer-ho perquè 
treballen i no tenen a disposició els avis. Darrere també hi 
ha històries, renúncies, i això els porta a reflexionar: si no 
paguen, està bé que els facin fora.

És dur escoltar, llegir aquestes opinions, quan sota 
aquests treballadors pobres hi ha encara milers de perso-
nes més pobres, i en concret, el 28% de la població infantil. 
El 28%. Pot algú negar la gravetat d’això?

Les evidències no s’acaben amb aquest capítol tan trist i 
tan gris d’un protocol d’expulsió sostingut i amb suport de 
l’Ajuntament de la meva ciutat. A les escoles passen més 
coses, cada dia, que tenen a veure amb els impagaments 
de quotes i amb la realitat socioeconòmica de vulnerabili-
tat extrema d’algunes famílies en algunes escoles d’alguns 
barris de la ciutat.

En algunes ocasions, la directora de la meva es transfor-
ma en senyor de negre per reclamar: “La seva filla no podrà 
anar d’excursió si no paga”.

Casos hi va haver diferents: 
errors administratius, 

avisos que no van arribar, 
impossibilitat de pagament, 

esperar per a poder completar 
beques, despiste, oblit… Entre 

totes aquestes raons cap és 
imputable als infants. 

La gran injustícia, la gran contradicció d’aquesta deman-
da em posa els pèls de punta. No són les excursions obliga-
tòries, perquè formen part del currículum? A veure, no és 
l’ensenyament de Primària obligatori? Gratuït i universal? 
Per què llavors hem de pagar quotes en l’escola pública, 
fins i tot en la concertada? Per què no hi ha beques? I, 
per últim, per què es discrimina els infants? Jo he vist una 

mare donar la volta davant la negativa de la mestra, la seva 
filla no pot anar d’excursió; em consta que la mare no té re-
cursos, que suplica, que no pot… No culpo la mestra, ni la 
directora; culpo Ensenyament, uns reglaments i legislació i 
una societat que fa oïdes sordes davant la pobresa.

Mentrestant, quines són les conseqüències de tot això? 
L’escola que s’ha de preocupar tot el temps per la recerca 
de recursos dels quals, vista la situació, no pot prescindir, 
és l’escola que no pot respondre als nens i nenes que no 
disposen de la famosa “motxilla”; aquesta motxilla porta 
dintre un entorn socioeconòmic favorable, famílies amb 
estudis, llibres a casa, visites culturals, suport a l’hora de 
fer els deures, accés a extraescolars… L’èxit acadèmic es deu 
en bona part a tot això.

Jo miro les estadístiques del Departament d’Ensenya-
ment sobre la meva escola i interpreto el que deuen tenir 
en els seus caps: la igualtat d’oportunitats, millor la deixem 
per demà.

I així fan, de reducció en reducció de pressupost. Cada 
vegada deixem més coses pel camí. Jo sé que hi ha mol-
tes escoles a la meva ciutat que viuen d’esquena a aquesta 
realitat que estic descrivint. I pares i mares que miraran 
d’esbrinar a quina escola van els meus fills per no matri-
cular els seus en aquesta. Greu error, perquè la nostra és 
una bona escola, amb excel·lents mestres que treballen de 
valent per intentar superar tot aquest panorama tan poc 
amable. Jo ho qualificaria d’esforç titànic.

I per a totes aquelles persones que pensen que tot això no 
va amb elles, una reflexió: aquests nens i nenes que anem 
deixant a la cuneta, els adults de demà, quin futur els es-
pera? I si és negre el futur que els espera a ells, no succeirà 
el mateix amb la nostra societat? Una societat amb gent 
estigmatitzada, des de petita, que té davant seu l’estat inas-
solible de la prosperitat. No n’hi ha dret a això. No n’hi 
ha dret.

La pobresa a l’escola 
(i els infants exclosos del menjador)

Pamela Navarrete
mare i periodista (http://terrassacanvis.blogspot.com)

L’interès superior de l’Infant és un dels principis de la Convenció Universal dels Drets dels Infants 
de 1989. Precisament, demà, dimarts 20 de novembre, es celebra el dia Universal dels Drets dels Infants 
(DUDI) a tot el món. L’Estat (és a dir l’Administració estatal, autonòmica i/o local) es compromet a asse-
gurar a l’Infant la protecció i l’atenció que siguin necessàries per al seu benestar, adoptant les mesures per 
donar efectivitat als drets econòmics, socials i culturals de l’infant.

Tots aquests principis reafirmen la necessitat de proporcionar als infants, cura i assistència especials en 
relació a la seva vulnerabilitat. 

I jo, com a defensora dels Drets Humans, em pregunto: la societat compleix aquests principis? La veritat 
és que, a nivell mundial, segur que no. I a nivell local, a la nostra ciutat? Amb molta pena, us haig de dir que 
tampoc.

“El passat 29 d’octubre, 150 infants es van quedar sense menjador escolar en 3 escoles públiques per su-
posat impagament de la quota mensual d’octubre…..” i no és la primera vegada que passa. Una nena va 
preguntar a la seva mare: “Mama, per què no m’han deixat dinar a l’escola?

Aquest fet demostra que la nostra societat, que l’administració local, el nostre Ajuntament, ha de reconèixer 
un mea culpa: s’ha vulnerat el Dret a la seguretat vital dels infants, reconegut en la Declaració dels Drets 
Humans Emergents negant l’alimentació bàsica adequada. No és acceptable l’entrepà que va substituir l’àpat.

Com a defensora dels Drets Humans, em pregunto: la societat compleix aquests principis? La veritat és 
que, a nivell mundial, segur que no. I a nivell local, a la nostra ciutat? Amb molta pena, us haig de dir que 
tampoc.

Com a síndica, normalment faig recomanacions a l’Ajuntament, però avui prego a l’Ajuntament una clara 
rectificació a la vulneració del Dret a atencions i assistència especials dels infants, de l’article 25.2 de 
la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

El deure de respectar i protegir els Drets Humans recau sempre, de manera directa, sobre la figura de 
l’Estat sobirà (inclou totes les administracions públiques) entès com a poder públic.

Actuació d’ofici en defensa de l’interès superior de l’Infant Desitjo que situacions com les viscudes el passat 
29 d’octubre no tornin a succeir. Es de Justícia.

Atentament,

Isabel Marqués Amat
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Terrassa, 19 de novembre de 2018

Actuació d’ofici A006/2018 en defensa de l’interès superior de 
l’Infant

L’oposició 
també demana 
explicacions

Els grups de l’oposició lamenten 
també aquesta vulneració dels 
drets dels infants, un cop cone-
gudes les actuacions de l’empresa 
que gestiona els menjadors i la 
tibiesa amb què ha actuat l’Ajun-
tament, segons el seu parer. Ter-
rassa en Comú afirma haver de-
manat reiteradament saber què 
ha passat amb aquells infants. La 
formació insisteix en que “no po-
dem permetre que cap infant es 
quedi sense dinar, o hagi de pas-
sar per l’assenyalament que el se-
parin dels seus companys i com-
panyes a l’hora del menjador».

Per la seva banda, ERC-MES 
ha demanat expressament que 
no es pugui expulsar cap infant 
dels menjadors escolars sense au-
torització prèvia de l’Ajuntament. 
En paraules d’Isaac Albert, «si a 
una família no se li pot tallar l’ai-
gua a casa sense autorització del 
consistori, a un nen o nena no se’l 
pot deixar sense menjar a l’escola 
sota la mateixa premissa». En 
aquest sentit, el grup municipal 
d’ERC-MES presentà en el ple 
de novembre una proposta amb 
l’objectiu de garantir el servei pú-
blic de menjador de les escoles 
públiques. 
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Rieres, torrents i clavegueram de Terrassa, 
un perill a evitar
Ramon Clariana

Terrassa és la ciutat de Catalu-
nya amb més rieres i torrents 
que la creuen pertot arreu, 

amb més de 15 km de longitud dels 
seus llits, que solen estar gairebé secs 
però que es transformen en verita-
bles rius quan plou fort, ja que bona 
part de la recollida d’aigües pluvials 
prové dels molts km de terrenys fo-
restals que ens envolten. Aquest fet, 
unit a les peculiaritats del clima me-
diterrani, una miqueta especial a més 
a la nostra ciutat per la seva situació 
geogràfica propera a Sant Llorenç i 
la Serra de l’Obac, fa que de forma 
periòdica i especialment a la tardor, 
hi hagi pluges molt intenses i que 
cauen en curts períodes de temps, 
les quals provoquen grans crescudes 
de les rieres i torrents que més d’una 
vegada provoquen inundacions amb 
grans danys i, en ocasions víctimes.

En el record dels que tenim una 
certa edat, la tràgica riuada de 
1962 amb més de 330 morts i la 
de 1971, que va provocar grans 
danys materials. I aquestes riua-
des no només passen en els nostres 
temps, sinó que estan documen-
tades des de fa centenars d’anys. 
Amb aquests antecedents semblaria 
que les administracions, especial-
ment la Generalitat, ja que l’ ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua), dins 
de la taxa de l’aigua cobra un im-
port, que en part ha de dedicar-se a 
neteja i manteniment de les rieres i 
torrents, hagués de tenir un pla de 
manteniment de les rieres i torrents 
de la nostra ciutat que fos executant 
de forma contínua.

Per desgràcia això no és així, i des 
de fa anys, les operacions de neteja 
de les rieres i torrents de Terrassa a 
càrrec de l ‘ACA han estat clarament 
insuficients i les de manteniment 
de les infraestructures hidràuliques 
pràcticament inexistents. Per si no 

fos poc, en els últims anys s’ha pro-
duït un contenciós judicial entre l’ 
ACA i l’Ajuntament de Terrassa, 
encara no resolt per complet, per de-
cidir a qui competeix la neteja i man-
teniment dels llits de rieres i torrents 
en terreny de naturalesa urbana.

Mentrestant, l’erosió produïda per 
les impetuoses aigües, especialment 
les de les rieres del Palau i de les Are-
nes, va soscavant els talussos o murs 
de contenció d’ambdues rieres, com 
es va fer palès fa pocs anys en la ri-
era del Palau, tram de Ca Boada, on 
les aigües van arribar a infiltrar-se 
per sota de la calçada de la Ronda 
Ponent, el que va obligar a tancar al 

tràfic un carril de la Ronda Ponent 
durant molts mesos, i va haver de ser 
l’Ajuntament de Terrassa qui assu-
mís l’execució i cost de reforçar els 
talussos.

Tota aquesta situació ha generat 
molta preocupació a molts veïns 
i veïnes de Terrassa, i en els últims 
anys s’ha constituït la Comissió de 
la Riera de les Arenes i va reactivar 
la de la Riera del Palau, que fa un 
any han sumat esforços i constituït 
la Comissió de Rieres i Torrents de 
Terrassa, constituïda per la major 
part d’AV de l’entorn de les rieres de 
Les Arenes, del Palau i de la FAVT.

El treball continu de la Comissió 

ha portat a plantejar a l’Ajuntament, 
en múltiples reunions, i a la matei-
xa ACA, la necessitat de redactar i 
executar les accions necessàries per 
mantenir nets els llits hidràulics i 
un pla de manteniment d’infraes-
tructures, entre les quals destaca la 
necessitat de consolidar els murs de 
contenció de la riera de les Arenes 
que, en opinió de la Comissió estan 
descalçats en la seva fonamentació 
en diversos punts, i a construir els 
murs que no existeixen, en el tram 
entre Can Parellada i Les Fonts.

Aquest mal estat dels murs va que-
dar palès el passat 15 de novembre, 
quan a conseqüència de la forta pluja 

caiguda de 118 litres per metre qua-
drat, es va enfonsar un tram de vore-
ra del lateral est de l’Av. Del Vallès, 
fent-se un esvoranc de grans dimen-
sions en l’interior de les quals va cau-
re un veí que va haver de ser rescatat 
amb cordes, il·lès per fortuna.

I l’endemà es va enfonsar un tram 
de vorera de la mateixa avinguda, en 
el lateral oest, al costat mateix d’un 
tram de mur amb els seus fonaments 
a l’aire.

I les úniques afectacions no van 
ser aquestes, sinó que va haver-hi 
de tota mena i importants, per tota 
la ciutat, tant en alguns barris pe-
rifèrics com en sectors més urbans. 
Un exemple de perifèrics van ser 
les inundacions que es van produir 
al barri Torrent de Les Carbonelles, 
conseqüència de la falta de neteja 
del llit dels torrents del sector, que 
ha denunciat l’AV, mitjançant una 
instància dirigida a l’Ajuntament 
i en sectors més cèntrics l’exemple 
de la calçada inundada de la Ronda 
Ponent, a l’altura de la Cogullada, en 
la qual van quedar atrapats un bon 
nombre de vehicles.

En diversos punts de la ciutat, hi va 
haver calçades de carrers inundats, 
degut o bé a embornals tapats per 
falta d’una adequada neteja o bé per 
insuficient capacitat o mala col·loca-
ció per desguassar.

Tot l’exposat porta a considerar 
que tant la Generalitat com l’Ajun-
tament de Terrassa han de prendre 
consciència de la urgent necessitat 
de redactar i portar a la pràctica un 
pla de neteja i manteniment de to-
tes les rieres i torrents de Terrassa, 
així com l’Ajuntament de Terrassa 
ha de portar a la pràctica una ade-
quada planificació de neteja de tots 
els embornals, i un estudi de millora 
de la capacitat de desaiguar aigües 
pluvials de les calçades dels carrers 
que solen inundar-se quan plou 
amb força.

Comissió residències públiques a 
Terrassa 

P erquè quan les persones ens 
fem grans arribarà un mo-
ment que possiblement ens 

calgui una residència tant com podem 
necessitar un hospital o potser abans 
ho necessitem per un familiar nostre, 
avis o pares.

Quan arriba aquest moment veiem 
les dificultats que hi ha per trobar una 
plaça en una residència pública. Entre 
altres coses perquè a Terrassa, on hi 
ha 30 residències, només una és de ti-
tularitat pública, la de Mossèn Homs, 
que funciona a mig gas i té llista una 
d’espera de més d’un any.

És cert que també hi ha residències 
que ofereixen places en la modalitat 
de concert, però l’oferta és molt infe-
rior a la demanda i amb llistes d’espe-
ra per aquest tipus de places de molts 
mesos.

En cas de necessitat és molt pro-
bable que no trobem plaça a les resi-
dències públiques o concertades en el 
termini desitjat i ens veiem obligats a 
recórrer a una plaça a una residència 
privada, si en trobem, a un preu que 
difícilment podrem pagar la majoria 
de les persones, de mitjana més 2.000 
€ al mes.

Per optar a una plaça pública cal te-
nir reconegut com a mínim el grau de 
dependència 2, segons la Llei de la de-
pendència, si no, no es pot sol·licitar.

Davant d’aquesta situació diverses 
associacions de veïns i altres entitats 
hem lluitat per aconseguir més resi-
dències públiques per a la gent gran 
a Terrassa, però ens hem trobat que la 
Generalitat, sigui per motius polítics 
i/o econòmics, no fa res.

Fa dos anys que vàrem crear la Co-
missió per a les Residències Públiques 
a Terrassa que no ha parat de reivin-
dicar a la Generalitat la remodelació i 
ampliació de la residència de Mossèn 
Homs, projectada, pressupostada i no 

executada; l’execució del projecte de la 
residència de Sant Pere Nord i el pro-
jecte de la residència de Ca n’Anglada, 
de la que ja hi ha els terrenys dispo-
nibles. S’han fet recursos al Síndic de 
Greuges de Catalunya i a l’Ajunta-
ment, de moment sense cap resultat.

