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Camí Escolar, propostes per la ‘ciutat dels infants’
Redacció

E l 42% de les famílies de Terras-
sa que van en cotxe a l’escola 
voldrien anar-hi a peu. Només 

el 35% dels nens/es de cicle superior 
(10 a 12 anys) tenen l’oportunitat de 
fer el camí a l’escola pel seu compte. 
El 76% de les famílies creuen que cal 
reduir la intensitat de vehicles que ac-
cedeixen a l’escola perquè els seus fills/
illes puguin anar-hi sols. 

El 10 octubre, Dia Internacional 
d’Anar a Peu a l’Escola (Walk to School 
Day), el grup de 10 AMPAs de Camí 
Escolar Terrassa, presentaren els resul-
tats de l’enquesta 2018 sobre la mobili-
tat a les escoles de primària de Terras-
sa. L’objectiu de l’estudi era conèixer els 
hàbits de mobilitat de les famílies en el 
trajecte d’anada i tornada, els problemes 
amb els quals es troben i les accions 
que consideren prioritàries per millorar 
aquest camí a l’escola. 

Realitzada durant els mesos de juny i 
juliol 2018, amb participació de 756 fa-
mílies de 27 escoles, l’estudi és una apro-
ximació molt interessant a la qüestió: 
• 63% dels desplaçaments es fan a peu, 

29% en cotxe i 4% en autobús. Dades 
molt similars a l’enquesta del 2014. 

• El 5% de les famílies que van en cotxe 
a l’escola, trigarien menys de 10 mi-

nuts si hi anessin caminant, i el 30% 
menys de 20 minuts. 

• Del 65% de l’alumnat de cicle supe-
rior que va acompanyat a l’escola, el 
26% de les raons per fer-ho són la por 
al trànsit i el 19% perquè els conside-
ren massa petits. Aquí pot ajudar el 
projecte de Camins Escolars per can-
viar la situació. 

• La dificultat que citen més les famílies 
és el problema de les cruïlles perilloses 
(27%), seguit de les voreres estretes 
(10%). 

El grup d’AMPAs que va promoure 
l’enquesta recomana: 

A l’Ajuntament de Terrassa 
• Seguir impulsant accions del pro-

jecte de Camins Escolars a totes les 
escoles que ho demanin. 

• Crear zones lliures de cotxes al vol-
tant de les escoles. Les zones d’apar-
cament s’han de situar a més de 100 
metres de les entrades. 

• Crear la figura “Voluntariat de Camí 
Escolar” per donar suport, entre 
d’altres, a la Policia Municipal a les 
cruïlles. 

• Fomentar el debat i la regulació del 
patinet (i dels nous vehicles de mobi-
litat personal) a la ciutat. 

A les escoles:
• Participar en el programa de Camins 

Escolars i que formi part del projecte 

 ▪ Reunió del grup dinamitzador d’AMPAs del Camí Escolar.

La ciutat de Terrassa ha estat testimoni de com ha desaparegut la infància 
dels seus carrers, s’han reduït els espais per al joc, el seu camí a l’escola el 
realitzen acompanyats d’adults i cada vegada són més nombrosos els que ho 
fan en cotxe privat. Aquests petits però importants hàbits quotidians han 
reduït la seva capacitat d’autonomia, de convivència i de joc. Com a conse-
qüència, els nostres carrers han perdut l’amabilitat, l’alegria, la vitalitat i la 
seguretat que proporciona la presència de nens i nenes al carrer.

Les persones promotores d’aquesta iniciativa som conscients de l’impor-
tant paper de la infància a la ciutat, i apostem per afavorir la seva seguretat 
i autonomia en els seus desplaçaments a l’escola, ens interessa conèixer com 
es mouen, què necessiten i què els afavoreix. Per a això hem de construir un 
camí cap a l’escola més segur, amigable i formatiu, amb el convenciment que 
el que és bo per a la infància és bo per a tots els ciutadans, ells són el nostre 
paràmetre de qualitat de vida urbana.

Testimoni d’aquesta preocupació és el projecte que impulsem “Camí Es-
colar Terrassa“, a favor d’un desplaçament autònom dels nens i nenes cap a 
l’escola, fent-ho segur i incorporant la mirada de la infància en la mobilitat 
de la ciutat. Els desplaçaments de la infància també necessiten del coneixe-
ment de la percepció del risc i del perill no només de la infància, sinó també 
dels seus pares i tutors que la determinen.

La mobilitat segura a la ciutat només és possible amb la participació de 
tots els ciutadans, millorant la manera com habitem i compartim l’espai 
públic, recuperant la convivència en ell, la ciutat es fa més humana, segu-
ra, saludable i sostenible. La mobilitat no només es refereix al trànsit o als 
transports, sinó a la diversitat de formes de moure dones, nens, gent gran, 
persones amb discapacitat i adults que sovint es desplacen a peu, cada vega-
da més en bici, i que configuren la convivència urbana.

Amb aquest model, ens manifestem per una manera de fer ciutat com-
promesa amb la infància, la seva seguretat i autonomia, atenent les seves 
necessitats en els desplaçaments, perquè això millora:

    • La seguretat de la ciutat, gaudint de la presència de la infància als 
carrers i places es col·labora en la seva seguretat i afavoreix la convivència, 
suport i socialització entre les diferents generacions, famílies i veïns. 

    • La infància guanya en autonomia i confiança en el seu entorn més 
immediat, desenvolupant la seva capacitat d’observació, perceptives i cog-
nitives, la seva orientació en l’espai, de recerca, totes elles importants per al 
seu aprenentatge. 

    • La sostenibilitat local, reduint contaminació de l’aire, soroll i ocupació 
del sòl, i la global reduint emissions d’efecte hivernacle que actuen en el canvi 
climàtic, l’esgotament dels recursos i es millora la biodiversitat. 

    • La salut integral, afavorint els desplaçaments a peu i reduint el seden-
tarisme i l’obesitat. 

    • La seguretat viària i ciutadana, donant protagonisme a la mobilitat 
de les persones, l’espai públic i en un major compliment de les normes de 
trànsit a favor de la convivència entre el cotxe, el vianant i la bicicleta. 

Aquest projecte necessita el compromís de l’Ajuntament de Terrassa i els 
seus diferents Serveis, AMPA’s, Escoles, Comerços i Entitats Col·laborado-
res, Associacions de Veïns i la Ciutadania en general. Creem aquest mani-
fest d’adhesió per impulsar aquest projecte.

Pep Valenzuela

La proposta del Camí Escolar la 
va fer el pedagog italià Frances-
co Tonucci, que amb el projecte 

internacional La ciutat dels infants, 
proposa canvis en les ciutats assumint 
els infants com a paràmetre ambiental 
i de sostenibilitat, alhora de fer-los par-
ticipar i que siguin protagonistes. «Fer 
la ciutat amable per als infants», explica 
l’Haritz Ferrando, un dels promotors 
de la proposta a Terrassa, «el seu lema 
és que una ciutat que és amable per 
als infants és bona per a tothom, cal 
mirar-la i pensar-la des dels ulls dels 
infants».

Així, doncs, el Camí Escolar esde-
vé una eina per construir l’autonomia 
dels infants, al mateix temps que una 
proposta per pensar la seguretat viària 
i la qualitat de l’aire. «És molt impor-
tant donar-los l’oportunitat de sortir de 
casa, ja des dels 8 anys, sols o en com-
panyia d’altres alumnes, que visquin 
aquesta experiència que els pot donar 
confiança, seguretat i autoestima», afe-
geix l’Haritz, animador també de Biter 
(Associació BiciTerrassa Club).

Hi ha uns primers projectes, presen-
tats per l’escola Tecnos per adequar-ne 
l’entorn, recorda. L’Ajuntament va co-
mençar a fer algunes feines, i va apro-
fitar el Pla Zapatero per invertir en 
obres d’urbanització de la rodalia de les 
escoles. 

D’altra banda, hi ha també una llei 
de la Generalitat, de 2007, que obliga 
els ajuntaments de més 100.000 habi-
tants a fer plans d’accions per reduir la 
contaminació, per millorar la qualitat 
de l’aire, entre les quals millorar la qua-
litat entorn de les escoles. L’Ajuntament 
de Terrassa va fer el seu, on parla dels 
camins escolars com acció a posar en 
marxa, recollint també una proposta 
d’un estudi de la Diputació de Barce-
lona sobre l’experiència de camins, del 
2014.