El dijous 29 de novembre a les 18:30 
h. es fa una concentració a la porta de 
l’Ajuntament de Terrassa per fer cos-
tat i defensar la moció sobre Salut i de 
la gent gran, aprovada al II Parlament 
Ciutadà i que es presenta al Ple de 
l’Ajuntament, que fa esment a la Llei 
de la Dependència i a les Residències 
Públiques. Esperem tenir el suport 
de la ciutadania de Terrassa, ja que 
aquest tema afecta a tothom.

Els punts que es demanen en aques-
ta moció adreçada a l’Ajuntament de 
Terrassa són :

1. Dades concretes de com està la 
situació de les persones dependents a 
Terrassa. El govern de la ciutat ha de 
vetllar i controlar aquesta situació.

2. Que s’elabori un pla d’acció i de fu-
tur per a la gent gran. Una política en 
la qual es tingui en compte la situació 
en què viu la gent gran i es busquin 
solucions de futur a curt i mitjà termi-
ni i que contempli altres possibilitats 
alternatives a les residències, com ara 

Per què defensem les Residències Públiques?
el cohabitatge, apartaments tutelats, 
etc. El govern de la ciutat ha de donar 
suport i estar al davant de les reclama-
cions que la gent gran necessita.

3. Que s’executin les obres de remo-
delació i ampliació de la Residència 

Pública de Mossèn Homs, tal com es 
va comprometre la darrera consellera 
de la Generalitat Dolors Bassa, amb 
una partida de 250.000 € existents 
als pressupostos de la Generalitat de 
2017 i no executat.

 ▪ Les pluges del passat novembre van provocar crescudes a les rieres i greus afectacions.
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El record de les 89 dones assassinades reviu  
durant la celebració del 25N
Clam dels col·lectius feministes de la ciutat fan un clam contra les violències masclistes 

Redacció

“Els membres de La Ma-
nada seguiran en lliber-
tat”. “Quatre víctimes 

en només 4 dies; la violència mas-
clista ha mostrat aquesta setmana 
la seva cara més brutal”. “Ha lliurat 
els seus fills de quatre anys al pare”. 
“Una dona de 37 anys ha estat as-
sassinada aquesta matinada per la 
seva parella a Saragossa, que poste-
riorment s’ha entregat a la policia”. 
“Un centenar de persones s’han 
concentrat per condemnar l’assas-
sinat d’una veïna”. “Una de cada 
tres dones europees són víctimes 
de la violència de gènere”. “El nú-
mero de feminicidis a Mèxic arri-
ba a una xifra rècord: quasi 3.000 
dones han estat assassinades en els 
darrers dos anys”. “Nou temporeres 
immigrants han presentat recurs 
contra acosament sexual i labo-
ral, totes ellas formen part de mà 
d’obra estrangera que ve a treballar 
durant la campanya de la maduixa 
de Huelva”. Són extractes de notí-
cies reals, malauradament actuals i 
molt colpidores, que donaven inici 
a la performance que va tenir lloc a 
la plaça Vella, el passat diumenge 
al migdia, i amb què es recordaven 
les 89 víctimes en el que va d’any a 
l’Estat espanyol. Multitud de per-
sones van acudir i participar a la 
crida feta pels col·lectius feministes 
de La Guerrilla dels Cossos, Rudes 
Rebels i Quart Creixent, en què 
feien accions per visibilitzar el dia 
en contra de les violències masclis-
tes, en commemoració del 25N. El 
dia abans, el vespre de dissabte, els 
mateixos col·lectius havien cridat a 
participar de la marxa de torxes no 
mixta pels carrers del centre de la 
ciutat, per tal de sumar-se a la lluita 
per fer front a aquestes violències.

El manifest llegit remarcava la 
reivindicació d’una jornada en què 

“no oblidem les morts del patriar-
cat, són 89 feminicidis en el que va 
d’any. Sense oblidar les milers de 
dones que viuen situacions greus 
de violència patriarcal i masclista 
cada dia. Seguim lluitant perquè 
no oblidem i perquè hem decidit 
trencar amb el silenci, no callar. 
Perquè volem denunciar l’assetja-
ment i persecució de la violència 
patriarcal i per reivindicar els nos-
tres drets fonamentals. Perquè ens 
volem vives i amb vides dignes”.  

Els col·lectius feministes convo-
cants també assenyalen les causes 
d’aquests assassinats en “les vio-
lències patriarcals que es produei-
xen en la nostra ciutat dia rere dia, 
violències de moltes tipologies i 

en molts contextos diferents però 
amb un eix d’opressió clar que 
és el del gènere. La societat ha de 
seguir sensibilitzant-se i sobre-
tot, entenent aquest fenomen com 
una vulneració dels drets humans i 
sentir la necessitat urgent d’actuar 
per eradicar les violències que ens 
assetgen”. 

També es recordà que els col·lec-
tius LGTBIQ pateixen la mateixa 
explotació i invisiblització que les 
dones per part del sistema patri-
arcal: “Lesbianes, trans, persones 
LGTBIQ, persones racialitzades 
i precaritzades som les víctimes 
d’aquest sistema. Patim violènci-
es de moltes formes i en diferents 
contextos i les rebem pel simple fet 

que el sistema ha normalit-
zat aquesta situació”.

Lectura a tots 
els districtes

El dilluns dia 26 també 
hi van tenir lloc set con-
centracions simultànies 
als diferents districtes de 
la ciutat, convocades per 
l’Ajuntament de Terrassa i 
les entitats com el Casal de 
la Dona, en què es recordà 
la xacra del masclisme i es 
feren lectures d’escrits, per 
reivindicar d’una vegada 
l’eliminació de la Violència 
vers les Dones.

D’ençà que hem sabut que el passat 29 d’octubre, va ser un 
dia “horribilis” a Terrassa per als Drets dels Infants, ja que 
es van vulnerar a diferents escoles de Terrassa els drets 
fonamentals (a l’alimentació, a la no discriminació i a la se-
guretat vital) de més de 150 menors, han saltat les alarmes 
novament, per tal de reflexionar sobre quin govern munici-
pal, quins governs tenim que encara no Governen de forma 
Responsable, o sigui legislant i actuant en tot moment, amb 
les declaracions dels DDHH a  sobre a la taula de treball.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat, signada també per l’Ajuntament de Terrassa junta-
ment amb més de 400 municipis de tot Europa, és un do-
cument que proclama les llibertats públiques i els drets 

fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats, a totes i cadascuna de les 
persones que habiten en el municipi.

Cal destacar alguns dels valors que es recullen a la Carta: 

• DIGNITAT, basada en la concepció de l’ésser humà com un fi en si mateix i no com un 
mitjà per als fins d’altres persones, intrínsecament lligada a la llibertat.

• IGUALTAT, entesa com a equitat, sense tractar de suprimir les diferències, sinó 
d’aconseguir que aquestes no siguin discriminatòries ni excloents.

• CONVIVÈNCIA, aquest valor va molt més enllà de la tolerància, s’ha de reconèixer 
allò que no ens agrada o ens incomoda com un igual i aprendre a conviure amb tot 
el món; pau, el rebuig als conflictes armats i a la violència en general és un valor que 

creix a les nostres societats i, com a tal, ha de vincular-se a altres valors com el del 
diàleg, base d’una societat pacífica.

• LLIBERTAT, exercir la llibertat d’una manera responsable comporta la recerca del 
difícil equilibri entre les llibertats individuals i els altres drets, la garantia del qual, 
d’una manera o altra, limita aquestes llibertats.

• PAU, el rebuig als conflictes armats i a la violència en general és un valor que creix a 
les nostres societats i, com a tal, ha de vincular-se a altres valors com el del diàleg, 
base d’una societat pacífica.

La Carta preveu, per altra banda, les següents característiques com els elements fo-
namentals que una democràcia ha de reunir: igualitària, plural, paritària, participativa, 
solidària i garantista.

Cal doncs que la Comissió de Garantia i Salvaguarda de la carta Europea dels DDHH, que 
va constituir el mateix Ajuntament i més de 14 entitats provinents dels moviments soci-
als i veïnals, així com la Plataforma ESPAI DRETS, es posin les piles i denuncien aquesta 
greu vulneració dels Drets als infants a Terrassa i que exigissin al govern municipal que 
s’activi el servei de Menjadors Escolars de tal forma que això no es torni a repetir mai 
més  i que les empreses que fan un servei com aquest han de ser empreses amb una 
reputació clara  en el compliment de les normes de la “Responsabilitat Social” i no única-
ment i exclusiva en els guanys econòmics a qualsevol preu.

Per altra banda, demanem també que la Comissió de Salvaguarda i Garantia de la Carta 
inicií les actuacions necessàries per tal que l’Ajuntament revisi totes les normatives, or-
denances i protocols que ofereix per tal que compleixin amb la normativa estricta de la 
Carta i el DDHH.

Necessitem un govern municipal “responsable” amb els DDHH

COL·LECTIU ADVOCATS  
I ADVOCADES  

PELS DDHH

C/ Prior Tapia 26

Telèfon 629 84 36 74

 ▪ La  performance realitzada a la plaça Vella recordà les 89 dones assassinades en el que portem d’any en mans de la violència masclista.  MG
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Les dades evidencien l’etern problema  
de la sanitat pública a la ciutat
L’Ajuntament fa seves les demandes en matèria de sanitat del Parlament Ciutadà. 
PSC, TeC, C’s i CUP donen suport a un seguit de mesures que interpel·len tant la Generalitat com l’Ajuntament.
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El periòdic independent i gratuït de Terrassa
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La Terrassenca SCCL

 
CONTROL DE DIFUSIÓ PGD

1. Que l’Ajuntament de Terrassa faci una declaració pública en defensa 
de la sanitat pública i denunciant la vulneració dels drets humans i 
d’accés a la sanitat com a fruit de la situació actual de; col·lapse dels 
serveis d’urgències de la nostra ciutat, especialment el de Mútua de 
Terrassa, retard en les visites en atenció primària i llistes d’espera per a 
visites amb especialistes i intervencions.

2. Que l’Ajuntament de Terrassa elabori un informe, en un període mà-
xim de 6 mesos, per tal de conèixer les dades reals de les llistes d’espera 
per a especialitats i operacions des del moment de la seva petició pel 
servei d’atenció primària, petició ja formulada per la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa.

3. Que l’Ajuntament de Terrassa constitueixi una Taula bilateral perma-
nent amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i/o 
el Servei Català de la Salut, per tal de fer seguiment i auditoria dels 
contractes sanitaris amb els proveïdors de la nostra ciutat.

4. Que l’Ajuntament de Terrassa obri una Oficina Municipal on es recu-
llin i es faci seguiment dels incompliments dels terminis d’assistència 
i es recullin les queixes dels usuaris i usuàries dels serveis sanitaris.

5. Que els serveis socials municipals faci un seguiment i aporti els recur-
sos necessaris perquè ni un sol pacient deixi de prendre les medicaci-
ons per no poder pagar-les.

6. Exigir a la Generalitat de Catalunya:
• El temps màxim d’espera per a concertar una visita amb el metge 

o metgessa de família sigui de 48 hores màxim.

• Obertura d’un CAP de 24 hores d’assistència.
• Que les llistes d’espera a Terrassa es redueixin, com a mínim, als 

nivells de la mitja de Catalunya.
• Implantació generalitzada de la Clínica del Dolor per totes aque-

lles patologies que ho requereixin. Hi ha tecnologia i farmaco-
logia adequada perquè cap persona hagi de patir dolors crònics 
insuportables.

• Potenciació de la Rehabilitació, que ha estat un dels sectors més 
castigats per les retallades, com a element clau per la recuperació 
de l’autonomia i el benestar personal.

• Servei d’ambulàncies digne i suficient que acabi amb les esperes 
excessives i inhumanes.

• Assumir compromisos que comportin la promoció  de la pre-
venció i de l’educació en salut.

• Separar completament la sanitat pública de la privada (sanitat 
concertada) fet que comporta  una total mercantilització de la 
sanitat. Els diners públics de sanitat han d’anar per a la sanitat 
pública i no per a la concertada, ni privada.

• Garantir l’assistència sanitària  a tots els ciutadans i ciutadanes 
independentment de la seva situació administrativa.

• Afrontar amb urgència el tema de salut mental integral.
• Revisar i ampliar el catàleg de prestacions sanitàries, incloent-hi 

la odontologia, l’osteopatia.

Acords de la Resolució de dret a l’assistència sanitària

Redacció

Com ve sent habitual en els 
darrers mesos, les diferents 
resolucions i mocions apro-

vades en el II Parlament Ciutadà 
celebrat el passat mes d’abril s’estan 
fent arribar al plenari municipal. 
L’objectiu és que aquestes resoluci-
ons, que inclouen temes de relle-
vància social i especialment apres-
sants, siguin debatudes i aprovades 
pels mateixos grups polítics repre-
sentats en el consistori.

A la vegada, des del Consell d’En-
titats d’Acció Ciutadana es convocà 
a la ciutadania al Raval, durant la 
celebració del Ple, per seguir la lec-
tura pública de les mocions sobre 
Salut, Llei de Dependència i Resi-
dències Públiques (aquesta edició 
es va tancar el dia anterior). Totes 
elles també es llegiren durant el ple-
nari per part de representants de la 
FAVT.

Els grups es fan seva la resolució 
del Parlament Ciutadà

La proposta està presentada pels 
grups de TeC i CUP, i amb el su-
port del mateix PSC i C’s, amb el 
que es preveu suposarà un acord 
ampli de tots els grups del Ple mu-
nicipal. I això és precisament el que 
es pretenia des del Parlament Ciu-
tadà: que les seves propostes fossin 
adoptades pels partits. Segons resa 
l’exposició de motius, va ser durant 
el Plenari del II Parlament Ciutadà 
de Terrassa, celebrat el 21 d’abril de 
2018, i després de dues jornades de 
debat i reflexió, quan es va aprovar 
aquest proposta per garantir assis-
tència sanitària , i que inclou tot un 
seguit de mesures i consideracions 
a assumir per part de l’Ajuntament.

La proposta també recull l’esperit 
del Parlament Ciutadà, que convida 
l’administració local a ser «proacti-
va i receptiva, i a respondre sense 
cap mena de subterfugi a les peti-
cions que li formulin les entitats i 
col·lectius de la seva ciutat». La re-
solució continua dient que l’Ajunta-
ment, com a institució pública més 
propera, «no pot amagar la seva 
responsabilitat, i s’ha de posar al 
costat de la seva ciutadania i treba-
llar conjuntament en la consecució 
de les seves peticions».

Es remet a la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans 
a la Ciutat, Art. XVII, on s’afirma 
que les autoritats municipals han 

d’afavorir l’accés en igualtat de tots 
els ciutadans i ciutadanes a l’aten-
ció i prevenció sanitària. Igualment 
es fa esment de la Constitució de 
l’OMS, la qual defineix la salut com 
“un estat de benestar complet físic, 
mental i social, i no tan sols l’absèn-
cia de malaltia o condició patològi-
ca”. La falta d’habitatge, la situació 
d’atur i la precarietat econòmica, 
l’augment de la violència, l’alimen-
tació deficitària són també atemp-
tats a la salut de les persones, diu 
la proposta aprovada per l’Ajunta-
ment.

8 anys continuats de retallades i 
llistes d’espera desorbitades

Les dades que inclou la resolució 
són eloqüents, i indiquen que des-
prés de 8 anys continuats de reta-
llades, el sistema públic de salut es 
troba en el seu límit, amb llistes 
d’espera desorbitades, amb temps 
d’espera pel metge de capçalera, 
per especialista, per proves espe-
cials, per intervenció quirúrgica a 
Terrassa com la ciutat amb pitjors 
xifres de Catalunya. A més, tenim 
el nivell d’inversió per càpita més 
baix de l’estat espanyol, excepte An-
dalusia.

Els pressupostos en salut eren de 

9.540 milions € a l’any 2010 i han 
baixat fins 8,876 milions € el 2017. 
Una reducció que no ha sigut lineal 
respecte la inversió en la pública o 
la concertació en la privada, ja que 
sobretot entre 2010 i 2015 (Boi-
Ruiz) va augmentar la concertació. 
Tampoc ha sigut lineal respecte de 
l’Atenció Primària o l’ Hospitalària; 
mentre l’Atenció Primària disminu-
ïa d’un 20 a un 16 %, l’Hospitalària 
passava d’un 46 a un 49 % del pres-
supost.

La proposta denuncia com 
«aquesta desviació no és inno-
cent, sinó l’orientació del govern 
i la pressió dels lobbys sanitari i 
farmacèutic per MERCANTI-
LITZAR [sic] la sanitat, i con-
vertir-la en un negoci. I aquest és 
el cas de Terrassa». Més dades: a 
desembre de 2017 la llista d’espera 
acumulada (visites, proves especi-
als, intervencions quirúrgiques) a 
Catalunya era de 721.926 persones 
de les quals 39.455 corresponien a 
Terrassa (25.525 Mútua, 13.930 
CST). Al gener de 2018 a Catalu-
nya havia baixat a 712.791 (1,26%) 
mentre que a Terrassa va pujara 
40.315 (27.311 Mútua i 13.004 
CST).

A Terrassa la concertació de la sa-
nitat a Mútua comporta un agreu-

jament de les llistes d’espera, no 
només per les especialitats i opera-
cions, sinó també en les visites per 
a l’atenció primària, el que provoca 
que la població es vegi molts cops 
abocada a anar a la sanitat privada, 
en molts casos a la mateixa Mútua 
que ofereix els seus serveis sanita-
ris de forma privada. Les inversions 
amortitzades amb els diners que es 
reben per l’assistència pública són 
utilitzades per la privada. De la 
mateixa manera, els recursos hu-

mans pagats per donar assistència 
pública son desviats en part a la 
privada, tant a Mútua com al CST.

Finalment, es cataloga la situació 
a Urgències com «un problema 
de Drets Humans». La resolució 
aprovada indica que «les situacions 
punta es donen durant tot l’any (no 
només en epidèmies de grip) en les 
urgències hospitalàries, ataquen 
directament la dignitat de les per-
sones, posen al límit als i les pro-
fessionals sanitaris. 
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 >Entrevista amb Sílvia Invers, consultora energètica

Desinformació i frau en el sector elèctric

Pep Valenzuela

Enginyera industrial i consul-
tora energètica, la Sílvia In-
vers es dedica principalment 

a actuacions entorn de la pobresa 
energètica. Atén també particulars 
i petit comerç per minimitzar con-
sums, ja sigui ajustant la contracta-
ció amb la necessitat real d’ús i, si 
cal, informar sobre hàbits que po-
den fer baixar la factura. 

Darrerament, dedica temps i es-
forços, mitjançant tallers i xerra-
des, a difondre informació i crear 
consciència sobre la necessitat d’un 
consum responsable d’energia i en 
contra de l’activitat, moltes vegades 
fraudulenta, de les majors empreses 
comercialitzadores d’electricitat. Per 
poder entendre i explicar amb una 
mica de claredat i detall alguns dels 
problemes al respecte, Malarrassa 

ha parlat amb ella.   
La comercialització de l’electrici-

tat es fa en dos mercats paral·lels: el 
regulat (preus fixats per l’Estat) i el 
lliure. La comercialitzadora compra 
l’energia necessària per abastir als 
seus clients de les fonts que els in-
teressi. 

Les empreses del mercat regu-
lat, l’anomenat oligopoli energètic 
(Iberdrola, Gas Natural Fenosa (ara 
Naturgy), Endesa, EDP i EON) 
tenen empreses paral·leles en el 
mercat lliure. Amb més guanys que 
les del regulat. D’aquí que existei-
xin dues Endesa comercialitzado-
res (Endesa Energia XXI i Endesa 
Energia S.A.Unipersonal), i el ma-
teix en les altres empreses.

Explica la Sílvia: «aquestes empre-
ses fan de tot per tenir els màxims 
beneficis». A més, considera, «el 

 ▪ Sílvia Invers en una xerrada recent a Les Fonts. MG

problema s’agreuja pel fet que l’elec-
tricitat és un bé bàsic de totes les 
persones, que no hauria d’estar en 
mans privades».

Empenyen totes les petites con-
sumidores al dit mercat «lliure»

El petit consumidor, que al princi-
pi estava al mercat regulat en la seva 
majoria ha acabat passant al lliure, 
«la majoria, sense saber-ho», emfa-
sitza la Sílvia. 

Pot semblar increïble, però la gent, 
no sap que als punts de servei (que 
són els de l’oligopoli energètic) s’ha 
de donar servei tant de la part del 
mercat regulat com de la part del 
mercat lliure. «Ara, ja et donen ser-
vei de les dues, però fins fa poc enca-
ra et deien que no et podien passar 
al regulat. Per descomptat  no era 
cert, és una mentida darrere l’altra. 
El motiu és  que no els interessa que 
la gent es passi al mercat regular, do-
nat que el marge comercial és molt 
inferior al del mercat lliure. Com a 
conseqüència, van desinformant, 
mal informant, confonent a la gent i, 
fins i tot, enganyant els usuaris, per-
què sempre acabin en el lliure sense 
que ho sàpiguen, moltes vegades».

D’altra banda, al punt de servei, «la 
persona que atén cobra comissions 
per tots els contractes que aconse-
gueixi del mercat lliure, i cap co-
missió en els tràmits del regulat. Té 
indicació per fer-ho aprofitant qual-
sevol canvi, com ara una baixada de 
potència o canvi de nom. 

Empreses tapadora i serveis ex-
ternalitzats, augment dels fraus

Per acabar de fer-ho més com-
plicat, ara bona part dels serveis 
són subcontractats i no és la ma-
teixa Endesa, per exemple, qui fa 
directament el servei. Aquestes 
són encara més agressives. Invers 
ha conegut algunes, fins i tot l’han 
volgut contractar. «Volien portar 
un equip de comercials amb l’ob-
jectiu, primer de tot, de fer passar 
al lliure totes les usuàries», declara.

«El grau de perversió s’ha elevat 
molt», explica alarmada, «i ara que 
s’està parlant d’economia social i 
que els ajuntaments miren de con-
tractar empreses d’aquest àmbit, 
sense ànim de lucre, algunes em-
preses mercantils s’estan transfor-
mant suposadament en ‘sense ànim 

de lucre’, per intentar ser contrac-
tades, però et dic que l’objectiu és 
passar al lliure tots els clients».

L’altre gran frau, segueix, es pro-
duí amb el canvi dels comptadors. 
El comercial demanava una factu-
ra amb la disculpa de confirmar el 
número de comptador, que no hi 

hagués problemes. «En molts ca-
sos feien signar canvis de compa-
nyia, no només del regulat al lliure, 
sinó directament d’una empresa a 
l’altra, i a més amb contractes amb 
permanència d’un any, que si vols 
marxar has de pagar», relata citant 
casos ben coneguts. 

Un altre tripijoc era autoritzar 
via telefònica un canvi de contracte 
sense que quedessin clares les con-
dicions, i argumentaven que envia-
rien el contracte per correu per tal 
que el poguessin llegir i signar. 

La paradoxa era, explica Invers, 
que el contracte arribava per cor-
reu passat el termini de 14 dies 
que es té per tirar-lo enrere i, ven-
çut aquest termini, automàtica-
ment quedava validat. «I... quina 
casualitat, arribava el contracte al 
15è dia com a molt aviat, preme-
ditadament, o sigui que no podies 
dir res i te l’havies d’empassar. 

La crueltat i mala fe d’aquestes 
empreses queda patent en el fet 
d’elegir les persones grans com a 
víctimes propiciatòries, «aquí es 
veu com manipulen, la gent gran és 
carn de canó d’ells, perquè aquest 
col·lectiu és molt vulnerable». 

Molts fraus s’han destapat, però 
com que tenen tants beneficis, en-
cara que hagin de pagar una mul-
ta de milers d’euros és irrisori en 
comparació als guanys que aques-
tes praxis els comporta, i continu-
en fent-les».

Un nou tipus d’empreses co-
mercialitzadores: energies 100% 
renovables

Invers divideix les comercialitza-
dores del mercat lliure en dos ti-
pus: un, el de les no respectuoses 

ni amb les usuàries ni amb el medi 
ambient, «que fan els tripijocs que 
calguin, començant per fer inintel-
ligible la factura».

El segon tipus són totes les peti-
tes comercialitzadores, amb ener-
gies 100% renovables com Próxima 
Energia, de Madrid, Som Energia, 
HolaLuz, Factor Energia,...

«El fet que les persones usuàries 
sàpiguen de la seva existència és 
molt important», subratlla la con-
sultora i activista, «si cada vegada 
hi ha més demanda amb comer-
cialitzadores que utilitzen fonts 
renovables, es farà necessari que 
augmenti la generació amb fonts 
renovables i, per tant, i que s’hagin 
de parar les contaminants».

Per exemple, reactivant moltes 
estacions i parcs eòlics que paren 
perquè «l’oligopoli aprofita que no 
hi ha prou demanda explícita de 
renovables i va tirant de tot el que 

embruta, que els dóna més benefi-
ci. Malgrat que ja és prou demos-
trat que generar amb renovables és 
més rendible».

Les petites comercialitzadores 
del mercat lliure respectuoses amb 
medi ambient són competitives, 
afirma, i més barates que les de 
l’oligopoli, perquè «no tenen marge 
comercial tan elevat, i a més no han 
de pagar a exministres o altres els 
macro-sous milionaris».

Tot plegat, destaca la Sílvia, i pot-
ser en primer lloc, el que cal és «una 
auditoria a fons de tot el sector que 
posi negre sobre blanc tots els nú-
meros durant tot el cicle. La ciuta-
dania pot i hauria d’organitzar-se 
per això. Com per enfortir Som 
Energia i altres comercialitzadores. 
Alhora que empoderar-se creant 
alternatives de consum energètic 
col·lectiu, generant energia als edi-
ficis particulars i col·lectius».

Al mercat regulat per l’Estat s’ofereix un únic producte pel petit con-
sumidor (PVPC), per usos domèstics, fins a 10 kW, informa la consul-
tora. A partir de 10kW la usuària no es pot acollir a la tarifa regulada, 
s’ha de passar al lliure. El PVPC es pot contractar amb discriminació 
horària o sense. Totes les comercialitzadores d’aquest mercat ofereixen 
el mateix producte al mateix preu, sense els famosos manteniments 
associats.

La factura inclou els anomenats peatges d’accés, els quals integren 
conceptes com transport i distribució de l’energia, primes per les reno-
vables, tarifes especials per les grans indústries, dèficit de tarifa, extres 
peninsulars, moratòria nuclear... conceptes molt emmascarats que, de 
fet, demanen a crits una auditoria, ja, del mercat elèctric per tal de 
saber els costos reals del sistema; però que, fins ara, ha estat impossible 
d’aconseguir, es queixa la Sílvia, que és també membre del grup comar-
cal de la cooperativa Som Energia.

Al mercat lliure, les empreses privades, poden posar el preu que con-
siderin, que mai o molt difícilment serà més barat que el regulat, per 
les petites unitats, com s’ha dit. Llavors, on és el negoci?, demanem a 
la Sílvia Invers. «La gran trampa és, primer, que la majoria de la gent 
no sap que hi ha els dos tipus de mercat. I, segon, que les 5 empreses 
del mercat regulat: Endesa, Iberdrola, EDP, Eon i Gas Natural, ara 
Natrugy, amb poc marge comercial en el regulat, han creat empreses 
paral·leles, amb el mateix nom o quasi igual, que treballen al lliure amb 
un marge de benefici molt més elevat. Si fa uns anys el marge de benefi-
ci al regulat estava en el 3%, al lliure era del 20%». O sigui, la diferència 
entre un contracte amb Endesa, per exemple, al regulat o al lliure, pot 
significar pagar el 20% més pel mateix producte.

A més, declara Invers, al mercat lliure, les cinc empreses, solen aprofi-
tar qualsevol gestió, com un canvi de potència o contracte o un canvi de 
nom, per posar manteniments extres, serveis que has de pagar encara 
que no els utilitzis. «Les comercialitzadores del gas solen indicar-ho 
clar, però les elèctriques no ho posen; utilitzen conceptes dissimulats 
que despisten l’usuari». Per exemple, OK Luz és un manteniment que 
dóna dret a assistència d’un electricista en cas d’avaria i a manteniment 
anual, serveis que, en realitat, mai es feien. «Ara, com que s’està des-
cobrint això, es comencen a fer manteniments i et ve algú a picar la 
porta», alerta.

Resumint: «Cal que la ciutadania sàpiga que el mercat lliure, no no-
més consta de les empreses que formen part del mercat regulat sinó 
que n’existeixen de noves que comercialitzen amb energia 100% reno-
vable que, per damunt dels beneficis econòmics privilegien la qualitat 
del servei a les persones i el respecte el medi ambient. Evidentment, 
com no, fent sostenible el seu negoci».

El mateix producte en dos 
mercats: lliure i regulat

La crueltat i mala fe 
d’aquestes empreses 

queda patent en 
el fet d’elegir les 
persones grans 
com a víctimes 
propiciatòries

«Cal una auditoria a fons 
de tot el sector que posi 
negre sobre blanc tots els 
números durant tot el cicle. 
La ciutadania pot i hauria 
d’organitzar-se per això
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 >Més de 40 cooperatives, associacions, grups de consum i altres propostes mostren el seu treball

La Fira Terrassa Cooperativa posa en evidència la potència de l’economia social i solidària
Presència notable de projectes de cures i atenció a les persones, així com de cultura, treball amb noves tecnologies i solidaris
Pep Valenzuela

Dissabte 24 de novembre, 
nova i més gran i exito-
sa cita de les entitats de 

l’economia social i solidària (ESS) 
a Terrassa, sota el títol «Fira Ter-
rassa Cooperativa». L’Ajuntament 
posa eines i recursos a l’abast, però 
la peça clau, el motor i protago-
nisme és de les entitats i persones 
vinculades. 

En Javi Domínguez, portaveu 
de la Xarxa d’Economia Social, 
subratlla la importància d’aquest 
treball de base, especialment de 
la xarxa a la qual representa, amb 
més de 30 entitats, bona part amb 
parada a la fira. Una activitat que, 
al temps, es concreta en l’impuls 
dels Ateneus Cooperatius, un pro-
grama de la Generalitat per a la 
promoció del cooperativisme en el 
conjunt del país. 