«Nosaltres ens vam constituir l’any 
2014 com a grup d’AMPAS per fer 

Tornant a la col·laboració amb l’Ajun-
tament, l’any passat aquest va encarre-
gar a una consultoria externa un estudi 
sobre el projecte Camins a tres escoles 
(Bisbat d’Ègara, Roc Alabern i Serra 
de l’Obac). Amb participació del 70% 
de les famílies, d’alumnat des de P3 a 
6è, amb entrevistes a AMPAs i equips 
directius, l’estudi aconsegueix fer una 
radiografia detallada de l’escola i acci-
ons que es poden fer. «El problema és 
que si no hi ha continuïtat i una dedi-
cació constant és molt difícil avançar», 
considera l’Haritz, tot plantejant que 
«caldria un tècnic municipal dedicat i 
que mantingués viva la flama, que no 
tot depengués només de pares i mares i 
professorat supermotivades».

Altres eines i activitats interessants en 
aquest desenvolupament del Camí Es-
cola, subratllen l’Haritz i l’Oriol, les fit-
xes pedagògiques per l’alumnat de Pri-
mària que ha encarregat l’Ajuntament, i 
que estaran a disposició del professorat 
per incorporar-les a les seves classes. 
També el joc del Caminòmetre, estre-
nat l’any passat i que es realitzarà de 
nou aquest mes de novembre. Consis-
teix en una competició a veure quina 
classe suma més persones que van a 
peu a escola durant una setmana. Qui 
va en cotxe també pot participar, però a 
condició de baixar a un mínim de 300 
metres de la porta de l’escola. «Això és 
important», matisa l’Oriol, «perquè 
implica directament les famílies, car és 
el mateix nen o nena qui reclama que 
el deixin anar per comptabilitzar amb 
la seva classe». El concurs coincideix 
amb el Dia Mundial de la Ciutat Edu-
cadora.

Les AMPAs que participen al Camí 
Escolar són 10. Falten, però, consells 
escolars, «cal comprometre el conjunt 
de la comunitat educativa», emfasitza 
l’Oriol. D’altra banda, afegeix l’Haritz, 
estan enxarxades amb altres grups 
similars en altres ciutats de l’estat, «hi 
ha tot un moviment, un fòrum per 
compartir experiències que podem 
adaptar».

“Autonomia dels infants, seguretat 
viària i qualitat de l’aire” Manifest de suport al 

projecte a Terrassa

d’escola. 
• Habilitar aparcaments de bicicletes i 

patinets a l’interior de les escoles. 
• Explicar les bones pràctiques de mo-

bilitat durant les jornades de portes 
obertes i en les sessions de benvingu-

da de les noves famílies. 
A les famílies :

• Donar suport al projecte de Camins 
Escolars. 

• Utilitzar el cotxe o la moto el mínim 
possible i aparcar a les zones habili-

tades, i a ser possible a més de 100 
metres de les entrades de les escoles. 

• Contactar amb les AMPAs per fer 
propostes i buscar solucions per la 
seguretat dels infants i per respirar 
un aire no contaminat.

més força», explica. Camí Escolar Ter-
rassa és el nom del grup d’AMPAs, 
avui 10. Mentre que el nom del projec-
te de l’Ajuntament és ‘Camins Escolars’, 
i recull l’experiència pròpia, les direc-
trius assenyalades i les propostes de les 
associacions de famílies.

La primera acció va ser una enquesta 
de mobilitat (sobre com es fa i/o es po-
dria fer el camí a l’escola), el 2014, que 
comptà amb la participació d’unes 260 
famílies. Ara, la del 2018, l’han contes-
tat 756 famílies de 27 escoles. L’enques-
ta inclou preguntes sobre l’autonomia 
dels infants, a quina edat els deixen o 
els deixarien anar sols si les condicions 
milloressin.

S’han promogut també campanyes, 
explica l’Oriol Torner, membre també 
del Camí, com ara «Apaga el motor» 
quan arribes a l’escola, amb pancartes 
i decorant l’entorn escolar. Al temps, 
jornades informatives i formatives, xer-
rades i altres activitats.

A l’escola El Vapor es va fer una pro-
va pilot de tres mesos, amb 3 rutes per 
anar a escola, amb famílies voluntàries 
que vinguessin de més lluny i estigues-
sin disposades a agafar nens pel recor-
regut, «va tenir una participació reduï-
da», declara l’Haritz, «però va ser una 
experiència positiva».

 ▪ Haritz i Oriol durant l’entrevista
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Interseccionalitat i moviments socials, 
un camí a recórrer
Dolors Lledó

D es de setembre i fins a fi-
nals d’aquest mes, s’està 
celebrant a Terrassa  un 

cicle de formació i debat, obert 
a la ciutadania, sobre Intersec-
cionalitat a la ciutat.  Són cinc 
sessions: Interseccionalitat. Què 
es i com la podem posar en pràc-
tica? /Interseccionalitat en els 
moviments socials: experiències 
y reptes/ Ser (o no ser) una illa. 
Com fer de la interseccionalitat 
una metodologia comunitària/
Perspectiva interseccional per a la 
intervenció social/ Debats i rep-
tes en l’aplicació de la interseccio-
nalitat en l’àmbit local.

Cal dir que aquests tallers on 
hem participat han rebut una ex-
cel·lent acollida entre un públic 
heterogeni, hem tingut presència 
de representants d’associacions 
veïnals, de moviments feminis-
tes i treballadores i treballadors 
socials, entre d’altres col·lectius. 
El gran flux social i reivindicatiu 
que té la nostra ciutat, fa que no 
trobem ni un dia de la setmana 
sense activitats ja siguin reivindi-
catives ó formatives. Amb aquests 
tallers, ens apropem a altres visi-
ons a les que fins ara no se’ ls hi 
havia dedicat prou temps.

També ens han de fer arribar als 
punts de reflexió necessaris per a 
entendre i aplicar aquesta inter-
seccionalitat en termes de ciutat 
i de moviments socials, que és el 
punt de què vull parlar.

Per situar-nos en el concepte 
d’interseccionalitat, faré ús del 

terme que consta al segon infor-
me de les “radiografies de la situ-
ació del dret a l’habitatge, la po-
bresa energètica i el seu impacte 
en la salut a Barcelona”, que entén 
per interseccionalitat “una eina 
d’anàlisi per entendre com el gè-
nere es creua amb altres parcel·les 
de desigualtat, creant situacions 
d’opressió”.

En aquest informe (2017-2018) 
s’aporten dades extretes d’una 
base de dades creada per l’Obser-
vatori DESC (ODESC), l’agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona 

(ASPB) i la PAH Barcelona, en-
tre d’altres entitats; els punts més 
significatius d’aquest informe 
donen constància dels diferents 
aspectes de la feminització de la 
pobresa i de què la desigualtat de 
gènere continua sent estructural, 
condicionant l’accés de les dones 
a sectors amb predominança mas-
culina. La bretxa salarial respon a 
la visió profundament patriarcal 
del mercat laboral que feminitza 
certs sectors d’ocupació i mascu-
linitza d’altres (com les feines de 
direcció i poder).

 ▪ Un dels tallers d’Interseccionalitat.

Dolors Lledó 
Presidenta de la FAVT

Ja fa uns anys que des de la fede-
ració estem potenciant la participa-
ció en espais comuns socials, tant a 
escala de col·lectius diversos (Prou 
Barreres, Casal de la Dona) com 
amb col·laboracions en taules mu-
nicipals.

Un d’aquests espais municipals de 
treball és el Pacte DASIG (pacte 
per a la diversitat afectiva, sexual i 
d’identitat de gènere), aprovat el 18 
de novembre de 2014. Com llegim 
en la nostra pàgina web (https://
favterrassa.org), aquest Pacte es va 
crear per fomentar el respecte a la 
diversitat sexual i d’identitat de gè-
nere com a valor a defensar des de 
les entitats o institucions, amb la 
idea de respectar la diversitat i re-
accionar davant actes d’homofòbia, 
lesbofòbia, transfòbia, intersexofò-
bia i bifòbia que es puguin produir 
a la nostra ciutat. 

La proposta pretén 
apropar la realitat 

trans als barri. 
Dissabte 10 de 

novembre, en un 
taller de 4 hores, 
es posarà llum a 

aquesta realitat per 
aclarir conceptes.
Hem de ser conscients de la res-

ponsabilitat que tenim com a fede-
ració, òrgan d’agrupament de gran 
nombre d’associacions veïnals, asso-
ciacions diverses i complexes dins la 
seva exclusivitat i del paper de refe-
rents per a moltes i moltes veïnes i 
veïns que viuen el seu gènere de for-
ma diversa. Hem de donar exemple  
i afavorir la interrelació entre els di-
ferents col·lectius ciutadans.

Fruit d’aquestes reunions anuals 
en la taula de totes les entitats que 
formen part del Pacte (sindicats, 
partits polítics, escoles, associaci-
ons…) aquest any es van propo-
sar una sèrie d’accions a realitzar 
a nivell de ciutat i per augmentar 
la implicació dels diferents agents. 
Una d’aquestes accions, va ser pro-
posada per l’entitat LGTB Terrassa 
i enfocada a les associacions veïnals, 
amb la nostra federació com a pont 
i nexe d’unió. Aquesta proposta 
pretén apropar la realitat trans als 
barris de Terrassa, i en una primera 
aproximació, el dissabte dia 10 no-
vembre, l’Entitat LGTB Terrassa 
realitzarà un taller de 4 hores, al 
Centre Cívic President Macià, per 
començar a posar llum a aquesta 
realitat, aclarir conceptes i dialogar 
entre totes i tots. L’horari serà de 10 
a 14 hores.

Des de la Federació d’Associaci-
ons veïnals fem una crida a la par-
ticipació veïnal, perquè la ciutat i les 
entitats creixin des de la diversitat i 
el treball en comú, sense barreres, i 
hem de fer un pas endavant cap a 
la plena col·laboració entre els dife-
rents col·lectius  que comparteixen 
el dia a dia a la nostra ciutat.

Les conclusions que s’extreuen 
després de llegir aquesta radio-
grafia de Barcelona (conclusions 
que bé es poden traslladar a la 
nostra ciutat), recomanen dotar 
les polítiques municipals de pers-
pectiva integral de gènere, així 
com l’augment del parc d’habitat-
ge social, entre d’altres actuacions 
encaminades a posar fre i rever-
tir  les desigualtats que es creen. 
Només una dada més, estreta 
d’aquest informe, que ens diu que 
l’any 2015, el 70% de les ajudes 
concedides a Barcelona van ser 
demanades per dones.

I de la nostra ciutat, què? És la 
pregunta que ens podem fer. Pot-
ser és el moment de començar a 
pensar en què Terrassa tingui el 
seu propi informe/radiografia, 
en un moment actual que ens 
aboca a molts casos de violència 
de gènere, col·lectius en risc de 
pobresa, famílies que no poden 
accedir als subministraments bà-
sics, discriminacions per raó de 
sexe…

Ens cal aquest treball intersec-
cional a nivel de ciutat i molt 
important, a nivell de moviments 
socials, en una ciutat com la nos-
tra, anomenada ciutat feminista, 
la tercera amb nombre d’habi-
tants a Catalunya, pionera en 
tantes parcel·les, hem de pren-
dre consciència de què som una 
ciutat plural i plena d’idees, de 
col·lectius i de pensaments que, 
posats en relleu, poden fer de la 
nostra, una ciutat millor. Posem-
nos-hi. Ara és el moment.

La FAVT, pont de 
col·laboracions entre 
entitats ciutadanes

El Kalitxet, nou espai okupat  
i alliberat per joves de Terrassa
Miquel Gordillo

V a ser el passat dissabte 20 
d’octubre quan, de forma 
inesperada, en el marc d’una 

concentració per demanar l’accés del 
jovent a l’habitatge, vam conèixer la 
notícia d’un nou espai okupat i allibe-
rat a la ciutat. Es tracta d’el Kalitxet, un 
habitatge ubicat a la plaça de la Creu 
Gran, molt proper al Centre Social 
Okupat Joan Berney, El Kasalet, amb 
una trajectòria de més de 17 anys, i 
que actualment es troba en un procés 
judicial per ser desallotjat.

Aquest nou espai va ser alliberat fa 
dues setmanes per part d’un grup de 
joves i amb el suport del col·lectiu Ar-
ran Terrassa. Es tracta d’un habitatge 
deshabitat des de fa molts anys, i que 
segons s’informà pertany a Visolgran 
SL, la mateixa empresa propietària de 
l’immoble on es troba el Kasalet, ubi-
cat a escasos metres, al carrer Societat 
número 4. A la vegada s’assegura que 
aquesta empresa no és més que un en-
tramat societari – vinculat a Finques 
Vidal Gomà – creat expressament per 
«comprar i vendre pisos i esperar a que 
passi el temps per què el seu valor pugi”.

Durant una estona de la tarda de dis-
sabte i fins al vespre, les persones con-
gregades que havien participat a l’acte, 
van conèixer de primera mà les carac-
terístiques d’aquest nou espai batejat 
com El Kalitxet. L’endemà ja s’havia 
convocat una jornada de neteja col·lec-

tiva de l’espai.
Aquesta presentació va tenir lloc en 

el marc d’una convocatòria per exigir la 
despenalització de l’okupació, així com 
per demanar que el jovent pugui acce-
dir a habitatges i a espais d’autogestió. 
Tal com resa el comunicat que va ser 
llegit en l’acte previ al Vapor Ventalló, 
el passat mes abril el Kasalet va rebre 
la sentència condemnatòria, dictada 
pel jutjat de 1ª instància número 2 de 
Terrassa, en què s’ordenava que s’aban-
donés l’espai o aquest seria desallotjat. 
El recurs interposat posteriorment, i 
la campanya de suport i agitació, tot 
mantenint l’activitat del Kasalet, han 
fet no hi hagi novetats

«La millor manera de defensar el 
Kasalet és seguint omplint-lo de 
vida», afirmen des del col·lectiu en de-
fensa de l’espai okupat, i es convida a 
«practicar l’autogestió i la solidaritat» 
al voltant d’aquest espai.

També des del Casal Popular At-
zur, i en motiu dels 22 anys de l’As-
semblea d’Okupes de Terrassa, es 
denuncià l’especulació que es fa amb 
un dret bàsic com és l’habitatge, a la 
vegada que existeixen milers de pisos 
i espais buits a la nostra ciutat», i com 
es reprimeix a qui recupera i habilita 
aquests espais. A la vegada, es denun-
cià que la ciutat sigui una de les que 
més desnonaments hagi patit en els 
darrers anys, i que l’Ajuntament es po-
sicioni «al costat d’especuladors, bancs 
i grans empreses».

 ▪ El nou espai alliberat El Kalitxet es troba a la plaça de la Creu Gran,  
i està en funcionament des del mes d’octubre.

MG
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El pressupost municipal per al 2019 s’aprova 
malgrat les crítiques al govern per gestió ineficaç

Pep Valenzuela

A mb les propostes d’obrir a concurs la gestió del servei de neteja i de prorrogar el contracte d’autobusos a 
TMESA, fins que també es faci un nou concurs per deixar la gestió d’aquest servei de transport urbà en 
mans 100% privades, el govern PSC de l’alcalde Vega torna a la vella, injusta i, des del punt de vista de 

l’interès ciutadà, fracassada política, dominant en les darreres dècades, segons la qual allò públic és ineficient, quasi 
per definició, i només les empreses privades saben fer bé les coses, quan en realitat allò que tenen com a primera i 
principal prioritat és el lucre empresarial.

I això, tot i tenir a favor la legislació, l’experiència de la municipalització de l’aigua, el suport de la majoria de 
forces polítiques al Ple municipal i també el suport sindical i de l’opinió pública per fer-ho com toca, que no és 
forçosament només d’una manera.

Hi ha legislació espanyola, des de fa alguns mesos, coherent amb les directrius europees sobre contractació 
pública que estableixen objectius i normativa per obrir espai a les petites i mitjanes empreses, així com a les 
cooperatives i altres de l’economia social, especialment quan treballen per a la inclusió social. Com també hi ha 
normativa municipal al respecte, establint clàusules socials per a la contractació i licitació dels serveis públics. 
Seria bo, però encara més, just i necessari que el govern local expliqués per què no compleix o fa servir aquesta 
legislació i normatives.

Tot indicaria que aquest govern de gestors té poques conviccions polítiques i només exerceix el seu veritable 
paper sota pressió. Com mostra clarament el cas de la municipalització de l’aigua. És clar que el debat que hi ha 
darrere tot aquest procés no es limita a l’aigua. Els arguments fan referència als serveis públics en general. Costa 
entendre que allò que és vàlid per defensar la gestió pública de l’aigua no serveixi també per a la neteja o el trans-
port públic urbà.

En tot cas, municipalitzar no és obligatori ni l’única via. El que sí que és obligatori és que, sigui la solució que 
sigui, respecti els drets de les persones usuàries i de les treballadores. Malarrassa ha tingut accés a informació 
segons la qual des dels sindicats de neteja, on la UGT té majoria en el comitè d’empresa (avui CLECE, la del 
senyor Florentino del Real Madrid) s’havia plantejat la municipalització del servei. Una opció que el govern 
hauria rebutjat totalment d’entrada.

Després, els sindicats han demanat que, almenys, el plec de condicions per accedir al concurs restablís les con-
dicions laborals i drets que, amb la disculpa de la crisi i les retallades, les treballadores van perdre, principalment 
el contracte fix indefinit, que ara és aquesta engendro jurídic que en diuen «fix discontinu», o sigui que l’empresa 
acomiada cada final de juny les treballadores per tornar-les a contractar al setembre. Això no ha estat acceptat, 
«tot i que, segons diuen les dades i els indicadors macroeconòmics, l’economia no deixa de recuperar-se i créixer», 
explica una dirigent sindical.