Una tasca que reconeix en Manel 
Giménez, tinent d’alcalde de l’àrea 
de Desenvolupament Econòmic 
de l’Ajuntament. «Les impressi-
ons són boníssimes, la gent passa i 
s’interessa, em consta que la fira ha 
millorat», afirma en declaracions a 
Malarrassa, tot afegint la impor-
tància de la participació de les per-
sones més joves: «sobretot veig que 
els nens tenen més consciència que 
nosaltres els grans», i recordant el 
compromís del govern local, que la 
passada setmana va acollir l’assem-
blea anual de la Xarxa de Munici-
pis per l’ESS.

També des de la banca coopera-
tiva Fiare Banca Ètica (amb 1.100 
sòcies al conjunt de l’Estat espa-
nyol), amb parada a la fira, destaca-
ven l’èxit de la trobada, tot indicant 
que és un espai on es pot veure, 
concretament, què és el que aques-
ta banca finança, «una mostra clara 
del teixit associatiu i econòmic que 
ajudem a promoure».

Noves tecnologies i cooperati-
visme

L’ESS ofereix models associatius, 
participatius i democràtics plena-
ment a to amb les necessitats i amb 
capacitat d’impulsar les potenciali-
tats de les noves tecnologies, molt 
més que les clàssiques estructures 
organitzatives empresarials je-
ràrquiques i verticals. En Carles 
Sala, de l’Associació Communia, 
pel foment del softward lliure i 
el coneixement obert, que dóna 
infraestructura a tot tipus d’enti-
tats. «Som autònoms i creem pe-
tits projectes i treballs per generar 
renda per nosaltres». El codi que 
generen i també altres productes 
manuals, «tot allò que fem ho po-
sem a disposició a la xarxa perquè 
es pugui reutilitzar, modificar per 
qui vulgui». Sobre la participació, 
emfasitza que «ens interessava 
participar amb la resta de la gent 
i participar en aquesta comunitat, 
formar part d’aquest procés».

Representant FabLab, labora-
tori de fabricació digita, l’Esther 
Barella declara que «l’objectiu 

principal és acostar tota aquesta 
tecnologia de fabricació digital a 
la ciutadania». Empresa privada, 
està ubicada a la UPC Terrassa i fa 
projectes de cooperació amb altres 
universitats, i tallers de fabricació 
digital pels menuts, també extraes-
colars i casals d’estiu. Però, primer 
de tot, assegura, «som un lloc d’in-
tercanvi d’idees. I els projectes més 
interessants surten de la col·labo-
ració entre diferents, enginyers, ar-
quitectes, artistes... com més gent 
participi projectes més interessants 
podem tenir».

Som Mobilitat, cooperativa per 
una mobilitat sostenible, presenta-
va la seva proposta. En Ricard, soci 
del grup de Terrassa, explica que 
volen posar a disposició vehicles 
elèctrics dels socis, car no cal tenir 
vehicle privat, per reduir la flota a 
les ciutats i contribuir a una mobi-
litat més sostenible. La cooperati-
va, a Catalunya, té 1.100 socis.

La cooperativa La Terrassenca, 
de missatgeria i logística ecològica 
amb bicicleta i transport elèctric, 
treballa des de fa 4 anys. La Clara 
Garcia diu que, ara, són dues sò-
cies, però a punt d’incorporar una 
tercera persona a l’equip.

Edició i cultura
La Tija edicions, una coopera-

tiva editorial especialitzada en 
pensament crític i feminismes, a 
Terrassa, va començar a treballar 
fa 3 anys i estan al mercat en fa 2. 
Formada per tres persones, l’Elena 

afirma que «cal fer xarxa del coo-
perativisme i compartir projectes 
per créixer totes».

Jugant en una altra divisió, 
Abacus cooperativa participà 
també a la fira. És cooperativa de 
consum amb socis de treball, qua-
si 1 milió de sòcies de consum i 
més de 500 sòcies de treball. As-
segura la Montse, sòcia de treball, 
que Abacus nasqué, el 1968, per 
«transformar l’experiència del con-
sum cultural i de lleure», adreçada 
a totes les edats però sobretot en 
educació i per infants, tot reivindi-
cant-se part del teixit de l’ESS.

El Corralito centre de creació ar-
tística, és una xarxa formada per 
10 artistes de Terrassa amb l’ob-
jectiu de fer xarxa i sinergies en 

els centres de creació i els petits 
col·lectius artístics. Volen donar 
recursos als artistes joves i ama-
teurs, ja sigui en pintura, disseny 
moda, il·lustració, música i altres. 
Consideren, diu l’Esther Querol, 
«que a la ciutat hi ha un teixit 
artístic molt important, però que 
no té veu i no té força, i volem ser 
paraigua».

Cures, salut
Sens dubte un dels àmbits amb 

més potencials i necessitat de crei-
xement és el de les cures i la salut, 
cures a les persones i a si mateix, 
clar. La cooperativa de treball Ma-
groc, d’atenció precoç als infants i 
famílies, que treballa des del 2003 
a la ciutat, és una de les entitats 

P.V. La presència d’escoles cooperatives i cooperatives 
d’alumnes, així com d’iniciatives socials promogudes 
des de les escoles (com la Iniciativa Legislativa Popular 
de l’INS Vedruna Vall) ha estat una de les marques 
fonamentals d’aquesta edició de la fira.

Estudiant d’Integració Social a l’IES Montserrat 
Roig, en Marcel, forma part d’una cooperativa que es-
tudia com està la situació social a la ciutat tot fent acti-
vitats per recollir diners que donen a l’espai La Fàbrica 
de Can Tusell. En aquest mateix IES, la Mar Morales 
forma part de la cooperativa El niu del Roig, que fa ta-
llers de joc i expressió per a infants, amb unes 50 estu-
diants, «el servei l’oferim a tots els infants de Terrassa».

A l’escola El Cim, que és una cooperativa, l’alumnat 
d’ESO constitueix també una cooperativa per ajudar 
els alumnes i que fa activitats solidàries, expliquen l’Es-
ther Pérez, alumna, i en Jordi Sánchez, professor. Re-
capten també diners per ajudar els alumnes de 4rt a fer 
el viatge de fi de curs. Amb les activitats solidàries amb 
altres campanyes ja en marxa, com la Marató de TV3.

També escola cooperativa, la Tecnos estava present 
amb dues cooperatives d’alumnes, una que fa bere-
nars i els ven a l’escola (amb uns 40 membres), i una 
altra que fa manualitats, amb 9 sòcies, explica la Maria 
Barrio, mentre que l’Anna Garrigó destaca que volen 
mostrar «què fem al cole i reproduir en petit el model 
cooperatiu».

L’escola Cultura Pràctica ha participat tot estrenant 
perfil, car recentment ha entrat a formar part del grup 
cooperatiu Creixen Educació. Les alumnes Elena i Na-
tàlia destaquen aquest fet: «ja hem vingut altres anys, 
però aquest any és més significatiu perquè ara l’escola 
tota forma part de tot això». També Maite, profes-
sora, incideix en aquest fet, i explica que han vingut 
per mostrar aquesta novetat i presentar la cooperativa 

d’alumnes de producció, que fa manualitats amb mate-
rial reciclat. Anuncia també la creació d’una nova coo-
perativa, a 4t d’ESO, en aquest cas de serveis. Destaca, 
així mateix el caràcter participatiu a l’hora de decidir 
i fer. 

L’escola d’educació especial Crespinell, cooperativa 
de treball, amb 40 anys de recorregut, volia mostrar la 
diversitat del món cooperatiu i el fet de ser un valor en 
alça. L’Anna Comas i la Sílvia Torredemer, professo-
res, informen del projecte d’inclusió que desenvolupen 
amb l’escola Lanaspa i l’IES Montserrat Roig, des de fa 
29 i 15 anys respectivament, amb participació d’alum-
nat  de Crespinell, amb discapacitat intel·lectual, en les 
aules dels dos centres. Un projecte avui en qüestió per 
problemes d’espai. Des de Crespinell demanen un local 
a prop del lloc actual que permeti mantenir i desenvo-
lupar el projecte.

Presència important d’alumnes de l’escola Vedruna 
Vall, amb l’objectiu principal de fer conèixer la ILP que 
promocionen i recollir firmes perquè sigui debatuda al 
Parlament de Catalunya. Les alumnes Marta Bosch i 
l’Alexandra Sáez que la iniciativa legislativa popular és 
«perquè sigui obligatori l’etiquetatge ètic dels produc-
tes», de manera que, amb simple codi, es pugui tenir 
informació sobre la procedència i condicions de pro-
ducció, que han de respectar drets dels infants, les do-
nes, laborals i humans. «Una informació que sovint no 
volen oferir les marques», subratllen. Les escoles Ve-
druna han de recollir 50.000 signatures a Catalunya. A 
Terrassa ja en porten 2.000, una bona arrencada.

La cooperativa de serveis socioeducatius l’Eina tam-
bé va estar present junt amb les escoles i cooperatives 
d’alumnat, «per donar-nos a conèixer més i fomentar 
la participació», declarà la Paqui Guerrero, presidenta 
de l’Eina.

Les escoles cooperatives, les 
cooperatives d’alumnes i iniciatives 
escolars donen el to

 ▪ Fira d’Economia Social i Solidària, el passat 24 de novembre a la Plaça Vella.
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La Fira Terrassa Cooperativa posa en evidència la potència de l’economia social i solidària
Presència notable de projectes de cures i atenció a les persones, així com de cultura, treball amb noves tecnologies i solidaris

P.V. Patentant la mobilització ciutadana entorn del comerç just 
i el consum responsable i la producció agroecològica, la presència 
d’entitats d’aquest àmbit va ser l’altra marca forta de la Fira. Per 
primer any, la botiga Molsa Galileu, membre de la cooperativa de 
botigues Molsa, de botiguers independents a Catalunya, agrupats 
per ajudar-se entre nosaltres, mostrava el seu catàleg d’alimentació 
ecològica, «però més enllà, sempre que podem, de comerç just, de 
proximitat, amb alternatives vegades», destaca la Caterina Ibáñez.

No va faltar Alternativa3, degana del comerç just a Terrassa i el 
país. Maria Fernández, explica que es dediquen a l’elaboració de 
cafè, cacau i sucre, produïts per cooperatives als països d’origen, amb 
total garantia de sostenibilitat, qualitat i condicions justes de pro-
ducció. «De vegades és complicat ser alternatiu i trobar alternatives 
per tot, per això és important aquesta fira, on et pots informar de 
tot».

En Marc Montlló representa l’Egarenca, una «associació que fun-
ciona com una cooperativa de consumidores», al carrer del Nord, 
de productes ecològics en alimentació i consum de la llar des del 
passat mes de març.

Al costat, hi ha la Cooperativa Vímet, de producció ecològica, amb 
horta a Torrebonica. La Lucia, arribada fa algun temps d’Extrema-
dura, explica que, a més, «lloguem parcel·les per a gent interessada 
a portar la seva pròpia horta i li fem acompanyament per cultivar». 
Al temps, impulsen un projecte social a Torre-sana, amb persones 
derivades de Serveis Socials, que treballen l’horta comunitària i se’n 
porten producció. Finalment, fan cistells de verdures que venen al 
mercat de pagesos de Sabadell els dissabtes.

La cooperativa de consum i resistència de l’Atzur es presentava 
també aquesta edició. Són un grup de persones, unes 40 unitats 
d’habitatge, que s’autoorganitzen per consumir productes ecològics 
de proximitat. Els dimarts obren a l’Atzur, carrer Arquimedes, per 
distribuir i anotar les comandes, des de fa 2 anys i mig. Amb relació 
directa amb alguns productors, estan conversant amb l’Egarenca 
per eventuals col·laboracions.

Amb uns 8 anys de funcionament, la Xarxa d’horts ecològics de 
Terrassa també va participar. En Daniel, del grup Plantem-nos, ex-
plica que fan horta ecològica, diferents projectes, i que són uns 12 
horts, en els quals treballen de forma autogestionada la majoria, més 
de 300 persones.

Ja posant el plat a taula, la cooperativa La Revolta, al carrer Volta, 
és un cafè i restaurant ecològic, explica la Vanessa. «Fem elabora-
ció pròpia amb productes de proximitat i ecològics, d’empreses èti-
ques». A la part de dalt, hi ha un espai per fer mindfullness, ioga, 
també per a embarassades, creixement personal i «per divertir-nos, 
fem danses vàries».

També des de la perspectiva del consum responsable, en Cesc, del 
grup local de Som Energia, informa que aquesta és una «coopera-
tiva sense ànim de lucre, mixta de consum i producció d’energies 
renovables, per promoció de canvi de model energètic», amb 8 anys 
de vida. El projecte més important del grup local és Impuls Solar 
Vallès, amb participació de 100 famílies que s’instal·laran plaques 
fotovoltaiques a casa seva, per consum propi i col·lectiu. El projecte 
funciona a diverses ciutats del Vallès occidental.

Comerç Just, producció 
ecològica i consum 
responsable

de referència, al mateix temps que 
una de les actives i protagonistes a 
l’hora de treballar per consolidar i 
promoure el teixit de l’ESS. 

Experiència singular a la ciutat, 
el Club Gimnàstic Terrassa, és 
una entitat esportiva sense ànim 
de lucre que, a banda les activitats 
pròpies, cooperació amb escoles i 
el Consell Esportiu. Amb anys de 
trajectòria, i ara al carrer Doctor 
Pearson, formen part de la XES. 
Afirma en Miquel Àngel Gamell 
que volen «posar de manifest que 
el món de l’esport també és ESS».

Amb 2 anys i mig d’experiència, 
l’Associació Arte Paliativo, acom-
panya persones amb malalties 
avançades a través de l’expressió ar-
tística, a hospitals, com el de Ter-

rassa, a la planta 8 cada dimecres, o 
amb sessions grupals o individuals 
a domicili i a residències. Treballen 
amb uns 300 malalts. Són profes-
sionals d’art-teràpia i educació so-
cial, però per a les persones que es-
tan a l’hospital el servei és gratuït, 
finançat en alguns casos per l’obra 
social d’algunes entitats financeres.

Després de canviar de local fa 
poc temps, Sap Spai, centre de 
psicopedagogia infantil, que vol 
portar la psicologia a totes les fa-
mílies a preu reduït, és una coope-
rativa sense ànim de lucre, amb 2 
treballadores, que funciona des de 
fa 10 anys. Ara estan al carrer Pare 
Llaurador.

L’associació La Oka, per a perso-
nes amb discapacitat, va mostrar 
les manualitats que produeixen i 
amb la venda de les quals, així com 
de roba de segona mà a la botiga 
que tenen al carrer Prat de la Riba 
112, i les quotes d’unes 30 perso-
nes sòcies, financen l’activitat. Tre-
ballen 3 persones, voluntàriament, 
des de fa 5 anys.

L’Associació Esportiva de Tai-Txí 
va mostrar algunes de les pràc-
tiques que ensenyen i que posen 
a disposició d’associacions a les 
quals pot interessar «aquest mis-
satge d’esport, cos i ment, orienta-
da al benefici del cos i emocions», 
explica en Francesc Sánchez.

Al costat hi era Espai Sacra, 
associació sense ànim lucre que 
promou projectes d’inclusió so-
cial, com, per exemple, d’acompa-
nyament de dones amb càncer de 
mama, des de fa 5 anys.

Per la seva part, el Centre Can 
Pau fa tractament, prevenció i di-
agnòstic d’infants, fins els 17 anys, 
amb diferents trastorns. Associació 
sense ànim de lucre, treballa des de 
fa 6 anys. Paola Lazo, fundadora, 
informa que l’equip està format per 
6 terapeutes i que atenen més de 
300 famílies, en un intent d’oferir 
cures a gent que no pot esperar 
més a les llistes dels serveis de salut 
públics, «que no funcionen».

Nascuda com a cooperativa, a 
Terrassa, fa més de 30 anys, Teixi-

dors és una empresa tèxtil que tre-
balla amb teixits naturals de la més 
alta gamma que venen a botigues 
arreu del món. Ara, depenent de la 
fundació Fupar, ja no és cooperati-
va, però manté el caràcter de pro-
jecte social, els teixidors són perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
que s’han convertit en experts.

En una parada al costat es pre-
sentava Fupar, entitat que des de fa 
dècades atén persones amb disca-
pacitat intel·lectual, amb un centre 
especial de treball i un centre ocu-
pacional.

No va faltar a la cita la Mutua-
litat Les Arenes, entitat que fun-
ciona des del 1976, amb l’objectiu 
de garantir assistència a la defun-
ció i enterrament a partir de la 
col·laboració entre veïnes. La mu-
tualitat, assegura l’Agustí Salvany, 
actual president, funciona molt 
bé, ha crescut en els darrers anys 
i es planteja créixer més a la ciutat. 
Amb funcionament democràtic, 
aconsegueix oferir serveis de nivell 
a preus millors per a les persones 
associades.

L’associació Eco-Inserció mostrà 
també els resultats del seu treball 
amb persones en situació de vul-
nerabilitat, creant llocs de treball 
en activitats econòmiques com la 
recollida selectiva de roba, en col-
laboració amb Roba Amiga, des 
del 2010.

Oxfam-Intermon, mentrestant, 
convidava a la celebració del 25è 
aniversari de l’obertura de la seva 
botiga de comerç just a Terrassa, 
al passeig Comte d’Ègara. Maribel, 
voluntària de l’entitat, insistia en 
què el comerç just és una manera 
d’eradicar la pobresa i altres injus-
tícies, com mostrarien els 60 anys 
de treball de l’organització a tot el 
món.

El grup d’Economia del Bé Comú, 
per impulsar economia amb valors, 
democràcia, dignitat humans i soli-
daritat, aprofità per recollir un test 
sobre compliment dels valors de 
l’EBC, promovent la reflexió sobre 
el comportament personal.
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24 de novembre del 2018

L’Ajuntament de Terrassa treballa constantment per oferir una atenció a la ciutadania de qualitat, propera, eficaç i eficient.  
Sota el nom de “L’Ajuntament que m’agrada” està impulsant diferents accions per simplificar i apropar l’accés de la ciutadania 
a la informació i als tràmits municipals.

Què és?
L’Ajuntament posa en marxa una app i un apartat al 
web municipal on es pot avisar sobre incidències 
relacionades amb el manteniment de mobiliari 
urbà, carrers, arbres, zones verdes, senyalització 
i neteja. Així, entre tots i totes, contribuirem a 
millorar l’estat general de la ciutat. 

Com funciona?
1. Descarrega’t l’app o entra al web  municipal a 
l’apartat “Cuidem Terrassa”.
2. Tria l’element urbà malmès.
3. Escull el tipus d’incidència.
4. Indica la seva ubicació al plànol.
5. Adjunta una fotografia perquè l’identifiquem 
correctament.
6. Afegeix observacions si ho creus necessari.
7. Envia’ns-ho.

El teu avís arribarà al servei municipal corresponent 
i en tot moment, a través de l’aplicació o del web, 
podràs fer el seguiment de la teva incidència.

Principals avantatges

n Els avisos arriben més ràpidament als serveis 
municipals corresponents.
n      Facilita la comunicació directa entre  l’Ajuntament
 i la ciutadania.
n És molt senzill, ràpid i còmode d’utilitzar. 
n No cal identificar-se.
n És gratuït.
n Pots fer el seguiment de les teves incidències de 
forma fàcil sempre que vulguis.

“L’Ajuntament que m’agrada”, 
un model d’atenció ciutadana de qualitat

Cita prèvia per fer tràmits
Com es pot sol·licitar?

- Per Internet: citaprevia.terrassa.cat.
- Trucant al 010 (trucada gratuïta).
- Presencialment, a  les següents oficines d’atenció:
  n Oficines d’atenció ciutadana (OAC). 
  n Serveis bàsics d’atenció social de zona (SEBAS). 
  n Oficina d’Habitatge .
  n Oficina de Territori (Urbanisme) .
  n Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) .
  n Foment de Terrassa .

         A partir del 2019, també a:
  n Casa Baumann (Joventut). 
  n Servei d’Educació. 
  n Oficina d’Atenció Ciutadana de Glòries. 
 
En total hi haurà 23 punts d’atenció on es  podrà de-
manar dia i hora per fer tràmits. Properament també  
es podrà demanar cita prèvia amb personal tècnic de 
l’Ajuntament.

Gestor de cues
Els gestors de cues (dispensadors de ti-
quets per a obtenir torn als punts d’atenció 

a la ciutadania) s’han unificat amb un mateix sistema 
per a tots els equipaments i serveis i s’ha ampliat de 
10  a  23 el nombre de punts d’atenció amb gestor de 
cues. Properament es posarà en marxa una aplicació 
de gestor de cues per a mòbils.

Qüestionari d’obres
Està disponible a seuelectronica.terras-

sa.cat i serveix per determinar quin tipus de sol·licitud 
de llicència o comunicació prèvia cal presentar abans 
d’executar una construcció, instal·lació o obra.  

Dossier de benvinguda
S’envia per correu electrònic a totes les 

persones que s’empadronen a Terrassa o que can-
vien de domicili dins de la ciutat. Conté informació 
personalitzada sobre el barri on s’han empadronat 
(escoles, centres de salut, serveis, equipaments) i 
altres informacions útils.

Gratuïtat del servei 010
Des del setembre del 2016 les trucades al 
servei 010 són gratuïtes, tant les fetes des de 

la ciutat (010) com des de fora (900 922 010). L’Ajun-
tament de Terrassa ha estat el primer municipi de Ca-
talunya a oferir gratuïtament aquest servei.  

Idcat Mòbil
És un sistema gratuït d’identificació i sig-
natura electròniques basat en l’envia-

ment de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil. 
No requereix la instal·lació de cap programa ni re-
cordar cap contrasenya i permet realitzar pràcti-
cament tota la tramitació de l’Ajuntament de Ter-
rassa disponible a Internet. L’alta és immediata a 
idcatmobil.seu.cat 

més informació a www.terrassa.cat/ajuntament-que-magrada   ·    ajterrassa  ·    @ajterrassa

m’agrada
l’Ajuntament que

terrassa.cat/cuidemterrassa
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Quan consumir ecològic es converteix en un deure
Els grups de consum, ecobotigues i experiències locals vinculades a l’agroecologia, es mostren convençuts que 
s’ha de treballar per un model que transformi el sistema alimentari a la comarca.

Els participants del debat sobre agroecologia local 
ho tenen clar: «hem de tenir la cultura de consumir 
només el que sigui de temporada, i no tot el que hi 
ha al súper». El Roc afegia que «s’ha de pensar en 
alguna planificació, no pot ser que s’estigui llençant 
el 30% del menjar». Per al Marc, «som famílies que 
rebem un servei de rebost, i els calers van al camp». 
Al respecte de consumir producte exclusivament 
pròxim, el Marc comenta que «a la botiga venem 45 
quilos de plàtan a la setmana, i és que molta gent 
els vol». Per això, aposta per generar aprenentatge 
en aquests entorns d’ecobotiga: a llegir etiquetes, a 
entendre els preus del camp, del porc, o dels làctics. 
«Hem de ser conscients que el porc és car, i que a 
més a Catalunya tenim un problema bestial amb 
les purines i els transgènics, som el rebost de porc 
d’Europa, és molt indignant, hem d’aprendre a con-
sumir».

També es va voler il·lustrar «l’abús de productes 
processats i manufacturats que es fan, quan s’ha de 
tornar a l’alimentació més fresca, canviar el model 
alimentari». Per al Roc, les apostes agroecològiques 
han de visualitzar aquestes qüestions: dieta saluda-
ble i que afavoreixi el nostre territori; «quan parlem 
de consum agroecològic, parlem també d’incorporar 
llegums a la nostra dieta, que no només té un benefi-
ci per a la salut, sinó que contribuïm a una naturalit-
zació dels processos de conreu del camp», sentencià. 
Si més no, tal com resumí el Marc, «el paisatge que 

observem és un reflex de la nostra cultura alimentà-
ria, veiem polígons perquè mengem polígons».

Davant les certificacions ecològiques que promo-
uen les diferents administracions, «producte ecolò-
gic és una marca, i alguns se’n poden anomenar així 
perquè segueixen uns estàndards. Nosaltres parlem 
de productes agroecològics». En aquest sentit, de-
fensa encara més el model: «el que sí assegurem és 
que a l’Egarenca ens hem reapropiat dels circuits de 
distribució i de la cadena alimentària, la propietat 
d’això és nostra». I té clar que «el sistema alimentari 
mundial no està pensat per alimentar a la gent, sinó 
per fer diners».

«Si un producte està certificat, diu que compleix 
les normes de marca ecològica de la UE, Si no està 
certificat, has de tenir la confiança en el productor», 
apunta el Raül de La Colmena. «Quant de temps 
seguirem delegant en l’Estat aquestes qüestions? 
Ens hem d’apoderar, proveir-nos d’aliments el més 
de proximitat possibles. I confiar en les ecobotigues, 
que comptem amb una estructura, declara l’Arnau, 
que no creu ni confia «en les etiquetes del CCPAE o 
les etiquetes de la UE si volem assolir una veritable 
sobirania alimentària».

Arnau: «veiem com el capitalisme marca el que és 
ecològic. Per això és clau l’organització, tant la pagesa 
com la consumidora, i recuperar elements bàsics 
com estar sindicades, a banda de consumir de forma 
crítica: fem sobirania!». 

“El sistema alimentari mundial està pensat per fer diners,  
no per alimentar a la gent”

Miquel Gordillo

Com és el mapa terrassenc per 
consumir productes ecològics? 
Aquesta era una de les pregun-

tes que es pretenia abordar amb una 
trobada d’actors i experiències del món 
agroecològic que opera a la ciutat. L’ac-
te l’havia organitzat la CUP, a la Soci-
etat Coral Els Amics, dins el marc de 
la Terrassa Cooperativa. Va ser doncs, 
una xerrada centrada en debatre sobre 
què i com és el que mengem.

Les experiències d’ecobotigues o 
supermercats on adquirir productes 
ecològics, de proximitat i que digni-
fiquin les condicions de la pagesia i el 
medi ambient, estan en un moment 
àlgid, també a la comarca. Tot plegat, 
són condicions englobades sota el con-
cepte d’agroecologia. En són exemples 
propers El Rodal, a Sabadell, i l’Ega-
renca de Terrassa. «Des de grups de 
consum que no estaven gaire articulats, 
després d’un any de trobades vam de-
cidir canviar de model», explicà la Mi-
reia d’El Rodal, que va obrir les seves 
portes el passat mes de març. Primer 
van crear molta base social, procurant 
que altres persones de la ciutat s’impli-
quessin, i amb un tarannà participatiu, 
des de crear un grup motor d’impuls, 
a fer una consulta popular per escollir 
el nom. La massa ha anat augmentant 
fins les 110 sòcies actuals, de les quals, 
detalla la Mireia, unes 67 famílies són 
consumidores de cada setmana.

L’ecobotiga l’Egarenca, al carrer del 
Nord 105, és un projecte similar i 
agermanat amb El Rodal. El Marc 
Montlló, treballador de l’Egaren-
ca, explicà l’antecedent és el grup de 
consum de la Coope Candela, que va 
funcionar durant 17 anys; «venim dels 
moviments socials, de famílies que 
s’autoorganitzen, ja que no troben el 
producte fresc que volen i contacten 
amb productors perquè els els por-
tin». L’experiència també sorgeix arran 
de la coordinació amb el col·lectiu PIC 
Vallès de consumidors i pagesos de la 

comarca. El Marc reconeix que des-
prés de 17 anys, es plantejaren, «o fem 
un pas endavant o xapem». Especifica 
el Marc que «a la península existeixen 
models que superaven les limitacions 
de les coopes de consum, com ara la 
Magrana Vallesana, Landare a Pam-
plona, o l’Ortiga a Reus».

La Cooperativa de Consum i Resis-
tència, ubicada al Casal Atzur, va co-
mençar a funcionar fa tres anys, nas-
cuda dins del moviment de l’esquerra 
independentista. «Volíem generar un 
grup de consum alternatiu, amb unes 
25 famílies, una xifra que facilita l’or-
ganització assembleària», segons en 
Roc Padró, un dels impulsors de la 
coope. El dimarts al vespre és quan 
es recullen les comandes setmanals. 
En Roc reconeix: «som conscients de 
les limitacions dels grups del consum 
carències, per això estem parlant amb 
l’Egarenca per col·laborar plegats. Fem 
una planificació a petita escala, i això 
et fa replantejar quin és el model que 
necessitem. Quan ens veiem amb els 
productors, primer ens demanen: què 
hem de plantar per l’any vinent? Amb 
l’experiència t’hi vas adaptant i sobre-
tot vas coneixent la realitat del camp». 

El projecte «La Colmena que dice 
sí!», nascut a França, és una experièn-
cia per comprar productes ecològics 
que compta amb uns 40 punts a Ca-
talunya. A la ciutat existeix el grup del 
Rusc de Terrassa, ubicat al BauHou-
se de la Casa Baumann, on es lliuren 
un cop per setmana les cistelles de les 
comandes fetes a través d’una web, 
explicà el Raül Fernández: «la idea 
del projecte és apropar els productors 
locals i ecològics a consumidors de la 
ciutat. La web del projecte indica que 
es treballa amb uns 15 productors de 
la província que inclouen pa, cervesa, 
formatges, oli i llegums. També va ser 
convidada a l’acte una experiència pi-
onera en tenir garanties d’agricultura 
ecològica als anys 80. La botiga del 
“Centre internacional de Dietètica i 
Nutrició”, al carrer Cremat 11, «la va 

obrir la meva mare fa 40 anys, amb la 
intenció de vendre productes lliures 
químics, després de parlar amb els 
pagesos de la zona2, exposà la Judit, 
mentre constata com «els darrers anys, 
però, hem anat veient com els ‘super-
mercats’ normals es van apropiant 
d’aquesta alimentació perquè veuen 
que és rendible».   

De la banda de la producció, acudí 
en Víctor Rodilla i presentà Vímet, 
una horta ecològica situada a Torre-
bonica que acaba de començar la seva 
activitat: «som pagesos, fem produc-
ció agroecològica». També col·laboren 
amb Serveis Socials de l’Ajuntament 
per oferir a persones amb dificultats 
una parcel·la per utilitzar-la com a 
horta, i també a altres persones que 
poden gaudir dels beneficis de la ter-
ra: «volem que el camp s’acosti a la 

ciutat». A Vímet es fan cistelles de 
verdures que es venen a restaurants, a 
l’ecobotiga l’Egarenca, a L’Heura, o al 
Mercat de Sabadell, que són per ara 
els primers clients. Vímet surt de la 
cooperativa l’Eina, i compta amb dues  
hectàrees de terreny ampliables.