D’altra banda, ha esdevingut pràctica habitual que els llocs de treball vacants per jubilació o baixa laboral no 
siguin ocupats de forma integral per una persona, sinó que siguin dividits en petits contractes de dues o tres 
hores a diverses persones; de fet, segons fonts sindicals, totes les persones que són contractades de nou entren en 
aquestes condicions miserables, quan el que fa és cobrir un lloc de treball que ja era a temps complet i de forma 
indefinida. «No hi ha al plec cap mesura per incentivar l’empresa a fer contractes de qualitat», afirmen.

Pel que fa al concurs del transport urbà, una història que s’arrossega des de fa anys i en la qual el govern del PSC 
ha demostrat que les coses es poden fer molt pitjor del que és imaginable, aquesta vegada s’ha limitat a prorrogar 
el contracte a TMESA (20% municipal, 80% del grup Avanza) durant els mesos en què el plec de condicions ho 
estaria elaborant l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). D’acord també amb 
informacions sindicals, la plantilla confia que, d’acord amb les orientacions de la llei de contractació pública, allò 
que es prioritzi no sigui només el preu, sinó la relació entre el preu i les condicions tècniques i de garanties socials 
i laborals en què es desenvolupa la gestió.

Campanya per permetre que 19.000 
residents estrangers puguin votar  
en les municipals

La Constitució i la llei no permeten que 19.000 persones residents a la 
ciutat puguin votar en les eleccions municipals. Altres tres mil sí ho po-
den fer gràcies a convenis de reciprocitat amb els seus països d’origen. Per 
això, els grups de TeC i CUP van fer seva la campanya VotXTothom, així 
com la petició del col·lectiu Terrassa Sense Murs, per revertir aquesta si-
tuació, la qual «contradiu el principi jurídic fonamental d’igualtat davant 
la llei per a tothom». A més, «en una societat democràtica, el dret a vot és 
una eina imprescindible de diàleg i participació».

L’acord presentat va ser aprovat pel Ple municipal, amb vot contrari 
de C’s i PP, i  demana que es reformi l’ordenament jurídic per permetre 
el dret a vot, en totes les eleccions, a totes les persones estrangeres, sen-
se excepcions, i amb el requisit que faci 6 mesos que visquin a la ciutat. 
Mentrestant aquest fet no sigui possible – la competència per aplicar-ho 
no recau en el consistori- , l’acord va més enllà i exigeix que l’Ajuntament 
comuniqui a la població estrangera de la ciutat, a través de cartes, dels me-
canismes concrets per a fer efectiu el seu dret a vot, acompanyada d’una 
campanya informativa. En aquest sentit, l’Ajuntament també haurà de 
vetllar per evitar qualsevol mostra de racisme o discriminació per raó 
d’origen, color de pell, nacionalitat o confessió religiosa, i aïllarà les opci-
ons polítiques que promoguin discursos racistes i xenòfobs. 

IMPRIMEIX:
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El servei de neteja, el transport urbà  
i la vella política que resisteix

Miquel Gordillo

El govern va tornar a sortir in-
demne en el darrer debat sobre 
els pressupostos abans que aca-

bi el mandat. Les ordenances fiscals, 
és a dir els impostos municipals per 
l’any 2019, van tirar endavant gràcies 
al suport d’ERC i PDeCAT a la pro-
posta que havia fet el PSC. D’igual 
forma, el pressupost per l’any vinent, 
que es va debatre i votar també durant 
el mateix plenari extraordinari, el di-
marts 30 d’octubre, s’aprovà a causa de 
les abstencions de TeC, ERC-MES i 

PdeCAT. C’s, PP i CUP votaren en 
contra en tots dos casos.

El cas és que els grups no es guarda-
ren els retrets cap a l’equip de govern 
i la seva gestió. ERC-MES va ser un 
aliat en permetre aquesta aprovació 
pressupostària (ara inicial, mentre 
s’exposen públicament durant 15 
dies), però el seu portaveu es mostrà 
molt crític amb «un govern sense mo-
del de ciutat», i encara més durament, 
que «porta la ciutat al col·lapse econò-
mic, polític i social», en paraules d’Isa-
ac Albert. Malgrat la contundència, el 
grup afirmà que feia «un exercici de 

responsabilitat amb Terrassa», men-
tre que aposta per un canvi en l’estruc-
tura fiscal i pressupostària municipal. 
A la vegada, destacà algunes fites po-
sitives d’aquest pressupost: consolidar 
partides en educació, un 3% de la taxa 
de residus destinada a programes de 
gestió ambiental o la línia de subven-
ció per a entitats”, cità Albert. 

De fet, una de les conclusions a què 
arriba l’oposició és el poc marge per 
debatre: sobre un pressupost de més 
de 200 milions d’euros, només es parla 
de com destinar 15 milions, ja que la 
resta correspon a despeses de perso-

nal, i a «polítiques continuistes de les 
quals no es revisa ni la seva efectivi-
tat», assenyalà Albert.

El PDeCAT també va permetre 
tirar endavant les ordenances, amb  
aquest eufemisme que és l’abstenció, 
quan sovint implica donar-hi llum 
verda. Terrassa en Comú va acabar 
fent el mateix en la qüestió dels pres-
supostos – en contra de les ordenan-
ces -, tot al·legant que si no s’aproves-
sin, aquests 15 milions disponibles 
anirien a parar a pagar deute. I tornà a 
titllar la proposta de pressupostos feta 
per l’equip de govern amb una «lògica 
de pura continuïtat», expressà Xavi 
Matilla, el qual manté que la proposta 
«torna a ser un exercici comptable on 
es manté el criteri de «repartidora» 
de recursos sense cap tipus de visió 
estratègica, sense visió de futur i el 
més greu i preocupant, sense capa-
citat de generar il·lusió». A banda, la 
formació aprofità per recordar alguns 
dels compromisos pendents abans 
d’acabar el mandat, que passen per 
l’aprovació inicial del POUM, un nou 
contracte amb l’empresa d’habitatge 
Somuhatesa que faciliti aplicar polí-
tiques públiques d’accés a l’habitatge, 
i l’aprovació definitiva del projecte de 
l’Anella Verda, entre altres qüestions 
pendents de resoldre.

Per a la CUP, l’Ajuntament malgasta 
més del 15% dels diners del pressu-
post en pagar empreses privades per 
serveis que si fossin directes, es po-
drien oferir a un cost menor: «acaben 
costant un 20% més, ja que cal pagar 
el benefici industrial de l’empresa, 
l’IVA del servei i els costos indirectes» 
assegura el regidor Marc Medina. Els 

serveis de neteja d’edificis municipals 
i el de menjadors escolars, són exem-
ples que il·lustren una externalització 
del tot innecessària i contraproduent 
afirma la formació. A més, Medina, 
lamenta la manca de participació en 
l’elaboració dels pressupostos: «la ciu-
tadania no pot participar-hi, i fins i tot 
han dificultat la tasca dels grups po-
lítics», es queixà. Per la seva part, C’s 
i PP votaren en contra, i bàsicament 
retreuen la pujada d’impostos del go-
vern socialista, i el fet de fer pagar als 
ciutadans per una gestió ineficaç.

Pressupost més alt i més impostos

En grans xifres, el pressupost que 
ara s’aprova inicialment és de 244,3 
milions d’euros, un 11,55% més en 
relació a l’any anterior, incloent les 
empreses municipals. Aquest aug-
ment s’explica pel fet de rebre més 
ingressos de l’Estat, i per una menor 
càrrega financera, que permeten pa-
gar 5 milions menys en deute. 

La partida augmenta també per 
l’increment d’alguns impostos: puja 
l’IAE un 5%, la taxa de residus un 
5% per a residents i un 3% per al 
comerç; el tipus impositiu de la 
plusvàlua fins a situar-se al 30%; es 
recupera l’impost de construcció al 
4%, recuperant l’estatus del 2009; i 
un augment de l’IBI que afecta un 
10% dels immobles. Per promoure 
les energies renovables, es rebaixa a la 
meitat  l’IBI, l’ICIO i l’IAE a l’hora 
de fer instal·lacions de renovables. A 
més els vehicles de zero emissions no 
pagaran IVTM, ni zona blava, i els 
ecològics, la meitat.
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La problemàtica de l’habitatge es porta al Ple per 
exigir als grups polítics un posicionament ferm

Com un homenatge a la tasca que van dur a terme les Brigades Interna-
cionals durant la Guerra Civil espanyola, el Ple de l’Ajuntament aprovà un 
acord (PP en contra) per organitzar, conjuntament amb les entitats espe-
cialitzades en la recuperació de la memòria de les Brigades, la celebració 
del 80è aniversari del comiat de Barcelona de les Brigades internacionals, 
que va tenir lloc el 28 d’octubre. La pretensió és treballar per la defensa i 
difusió del llegat de les Brigades Internacionals de lluita contra el feixisme 
i la recuperació de les restes dels i les brigadistes morts a Catalunya.