El Mercat Cooperatiu Ecològic es 
constituí precisament per recuperar 
una distribuïdora que ajudi a  seguir 
fent gran el moviment del consum crí-
tic, a través d’acompanyar que es creiïn 
noves cooperatives al voltant de l’agro-
ecologia, fomentant la intercooperació 
i la mancomunació de serveis. Amb 
aquesta iniciativa sorgida d’un projec-
te singulars de la Generalitat, «volíem 
remoure aquest món, i ajudar a fer un 
salt d’escala que no ens faci por, entre 
els clàssics grups de consum, comple-
mentats amb gent menys militant que 
també vol consumir de forma crítica», 
explica l’Arnau.

Crear estructura social 
i organització local

«Han plegat tantes coopes perquè 
hi ha gent que no vol compromís, són 
consumidors puntuals, llavors si obres 
la diversitat pots captar més gent i 
educar-los en què això és una coope-

rativa», sentencià en Marc. 
«El capitalisme absorbeix allò on 

hi veu filó per entrar-hi, i així passa 
amb el producte ecològic, quan en re-
alitat no ho és: hem de saber d’on ve, 
amb quines condicions treballen els 
pagesos», aclarí la Mireia, mentre es 
mostrà convençuda dels avantatges 
de l’ecobotiga: «sabem que de l’enciam 
que comprem, una part va íntegra al 
productor, i l’altra a mantenir el mo-
del de la cooperativa, que és realment 
transformador, i volem transcendir-lo 
a una esfera col·lectiva». També es vol 
destacar d’aquestes iniciatives el fet que 
«la coexistència amplia la diversitat 
dels productes que adquirim, a l’igual 
que la importància de la transparència 
amb les productores». 

Les condicions laborals i la professi-
onalització del model és un altre punt 
fort per a la Mireia: «la nostra treba-
lladora a la botiga està contractada 
amb dignitat, quantes dones d’altres 
súpers ho estan?». En la mateixa línia 
s’expressà el Marc: «quan es compra 
un producte, a l’egarenca, el 80% del 
cost va cap a l’origen. Tot i que estem 
començant i ara és complicat, no tot-
hom cobra per tot el que fa, reconeix 
a la vegada. 

 ▪ Trobada amb grups de consum i iniciatives agroecològiques a la Coral Els Amics.  ANA MESA
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 >Conduït pel tracte proper de la Núria Comellas

La Drogueria Ecològica, un projecte amb valors 
socials i solidaris

Ana Belén Mesa

• Quan va nàixer La Drogueria 
Ecològica, Núria?

La botiga va començar amb tres per-
sones més al Mercat de la Indepen-
dència però vam veure que era petit, 
mancava espai per posar producte 
i era un moment on no hi havia gai-
re clientela sobre això. Les altres tres 
persones van prendre un altre camí i 
jo vaig decidir venir aquí perquè esta-
va al carrer, era més visible i hi podia 
col·locar més producte.

• Quina és la idea en la qual se sus-
tenta el projecte?

L’origen del projecte era vendre pro-
ductes de neteja a granel per generar 
menys plàstic. Les persones es po-
den emportar una ampolla de casa o 
d’aquí, que en tenim de plàstic, d’ús 
alimentari i biodegradable perquè 
no deixi residu plàstic en el producte 
que, a més, està lliure de químics i és 
ecològic.

• Però també hi ha altres productes?
Sí, a poc a poc he afegit més pro-

ductes, tant d’higiene personal com 
de cosmètica, i recentment una petita 
part de menjar ecològic.

Tots els productes són ecològics amb 
certificació i no contenen químics, 
tant els de neteja, com els d’higiene 
i evidentment el menjar. Al principi 
vaig intentar que tot fos de proximitat, 
que fos producte català, però no va ser 
possible.

• Què vols dir amb a poc a poc?
Doncs que primer ho he de provar 

jo, estar segura que funciona. La cosa 
que més em terroritza és que diguin 
que dic mentides, que algú em digués 
que allò que li vaig dir no és veritat. Jo 
he d’anar amb la seguretat que allò que 
venc m’ha funcionat com a mínim a 
mi, per això he anat a poc a poc.

• M’ha semblat curiós que diguis 
que no hi ha empreses que ven-
guin producte ecològic aquí a Ca-
talunya, i això?
Sí, hi ha cases que tenen producte de 

neteja ecològic, però només d’un tipus, 
no tota una gamma, i es feia impossi-
ble de gestionar, a més que cadascú te-
nia un envàs i presentació diferent i di-
ficultava l’homogeneïtat per posar-ho 
de cara al públic.

Finalment vaig trobar una casa a 
Alemanya amb seu a Mallorca que 
tenia tota la gamma, fins i tot per per-
sones amb múltiple. Per cosmètica i 
higiene, en vaig trobar una italiana, 
Biocenter, però a poc a poc he trobat 
marques aquí, com els cosmètics Giu-
ra-Tort que es troba a Sant Anton de 
Calonge, una altra que està a Camp-
devànol, Ripoll, que té productes pels 
dolors. El menjar és més fàcil que sigui 
de proximitat, els que hi ha són de Gi-
rona i Vic.

• Així que al mercat català n’has tro-
bat més fàcil menjar que produc-
tes de neteja?

Sí, s’ha de fer una crida en aquest sen-
tit. 

• Què vols dir Núria?
Doncs que crec que és molt impor-

tat que la gent es convenci que posar 
productes químics al cos no és bo, 
quedaríem parats si poguéssim veure 
la quantitat de químics que ens posem 
al cos cada dia, i la gent no és consci-
ent que tot això va a parar al torrent 
sanguini, però com que no és quelcom 
que es veu al moment no en som cons-
cients. El problema és que cada vegada 
hi ha més persones malaltes degut a 
això amb sensibilitat química múltiple 
(afecció adquirida per la múltiple ex-
posició a agents químics). Tinc clien-
tes amb aquesta malaltia i tenen en 
comú haver treballat com a senyores 
de la neteja tota la seva vida, amb ex-
posicions químiques com el salfumant 
o el lleixiu.

• Aquí fas una tasca de sensibilit-
zació molt important, veig.
Intento, és complicat, sobretot da-

vant el preu. Dono mostres a provar 
perquè vegin que funcionen sent 
ecològic i que no fan falta químics, 
però els preus els frenen. En can-
vi, qui els ha provat veu que no en 
surten tan cars, primer per la cons-
ciència en la inversió en salut, però 
després veuen que els dura molt. El 
problema és que ens han educat a 
llençar molt producte, que has de 
posar més perquè quedi net, i ans 

al contrari, arriba un moment que 
quan se satura l’aigua es fa l’efecte 
contrari.

Jo faig el contrari, els hi explico la 
quantitat necessària de cada pro-
ducte, i molta clientela em diu que 
tenen temptacions de posar més, 
però llavors jo els hi dic que quan 
els passi pensin en mi dient-vos que 
no, perquè forma part d’aquesta 

conscienciació no llençar producte. 
Conscienciació i sensibilització 
semblen ser les claus de tot, no 
creus Núria?
Si, per mi és una tasca fonamental, 
que crec que s’hauria de començar 
des de les escoles. Quan una per-
sona ve aquí i sap el ve a buscar, ja 
es porten ells mateixos les ampolles 
de casa. Amb aquelles persones que 
arriben perquè volen fer un canvi, 
és un procés més costos, per aquest 
motiu tinc les ampolles perquè es 
puguin emportar a casa, i a poc a 
poc fer que les portin un altre cop 
a reomplir.

També aquesta consciència del 
que ens posem al cos, no només 
en el menjar, que ara hi ha un gran 
boom i està molt bé, però el que ens 
posem al cos per fora també entra 
dins del nostre cos, l’absorbeix i això 
ho hem de saber.

“Ens han 
educat a llençar 
molt producte, 

que has de posar 
més perquè 

quedi net, i ans 
al contrari” 

personalitzada i propera, conei-
xement del producte ver trasteig 
personal,  ecològic, residu 0, cons-
ciència per les noves malalties que 
sorgeixen de l’ús continu de quí-
mics, valors que s’han de fer visibles 
i que es troben en aquest projecte de 
la Núria Comelles.

 ▪ Detall de la botiga La Drogueria Ecològica per dins amb la Núria Comellas.  ANA MESA

Caminant pel carrer del Portal Nou ens trobem en el 
número 14 una drogueria molt peculiar, La Drogueria 
Ecològica, regentada per Núria Comellas, qui des de 
fa tres anys, aquest desembre, lluita per un projecte 
de residu 0 i ecològic, valors que se sumen a la seva 
manera personal i propera d’atendre les persones que 
s’apropen a aquest espai.

“Tots els 
productes són 
ecològics amb 
certificació i 
no contenen 

químics”
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La Lluerna, un nou espai de treball i 
experimentació cultural a la ciutat
Un col·lectiu d’artistes provinents de diverses disciplines condicionen un nou espai de creació contemporània  
per crear-hi el seu lloc de treball i oferir propostes culturals de tota mena.
Mar Garcia Prat

P arlem amb l’Adrià, un dels 
membres de La Lluerna de 
Terrassa, que ens explica com 

ha nascut aquest projecte, què s’hi 
podrà fer i veure i en què volen que es 
converteixi aquest nou espai cultural. 
Tot dins del nou local, una antiga lla-
nera de la ciutat, que va prenent forma 
a poc a poc. 

• Qui ha trobat aquest espai?
Em vaig quedar sense estudi. 

Vaig haver de marxar de l’espai on 
treballava i juntament amb la seva 
companya, ens vam posar a buscar 
un espai on poder desenvolupar 
les nostres professions i inquietuds 
culturals. La Cristina, que és fotò-
grafa, volia trobar un espai on po-
der exposar part dels seus treballs 
i jo volia fer créixer el meu projecte 
de música electrònica. Aquest espai 
és prou flexible per poder-hi dur a 
terme tots dos projectes i els de 5 
persones més.

• I qui són aquestes persones?
Doncs la Paula, que és càmera i es 

dedica al món audiovisual i fa pu-
blicitat i vídeos corporatius; el Toni, 
que té molta experiència dins del 
món de la producció cultural i fa 
videoprojeccions i experimentació 
en vídeo; el Jaume, que ha treballat 
dins del món de la imatge i del ví-
deo, va estudiar fotografia i cinema 
i actualment treball amb música ex-
perimental i producció; la Cristina, 
que és fotògrafa i està especialitzada 
en fotografia analògica; l’Estela, que 
fa litografia i li agrada molt el món 

El Llac dels Cignes del Ballet de Moscou, la majestuositat posada en escena
Marta Bieto, professora de dansa 
Iona Jané Bieto, estudiant

Com si d’una súper producció 
cinematogràfica es tractés, 
el Ballet de Moscou ens va 

interpretar una de les obres més 
emblemàtiques i de referència en 
el repertori de la dansa clàssica, on 
totes les joves promeses de la dansa 
somien en interpretar algun dia i fer 
d’Odette o de Sígfrid. 

Sota  la direcció que, des de 1989, 
realitza Timur Fayziev, els ballarins 
i ballarines, amb un estil depurat i 
homogeni, ens van deixar embada-
lits amb la seva interpretació que, 
si algú desconeixia la història del 
conte del Llac dels Cignes, podia 
seguir-la visualment perfectament, 
perquè la dansa és expressió en mo-
viment, i sota una bona direcció i un 
bon treball, va semblar que estigués-
sim mirant una pel·lícula de cinema 
mut, on podies gaudir plenament 
del diàleg de la dansa, posant-te a la 
pell de cada personatge.

L’escenografia espectacular, et por-
tava als jardins de Palau, on els ba-
llarins i ballarines feien festa i xeri-
nola, al llac on els cignes cobraven 
vida i al Castell on el Príncep havia 
d’escollir a la seva esposa per ordre 
de la mare Reina.

Una història d’amor de les d’abans, 
de les de conte, de les de fantasia…

En Timur Fayziev  segueix  a la core-
ografia clàssica de Lev Ivanov i Ma-
rius Petipa, als que van encarregar 
una nova versió per la reestrena, el 
1895, de l’obra al Teatre Mariinski 
de San Petersburg. La música,  pri-
mera composició per ballet de Pyo-
tr Ilyich Tchaikovsky i la primera 
vegada que se li encarregava a un 
compositor de música simfònica; és 
la coneguda op. 20 on el clarinet és 
un dels indiscutibles protagonistes.

Cal destacar un vestuari elegant i 
aristocràtic on el tutú tenia el pro-
tagonisme que emulaven les plo-
mes dels cignes, les ballarines els hi 
donaven vida amb la delicadesa de 
cada moviment, pas, combinació i 
amb una perfecció inèdita de tots 
els ballarins i ballarines de la com-
panyia. Personalment, la premiada 
primera ballarina Cristina Terenti-

ev, em va deixar la pell de cigne amb 
la seva delicadesa, tècnica i elegància 
on, a vegades, m’havia de fixar si el 
que veia era un cigne o una ballari-
na.

Cal dir que l’amfiteatre del Centre 
Cultural estava gairebé ple, i entre el 
públic molts infants acompanyats 
la seva família, una manera de po-
tenciar la cultura de la dansa, també 
hi havien moltes alumnes d’escoles 
de dansa de Terrassa que van sortir 
encantades amb l’espectacle, i d’al-
tres que era la primera vegada que 
anaven a veure un ballet i després de 
l’experiència van decidir que no seria 
l’última, i això és el que des d’aquí, i 
ja com de costum, us volem animar: 
a venir a gaudir de l’art de la dansa.

La pròxima cita serà el 15 de de-
sembre amb la Gala d’estrelles de 
Sant Petersburg.

de la imatge; el David, que és músic 
i que té el seu propi estudi i partici-
pa en el projecte ajudant-nos amb la 
paperassa i l’assegurança però té veu 
i vot com tota la resta i jo, l’Adrià, 
que també estic ficat dins del tema 
de la música experimental. 

• Per què vau batejar l’espai amb el 
nom de “La Lluerna”?
Vam donar moltes voltes a l’hora 

de pensar el nom per l’espai. Un lloc 
molt important del local és la lluer-
na que tenim en un racó del sostre 
del local. A tots ens agrada molt la 
part visual i com que el concepte de 
lluerna té a veure amb la llum, vam 
considerar que era un element que 
donava una identitat personal al 
lloc, ens va agradar a totes i li vam 
posar com a nom. 

• Què hi voleu fer aquí?
La idea d’aquest local és que els 

seus membres hi puguem tenir el 
nostre espai de treball, però després 
volem que sigui un lloc de trobada 
cultural a la ciutat i per la gent. El 
que ens agradaria és oferir un espai 
de creació entre l’amateur i el pro-
fessional, que considerem que man-
ca a la ciutat. Hi ha molts projectes 
molt bons i interessants però, perso-
nalment, penso que la comunicació 
entre els diferents agents culturals 
sempre ha estat molt hermètica i 
volem fugir d’això. Ara mateix es-
tem en ple debat sobre com i què 
volem fer i ho estem perfilant.. Ara 
per ara, tenim dues coses fixes: el 
Festival TNT i el projecte Un disc 
una joguina, que presentarem aquest 
desembre. 