D’aquesta forma, L’Ajuntament de Terrassa reconeix obertament la 
dedicació de les Brigades Internacionals, les quals van ser unitats mi-
litars integrades per 35.000 voluntaris estrangers de 54 països que van 

participar en la Guerra Civil al costat de l’exèrcit de la II República, per 
lluitar contra l’alçament colpista de Franco contra el govern democràtic 
elegit a les urnes el 1936. Les Brigades varen ser retirades a partir del 23 
de setembre de 1938, seguint exigències internacionals amb l’objectiu de 
modificar la posició davant la intervenció estrangera del Comitè de No 
intervenció. El 28 d’octubre de 1938 van rebre un multitudinari comiat 
popular a Barcelona.

La declaració aprovada resa: «les Brigades Internacionals constitueixen 
un referent en la història del segle XX, tant espanyola com internacio-
nal, i ha de ser un deure el reconeixement a la memòria dels i les briga-
distes i la promoció de la investigació històrica».

La nostra societat, la nostra ciutat, el nostre país està 
patins les conseqüències horribles d’una nova bombolla 
immobiliària i de la mercantilització d’un bé comú i bàsic 
com és l’habitatge.

L’habitatge és una peça clau d’un cicle internacional de 
despossessió i finançarització que ens enfonsa cada cop 
més en els problemes que van portar a la crisi de 2008. A 
l’Estat Espanyol, a més, l’habitatge ha estat durant dèca-

des la pedra angular d’un model rendista que condemna a la 
precarietat i l’exclusió la majoria social. En els darrers anys 
la concentració de la propietat en fons voltors ha avançat i 
darrerament l’estoc bancari fruit de les execucions hipote-

càries també ha passat a mans del capital internacional. Inclosos els pisos de la SAREB 
rescatats amb fons públics per tornar a enviar-los a la roda dels beneficis un cop tor-
nen a ser rentables.

L’augment del preu dels lloguers des del 2014 amb la desregulació de la nova LAU 
està animant els inicis d’una nova bombolla de la compravenda d’habitatge que hem 
de curtcircuitar. Els efectes per les famílies llogateres? Desnonaments visibles i invi-
sibles, nomadisme, impossibilitat d’accés a l’habitatge i problemes d’infrahabitatge i 
males condicions de vida. En mig d’aquest procés, les immobiliàries i la resta d’inter-
mediaris fan negoci amb la desesperació. Col·lectius com les dones, les persones mi-
grants, la gent jove o la gent gran es veuen especialment afectats per aquesta situació 
de vulnerabilitat.

En una situació com aquesta cal afinar les propostes que facin del lloguer una opció 
de vida digna i treguin l’habitatge de les urpes del mercat.

Cal reivindicar, per exemple, lloguers de 6 anys en petits propietaris i 12 anys en 
grans tenidors d’habitatge amb renovació automàtica si no hi ha causa de necessitat 
de la persona propietària com a via per tenir lloguers estables.

Per conquerir lloguers assequibles, els models d’índexs de preus com el francès o 
l’alemany són insuficients perquè només reflecteixen els preus del mercat i només te-
nen en consideració l’estat dels habitatges. Cal una regulació de preus on variables so-
cioeconòmiques com els salaris, l’atur o les pensions es tinguin en compte per indexar 
preus i fer que baixin via sancions als especuladors que ens ofeguen amb lloguers im-
possibles. La taxa de sobrecàrrega de més del 40%, i això s’ha d’acabar.

Les SOCIMIS han de desaparèixer perquè només tenen sentit com a vehicle de l’es-
peculació i és imprescindible mobilitzar, per tots els mitjans, els solars, edificis i pisos 
buits en mans privades.

Considerem que l’administració pública i l’Ajuntament de Terrassa , en particular, ha 
de fer servir totes les eines al seu abast, inclosa l’expropiació, per retornar a la propi-
etat a un ús social.

Cal construir un moviment unitari i fer els esforços que calguin donant suport a inici-
atives com la del Sindicat de Llogateres que acaben de celebrar la segona Assemblea 
d’Afiliades el divendres 5 i dissabte 6 d’octubre a La Lleialtat Santsenca. Una trobada 
que ha servit per enfortir el moviment i anar endavant. Així com altres moviments uni-
taris, com “Aturem la subhasta”, l’assemblea d’Ens Quedem, o la campanya contra els 
desnonaments oberts.

Cal que tothom es posi a treballar per fer de l’habitatge un DRET FONAMENTAL NO 
VULNERABLE. 

Contra els desnonaments massius, lluita i unitat

C/ Prior Tapia 26

Telèfon 629 84 36 74

Miquel Gordillo

D iverses reivindicacions 
ciutadanes es van donar 
cita el passat 25 d’octubre, 

dijous, al Raval. La convocatòria va 
ser propiciada per la crida que s’havia 
fet per donar suport a la moció sobre 
habitatge que es feia en el Ple d’octubre, 
que se celebrava a la mateixa hora. De 
forma espontània, a la crida feta pel 
Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, 
s’hi aplegaren diferents col·lectius que 
treballen en l’àmbit de l’emergència 
habitacional, la sanitat pública, la lluita 
feminista, així com la presència dels 
Iaioflautes, en peu de guerra també 
per defensar unes pensions dignes.

La Plataforma en Defensa de la Sa-
nitat-Marea Blanca de Terrassa tornà 
a exigir, tal com havia fet previament 
al CAP Rambla, una demanda per 
un servei d’urgències digne i de quali-
tat, una millora del servei de 24 hores, 
agendes de visita obertes, diagnòstics 
correctes per a tractaments adequats, 
així com també per denunciar la greu 
situació de la residència per a gent 
gran, la pressió del lobby farmacèutic, 
i un llarg etcètera.

Des del Casal de la Dona també 
s’aprofità la trobada per exigir una so-
cietat lliure de violència masclista i un 
crit per les dones que són assassinades. 
La PAH també reclamà el retorn de 
la llei 24/2015: «Espanya està vulne-
rant els drets humans de la gent», fou 
un dels crits més sentits. A la vegada 
denunciaren la quantitat de casos de 
desnonaments pendents que observen 
cada dia.

L’habitatge continua sent un proble-
ma greu de ciutat

Després d’aquesta trobada i lectura al 
carrer, hi hagué la intervenció al ple per 
exposar de nou la moció sobre Dret a 
l’Habitatge i Subministraments Bà-
sics. Davant l’evidència que la ciutat 
pateix un problema greu d’accés a 

l’habitatge, resa aquesta moció que fou 
aprovada pel Parlament Ciutadà de 
l’abril, s’instà als grups a què prenguin 
un posicionament i mesures específi-
ques en l’àmbit municipal.

La Valeria Santiago, membre de 
l’Aliança Contra la Pobresa Energètica 
(APE) fou l’encarregada de llegir de 
nou, ara davant dels regidors, minuts 
després de fer-ho al Raval, aquesta mo-
ció sobre habitatge i subministraments 
bàsics. El desig és que les demandes re-
collides en la moció siguin convertides 
en una resolució pels grups municipals 
per tal que sigui debatuda i aprovada 
en el pròxim plenari.

Com que els regidors no disposaven 
de torn d’intervenció, només l’equip 
de govern, la regidora Eva Candela 
manifestà la seva esperança amb la 
proposta de pressupostos generals de 
PSOE i Unidos Podemos per tal que 
«augmenti el nombre d’habitatges 
accessibles i les inversions per fer-ho 
possible». La regidora celebrà igual-
ment l’aixecament de la suspensió per 
part del Tribunal Suprem de la llei 
24/2015 aprovada pel Parlament de 
Catalunya, tot esperant que la llei es 
reactivi l’any 2019.

Reconeixement de les Brigades Internacionals  
i homenatge del 80è aniversari del seu comiat a Barcelona

MG ▪ La lectura de la Moció sobre Dret a l’Habitatge i als Subministraments Bàsics,  
sorgida al II Parlament Ciutadà, es va realitzar al Raval i al Ple municipal d’octubre.
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Canvia el sistema de recollida de mobles! 

Els mobles es 
recullen un dia 
a la setmana

Data d’inici

07/11

Dimecres
Com 
funciona:
Els mobles s’han 
de deixar,
de 18 h a 21 h 
al costat dels 
contenidors 
els dimecres 

A més a més...
Tothom podrà portar els seus mobles a la deixalleria completament gratis

* Sancions recollides dins de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa.

els mobles, al dia! Segle XX

* No dipositar els mobles en el dia
i en l’horari establert, comporta 
una sanció de fins a 6.000 €

Més informació a: www.terrassa.cat/residus

#MagradaTerrassa

 >Quatre membres dels CDR locals, encausades per accions de solidaritat amb les preses i exiliades

Terrassa organitza la solidaritat antirepressiva
Pep Valenzuela

«E l Cesc som totes, solida-
ritat!», «Sense desobedi-
ència no hi ha indepen-

dència», «Li diuen democràcia i no ho 
és», 1-O ni oblit ni perdó». «Tots som 
CDR», són algunes de les consignes 
corejades, el passat 19 d’octubre, da-
vant de l’Ajuntament de Terrassa, du-
rant la concentració de solidaritat amb 
en Cesc, membre del CDR Terrassa, 
i la resta d’encausades per una acció a 
les portes del Palau de Justícia de Bar-
celona, el 23 de febrer, per denunciar la 
repressió de l’Estat espanyol, per exigir 
l’alliberament dels i les preses políti-
ques i el retorn dels i les exiliades, per 
les quals la fiscalia demana penes de 
presó de 2 anys i mig, per a 11 d’elles, i 
d’1 any i 6 mesos per a altres dues.

Pocs dies després, el 23 d’octubre, es 
tornava a fer una altra concentració, al 
mateix lloc, aquesta vegada en solidari-
tat amb tres noves encausades terras-
senques, d’un grup de 10 que van ser 
detingudes a les mateixes portes del 
Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya quan es manifestaven, el passat 
27 de setembre, en solidaritat amb les 
14 encausades del 23 de febrer.

Està en marxa 
una estratègia de 
criminalització i 
repressió contra 

el moviment, 
especialment els 

CDR, i directament 
contra un bon 

nombre de persones 
que es poden 

veure posades en 
processos judicials, 
potser també presó, 

durant anys.

Després de la concentració, convoca-
da pel CDR i Solidaritat Antirepres-
siva de Terrassa, en Cesc i la Ivet del 
CDR de Gràcia, van protagonitzar 
una trobada/xerrada durant la qual 
es va informar de la situació, al ma-
teix temps que es decidí engegar una 
campanya de solidaritat i mobilització 
permanent.

En Cesc i la Ivet es van negar a anar 
a buscar l’escrit d’acusació, motiu pel 
qual van ser declarades objecte de 
recerca i captura. Durant la trobada 
solidària, la Ivet i en Cesc declararen: 
«no reconeixem els delictes de què ens 
acusen, per això hem optat per la de-
sobediència».

L’acció repressiva d’aquell 23 de fe-
brer, explicà la Ivet, només pretenia 
«crear por» i no es corresponia de cap 
manera amb la protesta pacífica que es 
va desenvolupar, amb encadenament 
a les portes del Palau. La militant del 
CDR de Gràcia afirmà que l’elecció de 
les 14 persones, d’entre desenes que hi 
havia presents, va ser «arbitrària» i es 
desenvolupà de forma «molt agressi-
va» per part dels antidisturbis, que a 
més no van respectar el protocol que 
obliga que sigui una agent dona de 
Mossos qui registri i fotografiï parts 
del cos tatuades, com va ser el seu cas.

La campanya, en tot cas, s’organitza 
en cada ciutat o barri, de forma des-
centralitzada, tot i que funcionarà un 
grup de coordinació. A Terrassa, els 
CDR i SAT han començat ja una re-
collida de suport econòmic per poder 
fer front a les despeses de la defensa i 
per la campanya d’informació i difusió. 
Perquè la millor campanya, emfasitzà 
la Ivet, «és seguir mobilitzades, contra 
la por, seguir als carrers», de manera 
que, afegí en Cesc, «creixi la resistència 
i la lluita per la República, que només 
es pot construir des de les bases».

Preguntades per la possibilitat de ser 
detingudes i jutjades, la Ivet declarà: 
«tenim una mica de nervis, però estem 
totalment decidides a anar endavant, 
tenim dret a manifestar-nos i no farem 
marxa enrere».

D’altra banda, en conversa amb Ma-
larrassa, dues de les tres noves encau-
sades, membres també de diferents 
CDRs de Terrassa, informaren que 
l’acció del dia 26 d’octubre a Barcelo-
na, en solidaritat amb les 14 i les 10 
encausades dels dos casos. Algunes de 
les persones que havien anunciat que 
no anirien a recollir l’acusació d’un de-
licte que no reconeixen, per part d’una 
autoritat que tampoc reconeixen, van 

decidir fer una roda de premsa que va 
ser encerclada i impedida per part de la 
policia autonòmica. 

Detingudes, novament, les 3 perso-
nes dels CDR de Sabadell, Terrassa i 
Gràcia, respectivament, van ser por-
tades a recollir les acusacions de què 
són objecte, en principi a la Ciutat de 
la Justícia, tot i que, abans, la policia les 
va portar a la comissaria de Les Corts, 
on haurien tornat a passar una nit si 
no fos per la pressió de les advocades 
defensores d’aquestes, que van exigir 
l’aplicació de la normativa en aquests 
casos, i la concentració convocada da-
vant la seu policial, on desenes de per-

sones reclamaven també el respecte de 
la norma i el seu alliberament.

En aquests moments, a 11 de les 14 
encausades pel cas del 23 de febrer 
se’ls demana 2,5 anys de presó. A les 
10 del cas del 27 de setembre se’ls de-
manen penes menors, en aquest cas 
per desobediència i resistència.

La repressió, però, arriba molt més 
lluny. En aquest moment, segons da-
des fetes públiques per l’entitat Alerta 
Solidària, al país hi ha entre 180 i 200 
persones represaliades per accions i 
mobilitzacions convocades per CDR 
i altres entitats. Donades la dimensió 
del problema, l’entitat i les persones 

represaliades es plantegen campanyes 
conjuntes antirepressives. Mentres-
tant, com s’ha apuntat abans, a totes 
les localitats ja estan en marxa cam-
panyes amb les persones represaliades.

Les dades disponibles posarien en 
evidència, amb poc marge de dubte, 
que està en marxa una estratègia de 
criminalització i repressió contra el 
moviment sobiranista, especialment 
contra els CDR, amb objectius clars 
com són la desactivació de les organit-
zacions i, directament, d’un bon nom-
bre de persones que es veuran posades 
en processos judicials, potser també 
presó, durant anys.

 ▪ El Cesc (Terrassa) i l’Ivet (Gràcia) expliquen detalls de la detenció el 23 de febrer.
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El peix de llotja és peix fresc, de temporada i de proximitat. Desembarca en els ports de Catalunya 
i arriba a les peixateries el mateix dia de la seva captura. Troba’l amb l’etiqueta Peix de Llotja.

Peix de llotja. Garantia de proximitat.

Unió Europea
Fons europeu
marítim i de la pesca
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Per «agendes de visita obertes», nova protesta 
al CAP Rambla el passat 25 d’octubre

Pep Valenzuela

Tot exigint l’obertura de les 
agendes d’atenció, prop d’un 
centenar de persones es van 

concentrar el passat dijous 25 d’oc-
tubre a les portes i el vestíbul del 
CAP Rambla. «La nostra companya 
Maria Lluïsa demana cita pel trau-
matòleg des del passat mes de febrer, 
infructuosament!», va llegir una de 
les membres de la Plataforma en 

Constituïda pels volts del 2011 i 
2012, la PDSP, avui coneguda tam-
bé com Marea Blanca Terrassa, s’ha 
fet forta en la lluita contra les reta-
llades i per la millora de la sanitat 
pública, tot exigint: 

• Serveis d’urgències dignes i de 
qualitat, «i parar d’una vegada 
amb la situació de ser ateses als 
passadissos», reclamà la porta-
veu de la Plataforma.

• Obertura de les plantes d’hos-
pitalització que van ser tancades 
amb la disculpa de les retallades.

• Servei d’urgències de 24 hores 
als CAP.

• Màxim de 48 hores per visita 
amb el metge de capçalera.

• Visites a metges especialistes 
sense demora.

• Prou d’esperes «excessives» per: 
ambulàncies, servei de rehabi-
litació, proves mèdiques, inter-
vencions quirúrgiques, clínica 
del dolor.

• Cap recurs de la sanitat pública 
per a la privada.

• Que l’Ajuntament defensi 
l’atenció sanitària als ciutadans.