• És un espai amb sensibilitat en-
vers les qüestions socials.
Sí. Totes tenim sensibilitat i inqui-

etud envers el que passa al nostre 
entorn. De fet, volem que la pro-
gramació i tot el que fem tingui un 
rerefons: des de fer música fora dels 
paràmetres comercials fins a donar 
importància a les artistes dones dins 
de la programació. Volem portar 
debats actuals amb professionals 
expertes i donar una perspectiva de 
cultura avantguardista a les propos-
tes. Jo personalment em plantejo 
aprendre a gestionar aquest espai 
des del feminisme, des de la humi-
litat i les ganes de descobrir noves 

maneres de fer. Partim d’aquest punt 
i considerem que és una postura po-
lítica i d’activisme. 

• Quines activitats heu fet fins ara 
de cara al públic? 
Enguany hem inaugurat l’espai 

amb una jornada de música i ex-
perimentació que hem coproduït 
conjuntament amb el Festival TNT 
(Terrassa Noves Tendències). 
Aquest projecte ens va servir per 
marcar-nos un deadline per tenir 
l’espai condicionat perquè pogués 
venir gent a conèixer-nos. 

Aquest mes de novembre també 
hem acollit La Descomunal, una 

trobada per posar en comú les ex-
periències artístiques que hi ha a 
Terrassa. Personalment, aquest pro-
jecte m’agrada moltíssim. Hi ha gent 
molt jove que fa coses molt interes-
sants, amb llenguatges molt actuals i 
és una experiència molt enriquidora. 

I per últim, hem acollit un con-
cert/jam session de música electrò-
nica experimental. Actualment, el 
concepte de música electrònica està 
encara molt vinculat amb la nit i 
amb la festa. La meva lluita personal 
i la del meu company Jaume és fer 
veure a la gent que es pot consumir 
aquest tipus de música en altres si-
tuacions.

JOSEP GUINDO

 ▪ Els membres de La Lluerna estan condicionant el local per poder oferir un espai cultural a artistes i ciutadanes.
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FITXA BIBLIOGRÀFICA 

La part dels llops

Jann-Marc Rouillan

Traducció d’Oriol Valls - Pròleg 
de Joni D.

Tigre de Paper Edicions,  
Manresa, 2018 , 250 pàgines

Jordi Sellarès

Hi ha vegades que la biografia d’un autor és tant impressionant 
que pot acabar eclipsant la seva pròpia obra literària. Jann-Marc 
Rouillan (1952) ha passat més de 25 anys en presons franceses a 
causa de la seva militància, entre d’altres, al MIL, als Grups d’Ac-
ció Revolucionària Internacionalista i a Action Directe, grups ar-
mats d’extrema esquerra, que fluctuaven entre les idees marxis-
tes i l’acció directa, amb atemptats i tàctiques de guerrilla urbana 
més típiques del moviment anarquista. Tant els  GARI  com  Ac-
tion Directe  eren grups que s’havien vinculat i relacionat amb 
la  RAF  alemanya i les  Brigate Rosse italianes. Estem parlant, 
doncs, d’un personatge important dins del món de la lluita anti-
capitalista i antiimperialista armada a l’Europa Occidental. 
Així, d’un autor tan vinculat amb la lluita armada revolucionària 
podíem esperar sobretot una obra que ens parlés de la lluita ar-
mada revolucionària. El que és interessant, no obstant, és que, 
en comptes d’escriure una obra autoreferencial i de parlar-nos 
de la seva pròpia experiència en una pseudobiografia, Rouillan 
ubiqui pràcticament tota la història a Catalunya, en diferents 
moments del segle XX. En aquesta novel·la seguirem la figura 
d’en Jaume, un obrer occità que s’afinca en pobles de muntanya 
entre l’Aran i el Pallars i que acabarà intervenint en els fets més 
rellevants de la primera meitat del segle XX a casa nostra.  La 
part dels llops  és una història èpica i també dramàtica sobre 
memòria col·lectiva, dignitat i lluita irreductible contra la tirania i 
contra el feixisme. En Jaume, acabat d’arribar d’Occitània, adqui-

reix consciència obrera, apropant-se a l’anarquisme en els anys 
del pistolerisme i el terrorisme de la patronal. La seva radicalit-
zació segueix en els convulsos anys 30, la fi de la dictadura i les 
esperances truncades de la II República. Gran part de la histò-
ria està emmarcada a les comarques rurals del Pirineu català, a 
les zones més properes de la frontera amb França, aquella alta 
muntanya amb el seu llenguatge i lèxic propi, meravellosament 
traslladat al català per Oriol Valls, i que farà les delícies de tots 
aquells, urbanites o no, enamorats de la muntanya i la naturalesa. 
 
El que Rouillan ens proposa és un viatge als moments èpics i 
tràgics de la nostra història recent a través de 
les experiències corals d’una comunitat d’origen 
pirinenc que serà germen i també desenllaç de la 
història. Una comunitat petita, on la sospita i la 
venjança són a l’ordre del dia, però on la tradició, 
entesa com aquella força tel·lúrica que es defensa 
amb ungles i dents contra la injustícia i la tirania, hi 
preval. Entre les seves valls, pletes, comes o tos-
sals hi reviurem els ecos de l’esclafament del cop 
d’Estat feixista, de la lluita al front d’Aragó i de la 
mort del camarada Durruti, de la retirada peno-
sa i de la reorganització de la resistència a l’altre 
cantó dels Pirineus; de la fallida invasió de la Vall 
d’Aran per les columnes comunistes del 1944, de 
la creixent divisió i aïllament de les forces anti-
franquistes a l’exili, del cop moral de la derrota. 
 
Però precisament davant d’aquesta derrota és d’on 
surt la determinació massissa com una roca de les 
pastores i pastors que varen arriscar la vida, i molt 
més, per portar fugitius a l’altre costat del Pirineu, 
enmig de tempestes de neu i de les ràtzies de la 
Guàrdia Civil, i d’aquelles persones integrades al 
maquis que, malgrat la gairebé nul·la possibilitat de 

 → TEATRE

Fem Teatre Fem, el primer grup de teatre 
feminista de Terrassa

 → LLIBRES

Homenatge a les persones que van lluitar 
i a les que lluiten

la victòria no van dubtar a lluitar fins al seu darrer alè contra el 
feixisme i la tirania. En Jaume passarà per totes aquestes etapes 
de lluita i resistència fins a trobar el seu destí final que no per ser 
ja previst és menys colpidor. La part dels llops és molt més que 
una novel·la sobre la Guerra Civil i sobre els guerrillers antifran-
quistes. És una crònica sentimental sobre la resiliència i la resis-
tència davant de la tirania, sigui quina sigui la seva forma, un veri-
table homenatge a les que van lluitar en les pitjors condicions per 
part d’algú que també ho ha donat tot per la lluita. Referents.

Eloi Falguera 
Director i autor

El passat 10 de novembre, el 
grup Fem Teatre Fem va es-
trenar l’obra “El conte del ca-

pi-patriarcat” al teatre de l’Escola Joan 
XIII. Va ser el debut i la presentació 
davant de la ciutat d’aquesta compa-
nyia nascuda encara no fa un any. I la 
cosa no podia anar millor: vam omplir 
la sala amb més de 300 persones. 

L’estrena, a més, la van dedicar a una 
causa solidària. Tot el que van recap-
tar amb les entrades va anar a parar a 
l’associació SAM SAM, per un pro-
jecte d’alfabetització al Senegal. 

L’actuació del passat mes de novem-
bre no serà l’única. El grup ja està con-
certant noves actuacions i, en breu, 
es podrà tornar a veure “El conte del 
capi- patriarcat” a la nostra ciutat. Per 
parlar del grup, de l’obra i dels pro-
jectes de futur que tenen, hem parlat 
amb les seves dues directores: Anna 
Bitrià i Carme Dencàs.  

• Com neix el grup Fem Teatre Fem? 
Anna Bitrià: El grup neix dins 

del Casal de la Dona de Terrassa, 
quan un grup de dones decideixen 
fer teatre per expressar les seves 
inquietuds mitjançant l’actuació. 
Fa cosa de mig any contacten amb 
nosaltres per tal de dirigir el grup. 
A partir d’aquí nosaltres ens fem 
càrrec de la direcció i de l’adaptació 
del text que hem representat.

• Quin és el propòsit de la compa-
nyia? 
AB: Donar veu a les dones. Donar 

veu a tot allò que no acaba d’anar bé 
o que, simplement, va malament. El 
món de la dona és complicat: la lluita 
contra la violència de gènere és molt 
important, però també hi ha altres 
coses que influeixen. La televisió i els 
anuncis, per exemple, continuen pre-
sentant-nos una dona mig despullada 
o que es desmaia per un home... Coses 
com aquestes són les que volem com-
batre.  

• Podem dir que Fem Teatre Fem és 
un grup feminista?
AB: Sí, és un grup de teatre feminis-

ta. I nosaltres col·laborem amb elles 
perquè creiem que és necessari avui 
dia aquest discurs feminista.  

• És un grup obert a totes les dones?
AB: Fem Teatre Fem estem integra-

des al Casal de la Dona. La Carme i 
jo hi col·laborem, però el grup no és 
nostre. Per tant, és un grup obert, però 
qui hi estigui interessada s’ha d’adreçar 
al Casal de la Dona.

• De què tracta “El conte del capi- 
patriarcat”? 
AB: Està basada en un “Conte del 

capitalisme”. Aquest conte repassava 
la història del capitalisme, però única-
ment des del punt de vista de l’home. 
Es parlava de les grans gestes de Karl 
Marx, etc. Però les dones estaven es-
borrades. Per tant, aquest conte era 

la història del capitalisme, 
però també del patriarcat, 
ja que s’havien apartat to-
tes les dones. Llavors, la 
Carme i jo hem adaptat el 
conte i hi hem introduït el 
relat de les dones. Grans 
dones esborrades com 
Rosa Luxemburg, Virgí-
nia Woolf o Flora Tristán. 
Però també hi hem intro-
duït la veu d’una dona de 
la neteja, d’una periodista... 
L’obra comença amb la fra-
se: “Hi havia una vegada, 
abans i ara...” perquè en el 
cas de les dones les coses 
continuen igual. A l’obra 
es juga molt amb la ironia 
i amb la broma, però que 
també té un regust amarg.   

• Quantes actrius hi sur-
ten?
AB: Hi surten vuit dones 

i un noi.  

• Quan en veurem més representa-
cions?
AB: En aquests moments estem 

concretant noves actuacions. Volem 
fer-ne força bolos. El 8 de març, Dia 
de la dona, pot ser que es torni a fer a 
Terrassa o, fins i tot, és possible que es 
pugui a fer abans.

• Us heu plantejat ja nous projectes?
AB: Sí, de fet ja està en marxa. El nou 

muntatge tractarà sobre la vellesa de la 

dona. De la problemàtica de quan arri-
bem a grans, un tema fonamental. I és 
que el treball de moltes dones és invi-
sible, però molt important. Important 
per als fills, per a la família. Les dones 
donen molt, però en canvi arriben a la 
vellesa amb les mans buides. Per con-
tra, un alt executiu en traurà molt rèdit 
del seu treball...

• Per acabar, quina és la vostra tra-
jectòria personal?
AB: La Carme i jo ens coneixem des 

de fa molt de temps, des de l’Institut 
del Teatre. Portem molts anys fent te-
atre marginal: amb immigrants, amb 
sense papers o a la sanitat on, per exem-
ple, hem fet uns Pastorets a l’Hospital 
de Terrassa. Ens agrada treballar amb 
aquests col·lectius. Generalment ho 
fem amb gent que no són actors ni ac-
trius. Que podríem dir que no són ni 
actors amateurs. Hem fet de tot, des de 
teatre fins a muntatges poètics. I amb 
Fem Teatre Fem ens sembla fonamen-
tal recolzar el feminisme. 

 ▪ Escena de l’obra El conte del capi-patriarcat representada a l’Escola Joan XXIII.
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 → VINYETES

HORITZONTALS: 1. Creador de pe-
ces amb ceràmica. 2. Conversa amb 
un ésser superior. Consonant. Cent. 
3. Amenaça letal al Rei. Símbol quí-
mic. Bonic. 4. Alçar, edificar. El punt 
més alt d’una muntanya. 5. Dona que 
alleta a un infant que no és seu. A 
la inversa, pràctica, entesa en con-
traposició de la teoria. 6. Un romà. 
Nom de dona. Terminació verbal. 7. 
A l’inrevés, aliment molt freqüent a 
taula. Associació veïnal. Matrícula 
espanyola. 8. Un altre aliment. A 
l’inrevés, l’últim que fem a la nostra 
vida. 9. Que mostra afecte i cordiali-
tat. Afirmació. 10. En plural, allà a on 
es troben dos carrers.

VERTICALS: 1. Obra de teatre divertida. 
A la inversa, gos. 2. Conjunt de rendes i 
impostos que recapta l’estat. Fruita. 3. 
Al revés, treure al carrer una publicació. 
De nou al revés, casa de les aus. 4. Un 
altre gos al revés. Així es deia la dona 
de Dalí. Consonants seguides. 5. Pa-
raula que es fa servir per als diminutius. 
Quatre romans. Matrícula espanyola. 6. 
Al revés i en castellà, vaig escoltar. Con-
junt de cabells cargolats. Planeta habi-
tat pels  éssers  humans. 7. Consonant 
típica del plural. Mil. Sobirà de  Pèrsia. 
Diminutiu de nom de dona. 8. Conjunt 
de petards. Consonant. Cinc-cents. 9. 
La primera. Al revés, que està ocult, que 
no  és  perceptible. 10. Obligació de fer 
alguna cosa. 

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI

Experiència en escacs, escolars i en organització  de 
tornejos i exhibicions. Personalitzades i/o en grups. 

 
cesccarcellerf@yahoo.es  669 24 76 32

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. CERAMISTA. 2. ORACIO. R. C. 3. MAT. N. MACO. 4. ERIGIR. CIM. 5. DIDA. IXARP. 6. I 
ELISA. ER. 7. AP. AV. TO. 8. OU. MIROM. 9. AMISTOS. SI. 10. CANTONADES.

 → PROBLEMA D’ESCACS

Les blanques juguen i fan mat 
en dues jugades.

L’avantatge de les blanques 
en aquesta composició és 
evident, però… Com es fa 
escac i mat en dues jugades?

Solució: 1. Dh1+ !! – Rxh1
                    2. Rf2 mat.

 → AGENDA

CINEMA
DIVENDRES 30 DE NOVEM-
BRE
DISSABTE 1 DE DESEMBRE

 > 16.45, 19.30 i 22.15h.  
Bohemian Rhapsody

 > 17, 19.30 i 22h. El veredicto
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
 > 16.45 i 19.30h.   

Bohemian Rhapsody
 > 17 i 19.30h. El veredicto

Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 5 DE DESEMBRE
 > 16.45, 19.30 i 22.15h.  

Bohemian Rhapsody
 > 17, 19.30 i 22h. El veredicto

Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIJOUS 6 DE DESEMBRE
 > 16.45, 19.30 i 22.15h. 