El problema és que, lluny de trobar 
solució per aquestes reivindicacions, 
més recentment s’han anat afegint 
d’altres a la llista, entre les quals des-
taquen: 

1. Resoldre la gravíssima manca 
de residències per a gent gran. 

2. Fer efectiva l’atenció a la depen-
dència. 

3. Parar l’acció i pressions dels lo-
bbys farmacèutics. 

4. Parar amb l’activitat sanitària 
privada en instal·lacions públi-
ques. 

5. Derogació total de l’exclu-
sió sanitària, del copaga-
ment i recuperació de la  
cartera de medicaments.

Finalment, la PDSP, recollint les 
queixes de persones usuàries, reco-
neguda pel mateix personal i profes-
sionals, reclama diagnòstics correc-
tes, perquè «no pot ser que pacients 
amb diferents patologies, moltes 
d’elles relacionades, hagin d’anar per 
diferents especialistes i ateses «a pe-
daços», amb proves que triguen una 
eternitat, obligades a fer part de dife-
rents llistes d’espera, amb més dolor 
i agreujament de les seves malalties».

Reivindicacions  
que vénen de lluny

 ▪ Membres de la PDSP, al vestíbul del CAP Rambla, el passat 25 d’octubre. PV

‘Boscos del Vallès’, exemple  
d’economia circular
Redacció

E l Consell Comarcal ha 
participat avui divendres 
al Congrés Rubí Brilla, 

que es dedica en aquesta edició a 
l’Economia Circular. En concret 
s’hi ha presentat el projecte Bos-
cos del Vallès, en la taula sobre 
recursos renovables.

Ha fet la ponència la coordi-
nadora de l’Àrea de Cooperació 
Local i Territori, Olga Gonzàlez.

El projecte Boscos del Vallès 
aporta un nou enfocament a la 
prevenció d’incendis forestals. 
Es basa en l’estructuració del 
mercat de compravenda de bi-
omassa forestal per aconseguir 
una bona gestió forestal que 
protegeixi dels incendis, alhora 
que permet una dinamització 

econòmica del sector i la genera-
ció d’energia de proximitat. Pre-
venció d’incendis, doncs, a través 
de la valorització de la biomassa 
forestal.

L’objectiu del projecte Boscos 
del Vallès és doble: a) promoure 
l’aprofitament de la biomassa fo-
restal per disminuir el risc d’in-
cendis, amb generació d’energia 
calorífica per abastar diferents 
equipaments de la comarca amb 
una energia socialment respon-
sable, i b) crear llocs de treball 
i teixit productiu. El projecte té 
dos vessants: un de reforç de les 
infraestructures per a la preven-
ció d’incendis i la utilització de 
la biomassa per a la generació 
d’energia renovable a la comarca.

Can Parellada
Les Fonts

D7districtes

Una petició veïnal Constitució del 
Consell de Districte 7
Dijous, 8 de novembre,  a partir de les 19 h
Casal de Can Parellada (carrer d’Amèrica, 33)

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
definitivament el 28 de juny de 
2018 la creació del Districte 7, 
format pels barris de Can 
Parellada i Les Fonts, fins ara al 
Districte 3. Es tracta d’un 
compromís del Pla de Mandat que 
dona resposta a una reivindicació 
veïnal històrica d’aquest sector de 
la ciutat, el més llunyà del Centre. 

El Consell Municipal de Districte és un òrgan que promou la 
participació per apropar la gestió municipal a la ciutadania. 
Està format per la presidència, la vicepresidència i el 
Plenari. Dins del procediment de la constitució del nou 
Consell de Districte 7, el regidor Jordi Rueda Muñoz va ser 
nomenat el 3 d'octubre de 2018 president del Consell i el 
proper 8 de novembre és procedirà a la constitució de la 
resta del Plenari.

Extensió territorial
3,7 km2

Habitants
8.668

3,96% de la població de la ciutat

Defensa de la Sanitat Pública (PDS-
P)-Marea Blanca de Terrassa, orga-
nització convocant de la protesta. 

«Nou mesos», emfasitzà, «només 
per poder accedir a la llista d’espera 
de trauma, i quan s’obri l’agenda i 
sigui inclosa, haurà d’esperar encara 
uns quants mesos més per la visita; 
potser, fins a un any,  tal com funci-
ona en el CAP Rambla l’horari de 
visites d’aquest especialista», afegí 
la portaveu tot aclarint: «dono fe 

d’aquesta afirmació personalment». 
En el manifest de la Plataforma 

s’afirma que «aquest problema és 
molt greu», perquè les persones 
usuàries que no tenen accés a les 
agendes tampoc consten en les xifres 
de les llistes d’espera, de forma que el 
Departament «falseja així el nombre 
real», aconseguint que sigui molt di-
fícil conèixer les xifres reals. «Això és 
el que anomenem el ‘llimbs’ sanitari, 
perquè es desconeix quants pacients 

hi ha i on estan. Tot molt professio-
nal, certament...»

També informà la portaveu d’una 
reunió recent amb el CatSalut per 
tractar aquesta qüestió, en la qual 
foren informades, per a sorpresa dels 
membres de la Plataforma, de què 
les agendes ja estarien obertes, «però 
això és mentida!», declarà.

«Aquesta actuació per part dels 
responsables sanitaris que decidei-
xen aquests assumptes no ens sem-
bla normal», llegir encara, «ni ètic, ni 
molt menys eficaç, perquè es propicia 
el col·lapse, el patiment de les perso-
nes i, també s’ha de dir, una despesa 
major encara en els comptes sanita-
ris, malgrat ser, segons sembla, l’únic 

que els importa».
Al manifest llegit al vestíbul del 

CAP, malgrat l’enuig del servei de 
seguretat i la facultativa responsable, 
que van intentar impedir, almenys, 
que es fessin fotos, s’afirma que el 
Vallès Occidental i concretament 
la ciutat de Terrassa estan molt per 
sota de la mitjana catalana d’atenció 
sanitària. 

La Plataforma interpel·la, així ma-
teix, les responsables del CAP Ram-
bla, Mútua de Terrassa, Consorci 
Sanitari i Ajuntament a «iniciar un 
diàleg productiu, efectiu i continu» 
per «intercanviar opinions i aportar 
solucions als problemes tan evidents 
que n’hi ha».
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Ermengol Gassiot reelegit secretari de la  CGT

Pep Valenzuela

El balanç dels passats 4 anys com 
a secretari general de la Confedera-
ció General del Treball de Catalunya 
(CGT) és «difícil», explica a Malar-
rassa l’Ermengol Gassiot, acabat de ser 
reelegit en el congrés celebrat a Òde-
na (Igualada) el 21 d’octubre: «per 
una banda, com a organització, hem 
crescut clarament en diversos fronts: 
afiliació, delegades a les eleccions, però 
sobretot ha crescut l’acció sindical i el 
conflicte, que és el més important per 
a nosaltres». 
• Quines són les dades concretes 

d’aquest creixement?
-Primer, d’afiliades, hem crescut en 

2.000, passant de 13.600 afiliades i ara 
som 15.600, en un moment en què 
els grans sindicats (com ara CCOO, 
que anunciava un creixement de 1.000 
durant el 2017, per primer cop des de 
l’inici de la crisi, o UGT que perd afili-
ació segons dades de finals del 2017 en 
diversos mitjans). És un 18% de crei-
xement, que no és el que ens agradaria 
en pla teòric, però és considerable, som 
el tercer sindicat per afiliació a Cata-
lunya.

Paral·lelament, hem tingut creixe-
ment a les eleccions sindicals i hem 
passat d’un 2,2% a un 3% de les de-
legades i delegats, en un context en 
què la llei orgànica de llibertat sindical 
dóna prerrogatives als dos grans sindi-
cats del règim. És una xifra modesta 
però considerable.
• Deies, però, que això no és el més 

important...
-Exacte, perquè el creixement que 

ens interessa mesurar és el de nivell 
de conflicte i acció sindical. Crec que 
la CGT ha estat en tots els conflictes 
importants que hi ha hagut a Cata-
lunya, i encara més, segons les dades 
de la mateixa CEOE, que mesura les 
hores de vaga al conjunt de l’Estat, la 
CGT és responsable d’un 30% d’ho-
res de vaga després de descomptar les 
convocades pels comitès d’empresa, 
que responen del 40% de les hores. O 
sigui que som el sindicat que ha pro-
mogut més vagues i més conflictes. I 
cal tenir en compte que algunes vagues 
com la de Metro de Barcelona s’han 
promogut des de comitès, però comi-
tès on tenim una presència molt forta. 
Per tant, pel que fa a la lluita hem estat 
un dels sindicats rellevants.