Bohemian Rhapsody
 > 17, 19.30 i 22h. El veredicto

Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 12 DE DESEMBRE
 > 22h. Last days in Shibati, el 

documental del mes 
Preu: 3,60€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9 

Preus del Cinema Catalunya:  
6,50€ laborables i 7€ caps de 
setmana (consultar descomptes)

CLUB DE LECTURA
DIMECRES 12 DE DESEMBRE

 > 19h. Club de lectura Amics 
de les Arts: 123, de Màrius 
Sampere
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46

CONCERTS
DIVENDRES 30 DE NOVEM-
BRE

 > 20.30h. Concert solidari 
de Prodis amb l’Escolania de  
Montserrat 
Preu: 25€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

 > 21h. The Funkenstein Trio 
Cafè de l’Aula de Música 
C/ Volta, 37

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
 > 19h. Visible. Concert per a 

persones amb sordesa 
Preu: Taquilla inversa
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

 > 19.30h. Doctor Basilio. 
Dins del circuit de Música 
Moderna
Teatre Ass. Veïns de Vilardell 
C/ Rioja, 2

 > 22.30h. The Bop Collective 
Preu: 15€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
 > 12.30h. Vermuts musicals: 

Sandra Bautista, guanyadora 
del Sona9 2018
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

 > 20h. Panellet en concert 
Preu: 10€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

 > 22.30h.  O Sister! 
Preu: 15€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
 > 18h. Sonata a Praga. Dins 

de la Temporada de Música 
Clàssica 
Preu: 10€
Auditori Municipal 
C/ Miquel Vives, 2

DIUMENGE 9 DE DESEMBRE
 > 12.30h. Vermuts musicals: 

La negre, versions acústiques
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

DIJOUS 13 DE DESEMBRE
 > 21h. Concert de Nadal a 

Sant Pere
La Seu d’Ègara 
C/ Rectoria, 16

CULTURALS

DEL 23 DE NOVEMBRE 
AL 23 DE DESEMBRE

 > A les fosques, obra de 
teatre d’Amics de les 
Arts. Consultar horaris 
de divendres i caps de 
setmana 
Preu: 14€
AMICS DE LES ARTS I JJMM 
C/ TEATRE, 2

DIVENDRES 30 DE NOVEM-
BRE

 > 19h. Art al Districte 4
Centre Cívic Maria Aurèlia 
Capmany 
Avg. Àngels Sallent, 55

 > 19h. Presentació del llibre 
Tombar l’estaca. Identitats, 
sexualitats, i violències 
durant la Transició
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46

 > 20h. Pida cita a su librera
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

 
DISSABTE 1 DE DESEMBRE

 > 11h. Ruta literària La teran-
yina, de Jaume Cabré
Sortida: Biblioteca Central 
Passeig de les Lletres, 1

 > 18.30h. Obra de teatre 
“Ulises en el Averno”
Casal Cívic de Sant Pere 
Passeig 22 de Juliol, 337

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
 > 18h. Les noies de Mossbank 

Road, dirigida per Sílvia Munt 
Preu: 26€
Teatre Principal 
Plaça de Maragall, 2

 > 18h. Dos machos verdes 
fritos, amb David Verdaguer i 
Oscar Machancoses 
Preu: 15€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

 
DIVENDRES 7 DE DESEMBRE

 > 20h. Cinefòrum i sopar 
mexicà al voltant de la figura 
de Frida Kahlo 
Preu: 20€
La Revolta 
C/ Volta, 5

DISSABTE 8 DE DESEMBRE
 > 21h. Grease Reloaded 

Preu: 22€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DILLUNS 10 DE DESEMBRE
 > 19h. Conferència: Seitai. 

Una nova comprensió de la 
naturalesa humana. Amb 
Ramon Comas i Àngel Ruíz 
Franco
Centre Cultural 
Rambla d’ègara, 340

DIMARTS 11 DE DESEMBRE
 > 19h. Presentació del llibre 

La pell lligada, de Tessa Julià
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46

ESDEVENIMENTS
DIUMENGE 2 DE DESEMBRE

 > 10.30h. Marató de mitjons 
de Nadal solidaris per a tota 
la família
Museu Tèxtil 
C/ Salmeron, 25

 > 12h. Presentació del CMIAT: 
Consell Municipal de la Infàn-
cia i Adolescència de Terrassa
Raval de Montserrat 

INFANTIL
DISSABTE 1 DE DESEMBRE

 > 12h. No vull ser princesa. La 
història de la Lola, escrita per 
Rat Soriano i explicada per 
Montse Freixa
Llibreria La Temerària 
C/ Goleta, 7

DISSABTE 8 DE DESEMBRE
 > 10.30h. Circulació de trens a 

la maqueta ferroviària 
Preu: Gratuït
Museu de la Ciència i la Tècnica 
Rambla d’Ègara, 270

DIUMENGE 9 DE DESEMBRE
 > 18h. El molinet màgic, d’En-

gruna Teatre 
Preu: 8€
Teatre Principal 
Plaça de Maragall, 2 

EXPOSICIONS
 > «Negro Zorzal», de la fotò-

grafa Kati Riquelme 
Del 17 al 28 de novembre 
Estudi TigoMigo 
C/ Viveret, 17

 > «Creant una pròpia cos-
micitat», de l’artista Agustí 
Puig. Produïda per Fundació 
Vilacasas 
Fins al 10 de febrer
Centre Cultural - Sala 3 
Rambla d’Ègara, 340

 > «AFAL: Les mirades que van 
trencar el gel». Laboratori 
creatiu dels Amics de les Arts 
Fins al 14 de desembre
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46
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• Com és això del canvi d’Educació a Ensenya-
ment?

En el moment en què va entrar el Tripartit es va 
considerar que el que es feia a l’escola era educar, 
o sigui, no només una acció de transmetre conei-
xements, sinó que es plantaven unes llavors per al 
desenvolupament de la persona, anava més enllà. 
Es va fer una aposta per la formació del professo-
rat en aquest sentit, és el paper que jo tenia en el 
departament: preparar, fer formació emocional 
pel professorat. Això va desaparèixer després, 
perquè es va plantejar que educar era cosa de la 
família. 
Això, amb el temps, ha anat canviant també, 
s’han anat incorporant elements de tipus més 
personal, més d’educació de la persona, no no-
més transmetre coneixements. A més, hi ha 
la demanda del professorat que vol formació 
d’aquest tipus, perquè es troba amb aquest buit, 
i el Departament hi ha hagut de donar resposta. 
Hi ha, d’altra banda, tot un moviment, com l’Es-
cola 21 i associacions que plantegen exigències i 
propostes per l’educació de la nova república, que 
giren entorn de l’educació emocional, de l’educa-
ció en valors. Lamentablement, costa que s’accep-
ti, s’incorporen poques coses.

• Què és aquesta educació emocional o de 
l’empatia?

Educació emocional i en valors és pel que jo 
aposto. Sempre m’he sentit educadora, interes-
sada en estar a prop de les criatures i amb un 
compromís pel seu benestar i la seva felicitat. La 
canalla del present és l’adult del demà, i els adults 
que els acompanyem influïm de tal manera que 

ja som els seus adults del demà, 
en el present, en el moment que 
els acompanyem. Segons com, 
ja estem tan compromesos que 
som, d’alguna manera, els adults 
que les criatures seran demà.
Això és, al temps, un compro-
mís social. Pensant en la influ-
ència que tindrà en la col·lectivi-
tat la manera en què es treballa 
amb les criatures, la manera que 

puja, com es construeix la seva personalitat. 
L’educació emocional és aquella educació que 
té com a objectiu proporcionar estratègies als 
nens i les noies fins a l’institut, donar recursos, 
proporcionar elements que els permetin l’auto-
regulació emocional, no només en el present, que 
és molt important, perquè allà on es dóna les re-
lacions milloren, sinó que a més serveixen per a 
tota la vida, per al futur. Són aprenentatges que 
permeten que hom tregui el millor d’ell mateix, 
tenint en compte que les emocions són sempre 
presents, no existeix la no emoció, i les emo-
cions acompanyem tota presa de decisió, tota 
construcció cognitiva, tot el raonament humà va 
acompanyat d’emocions.

• Això, de fet, ho necessitem totes...
Sí, perquè si no en tenim consciència, ens go-
vernen, i si en tenim consciència, els podem re-
gular de tal manera que ens ajudi a fer allò que 
volem. Això va molt lligat a l’educació en valors. 
Però si no està lligat a les emocions, perquè els 
valors no només han de ser pensats, han de ser 
sentits. I passen a ser part de la persona quan a 
més de ser pensats, raonats, se senten. I s’accep-
ten les emocions que acompanyen o es regulen.

• L’educació en valors s’ha de treballar com 
una assignatura o ha de ser transversal? 

Defenso que ha de ser transversal, perquè con-
tínuament estem treballant valors i emocions, 
des del primer bon dia de curs fins a l’últim. 
Més que treballar, diria que les estem mode-
lant i vivint, perquè moltes vegades la gent que 
no s’ho creu, pensa que no creient-ho no tenen 
impacte, però sempre hi ha un impacte en el 
cervell de les criatures, sigui per acció o omis-
sió. 
La manera que els adults tenim de tractar la 
vida, està modelant les criatures i estem pro-
movent que ells mateixos responguin d’una 
manera o altra. Per tant, és transversal.
Però a més de la transversalitat, jo defenso i 
demano que tingui un espai en la programació 
perquè les criatures puguin adquirir coneixe-
ments concrets sobre les emocions i com es 
regulen, i per poder entrenar. Per practicar. 
Hi ha tècniques de respiració, de conversió 
de pensament negatiu a positiu, de connectar 
amb les emocions i transformar les emocions 
negatives en positives, regular la intensitat, de 
manera que les negatives minvin i les positives 

engrandeixin en intensitat i freqüència. Per 
aquest entrenament cal un espai i, perquè real-
ment serveixi, ha de ser fixe
• Per això la importància de la formació del 

professorat? 
Sí. Moltes vegades això no funciona perquè el 
professorat no està format, no ha viscut aquesta 
autoregulació de les emocions, ni dintre ni fora, 
per tant no saben què fer amb les criatures. El 
món de l’ensenyament és dur, tant a la família 
com a l’escola, i l’adult pot patir molt i pot tenir 
reaccions que si s’ho mira bé no les hauria de te-
nir, perquè està donant un model i no corregeix 
allò que voldria, la situació se’t menja.
Al departament d’Educació es va posar el focus 
en formar professorat. Hi havia molt professorat 
que tenia aquesta demanda i se l’atenia. Perquè 
la majoria d’adults, tu i jo, no hem rebut aques-
ta formació, no hem après a fer-ho això, i tenim 
molts dèficits, anem a peu coix. Sense aquesta 
formació l’educació no va.

• Quins continguts destaquen?
Cal començar pel benestar del professorat. És a 
dir, un dels efectes de l’educació emocional és la 
salut i el benestar, en l’adult, benestar en el món 
laboral, familiar, amb un mateix, amb la vida, és 
un aprenentatge de vida. S’enfocava molt cap al 
benestar del professorat i a partir d’aquí el profes-
sorat ho aplicava també amb les criatures.

• Aquí quin paper juga l’empatia? 
En l’educació té un paper central, perquè, o com-
prens a la persona que eduques, o no li donaràs 
la resposta adequada, perquè no la coneixes, no la 
sents, no atens les seves emocions. Les criatures 
expressen sovint les seves emocions de manera 
diferent a l’adult, si l’adult no sap què li passa en 
aquell moment a la criatura li pot donar respos-
tes molt equivocades. I alhora està donant un 
model de mala atenció. 
El que passa és que, perquè per comprendre o 
sentir una altra persona, primer s’ha d’haver 
comprès, entès i sentit una mateixa, si tens igno-
rància de tu mateixa, difícilment comprendràs 
una altra persona. I, evidentment, t’has de com-
prendre tu mateix, t’has de sentir, t’has de cuidar.
Cal aprendre la intel·ligència interpersonal o 

social, la capacitat de mirar endins, i treballar-te 
endins, aquesta et prepara per a la interpersonal, 
que és l’entesa amb l’altre.

• Quina base científica té aquesta formació?
Em baso molt en la neurociència, les aportaci-
ons, des de la psicologia recolzat en la neuroci-
ència. No són hipòtesis, està comprovat, amb 
tècniques de la imatge es veu com funciona el 
cervell. La meva base és aquesta, la neurociència, 
que ens aporta tanta informació sobre el funci-
onament de les persones, agafem la informació, 
fem-la servir per nosaltres i els que vénen.

• Amb l’educació del professorat, però, no 
s’acaba l’educació...

Les meves propostes es concreten en aquest 
model d’interrelació entre qui educa i l’educat, i 
a partir d’aquí que es vagi modificant el currí-
culum, cosa que fa força por, perquè moltes ve-
gades hi ha les famílies que demanen que justifi-
quis i compleixis aquest currículum. Però també 
he estat participant en escoles de pares. I hi ha 
moltes escoles que tenen aquesta intencionalitat 
d’anar junts, professorat i famílies que volen que 
sigui coherent el camí.
També l’administració educativa que diu que 
respecta l’autonomia de centre, però obliga a 
complir amb les avaluacions i omplir tota una 
paperassa administrativa que t’encalla. De ma-
nera que l’autonomia de centre no funciona, a 
menys que siguis molt valent, amb un equip 
molt cohesionat, molt treballador i faci una in-
versió de vida, com aquell que diu, per tirar l’es-
cola endavant.
Després, hi ha també la societat, perquè en 
l’educació intervé tota la tribu. L’escola de pares 
ha funcionat en centres amb un nivell sociocul-
tural alt, on participen moltes famílies. Però a les 
escoles en què hi hauria famílies que ho necessi-
tarien més o molt, la participació sol ser menor.

• Però amb societat vols dir el conjunt, el con-
text general?

Sí, les condicions econòmiques i socials. Però hi 
ha un tema, i crec que d’aquí a uns anys la so-
cietat es tirarà dels cabells de no haver-ho vist 
abans, que és el poder que tenen els mitjans de 
comunicació de masses, fent que la població s’ha-
gi insensibilitzat davant l’horror i el patiment. 
Després hi ha els videojocs violents, dels quals 
estan dient els neuròlegs que tenen un impacte 
en el cervell de les criatures. Hi ha estudis que 
demostren que s’activen molt més les zones cere-
brals corresponents a l’agressivitat i a la impulsi-
vitat. És un model segons el qual està bé jugar a 
matar. A les escoles es fa un dia per la pau, però 
els infants passen hores jugant a matar, a destruir. 
Això modifica els cervells en formació. Darrere, 
a més, hi ha la indústria armamentista, que ens 
fa entendre que les armes són bones. Això s’ha 
normalitzat.

 ▪ Anna Carpena

“L’educació emocional i de 
l’empatia és fonamental”

«Acostumo a presentar-me com a mare, àvia i mestre. És un marc que em defineix com a educadora 
en els tres àmbits, i és el fil transversal de tota la meva vida, el tema de l’educació», explica l’Anna 

Carpena Casajuana, nascuda l’any 1950 a Terrassa, on ha treballat sempre, tret els 7 anys en què ho 
va fer al Departament d’Educació, «que ara es diu d’Ensenyament, que no és el mateix, és una altra 

concepció, a la meva manera de veure». Treballà a La Roda (1978), una de les escoles puntera en aquell 
moment, i valora molt l’experiència a Acció Educativa Preferent, amb alumnat d’alta complexitat. Avui 

jubilada, ha estat formadora de professorat. El seu focus: educació emocional, en valors i de l’empatia.

Pep Valenzuela

“L’escola era 
educar, o sigui, no 
només transmetre 
coneixements, 
sinó pensar que el 
desenvolupament de 
la persona, va més 
enllà.”

“La manera com els 
adults tractem la 
vida, està modelant 
les criatures, estem 
promovent que ells 
responguin d’una 
manera o altra”