• El congrés ha posat en relleu reso-
lucions sobre participació de dones 
i joves...
-Sí, ens preocupa molt la situació 

d’aquests dos sectors. I encara que hem 
crescut lleugerament en afiliació de jo-
ves i dones, no se’ns escapa que som un 
sindicat on encara hi ha poca gent jove, 
poques dones, poca gent precària i mi-
grants. Aquest és un repte i una reflexió 
que fem: fins a quin punt som el sindi-
cat que pretén ser l’expressió de la classe 
treballadora i una eina dels sectors més 
vulnerables i més explotats de la classe 
treballadora quan encara tenim presèn-
cia limitada?
• Abans del congrés s’havia parlat 

d’enfrontament sobre la posició de 
CGT en el darrer any en relació al 
Procés viscut al país
-Fa 4 anys hi havia diferents plante-

jaments i diferents perspectives sobre 
l’acció sindical que, jo diria, van arribar 
a trobar un espai i perspectives comuns 
per treballar. Però el darrer any, malau-
radament, ens hem trobat en un cicle 
en què cada vegada més el debat social 
principal no ha estat en termes de lluita 
de classes sinó, diria, en termes del Pro-
cés. 

D’una banda, el govern de la Gene-
ralitat i aquells que el donaven suport 
per mantenir un procés que sempre ha 
sigut transversal, amb afinitats amb la 
burgesia i molt institucional; i per altra 
banda, un altre bloc que ha acabat arti-
culant-se entorn de la defensa d’un altre 
estat, un estat neofranquista com és l’es-
panyol i la seva constitució monàrquica. 

En aquest debat nosaltres hem estat 
fora de joc, en general, excepte mo-
ments puntuals i motivat més per di-
nàmiques repressives. No hem tingut 
capacitat com a CGT ni els moviments 
socials alternatius o rupturistes de 
trencar aquest monopoli, i això ens ha 
condicionat. Si a més fiquem sobre la 
taula que a l’Estat espanyol hi ha hagut 
un cicle de poca mobilització i de pau 
social, l’escenari que nosaltres volíem, 
d’intensificar les lluites, doncs ens hem 
trobat a mig gas.

De totes maneres, la nostra organit-
zació s’ha mantingut com una orga-
nització de lluita, amb les limitacions 
esmentades, i hem aconseguit trencar 
el monopoli del debat al voltant del 
Procés, però no de generar un focus 
de conflicte alternatiu. Tot i empènyer 
conflictes i lluites importants, com el de 

• Què destaques més d’aquest con-
grés?
Al Congrés arribem després d’un fet 

excepcional a Catalunya, també per 
l’anarcosindicalisme: la convocatòria 
d’una vaga que s’escapava del patró 
que havíem conegut fins ara. Gent de 
CGT pensa que va ser una vaga po-
lítica, i dins d’un sindicat d’arrel anar-
quista aquesta és una situació molt 
estranya. A més, és una vaga que amb 
l’experiència de les darreres dècades, 
amb les vagues generals amb molt pes 
de les grans empreses i reivindicacions 
laborals, negociant i pactant amb la pa-
tronal l’execució. 

El 3 d’octubre, d’una forma total-
ment inèdita, la gent va sortir al carrer, 
es paralitzaren moltes coses, va ser una 
vaga massiva. Nosaltres la vam fer, 
però no és patrimoni de ningú en con-
cret, i clarament es va fer a desgrat de 
qui controlava el procés, la Generalitat 
i institucions afins. Això és una situa-
ció nova, no prevista per ningú.

Ara, però, aquesta mobilització s’ha 
desarticulat, clarament per part d’ins-
titucions de diferent signe, no fos que 
anés massa lluny. I això ens ha afectat 
com a sindicat. El debat identitari tra-
vessa tota la societat, també la classe 
treballadora. Ens condiciona, però és 
un debat que no és el nostre, i crec que 
tot el sindicalisme l’hem tingut, aques-
ta situació ens ha erosionat i ens ha fet 
mal. Hi havia la por que en estar pre-
sents amb la població, el 3 d’octubre, 
acabéssim fent el joc a interessos aliens 
a la classe treballadora, a través de les 
diferents burgesies, ja sigui catalana o 
espanyola.
• Ha estat polèmic?

Això va produir que es presentessin 
dues candidatures al secretariat per-
manent, que crec que reflecteixen dues 
maneres complementàries de fer sin-
dicalisme, i que les dues tenen cabuda 

a la CGT. Però una posa més èmfasi 
en una acció sindical molt fidel a uns 
postulats teòrics del que hauria de ser 
l’anarcosindicalisme, i una altra que, tot 
reconeixent la importància d’aquests 
postulats, està més disposada a obrir-
se a conjuntures que no controlem, 
situacions que mouen bona part de 
la població i que ens interpel·len. Fi-
nalment, es van prendre acords amb 
majories considerables de les persones 
afiliades, que barregen plantejaments 
d’una banda i altra i aconseguim gene-
rar un discurs coherent.

El primer, per unanimitat, és reafir-
mar el caràcter de sindicat autònom i 
de classe. Després, molt important, fer 
una política coherent amb la perspecti-
va feminista, que a ningú no se’ns esca-
pa que, probablement, és el moviment 
social més important a l’estat espanyol 
i també a Catalunya, si ens situem fora 
del Procés. Només cal pensar en la 
vaga general massiva quant a mobilit-
zació i rellevant en el món del treball 
del passat 8 de Març.

També la repressió de l’Estat ha cen-
trat atenció. Ara hi ha una major sen-
sibilitat, una consciència més gran que 
la repressió no afecta només a una mi-
noria, sinó que pot afectar cada vegada 
a sectors més amplis.

En relació al dret d’autodeterminació, 
la CGT no defensa la creació d’estats, 

ens desmarquem de les opcions que 
defensa la burgesia, però creiem que 
hem de ser al carrer amb les aspiraci-
ons d’una part important de la pobla-
ció de Catalunya que defensa el dret a 
l’autodeterminació de la llibertat, re-
marcant molt que aquesta defensa no 
passa per la reproducció d’esquemes 
polítics que generen opressió.
• Reptes de la propera fase?

Ara, cal fer front als reptes que tenim. 
Les condicions de vida de la classe tre-
balladora han empitjorat des de l’inici 
de la crisi, i ens preocupa que el sin-
dicalisme majoritari, ara que Sánchez 
està al govern, oblidi reivindicacions, 
quan les conseqüències d’aquesta s’han 
fet estructurals, amb mesures molt 
agressives contra la classe treballadora.

Després, cal donar resposta al feixis-
me creixent a la societat, com es veu 
molt clarament a Europa i també aquí. 
S’accepta cada vega més, per exemple, 
que no tothom pot viure dignament, o 
sigui la desigualtat, i hem de fer veure 
en el món del treball que hi ha coses 
que són inacceptables, que a més són 
coses que es giren contra els nostres 
interessos. No podem permetre que, 
dintre la classe treballadora, que es 
normalitzin les hores extres, les ex-
ternalitzacions o les dobles escales 
salarials, que són eines d’opressió cap 
a nosaltres.

La CGT de Catalunya ha celebrat el seu XIè Congrés a Òdena els dies 
19 i 20 d’octubre de 2018. El sindicat és actualment el tercer en volum 
d’afiliació a Catalunya i, segons les dades presentades a la trobada, en un 
important creixement sostingut.
El congrés va debatre diverses ponències que, tot i la polèmica prèvia, va 

arribar als següents acords:
-Primer, donar suport a diverses mesures per tal de potenciar el feminis-

me, tant dintre com fora de l’organització. En aquest sentit, es va produir 
una intervenció de dones de la CGT demanant màxima participació en 
les assemblees que decidiran properament si es realitza una convocatòria 
de vaga general pel 8 de març de 2019, dia de la dona treballadora.
S’acordà també potenciar les lluites sindicals i socials, mantenint la cen-

tralitat de l’activitat de la CGT en «l’ús del conflicte com a clau en la 
defensa dels drets dels i les treballadores».
També va ser escollit el nou Secretariat Permanent, del qual torna a 

repetir com a Secretari General, el terrassenc Ermengol Gassiot, amb 
diverses secretaries de marcat perfil activista. El proper període de 4 anys 
el secretariat permanent, garanteixen des de la CGT, «coordinarà la po-
sada en marxa dels diferents acords i, com la resta de la organització, 
treballarà per seguir incrementant la lluita de la classe treballadora contra 
tota forma d’opressió i per la defensa activa des seus drets».  ▪ L’Ermengol Gassiot intervé al capdavant del nou secretariat, amb el també terrassenc Josep Maria Pi (primer per la dreta)

FNAC, el 2014, o donar suport a la 
vaga de Movistar i subcontractes, que 
va trencar molts esquemes, nosaltres 
no la vàrem protagonitzar però vam 
donar suport important tant a dintre 
com amb la solidaritat popular que va 

generar. I cal considerar que és la mul-
tinacional més gran de l’Estat, amb 
gent precària, subcontractada, falsos 
autònoms, que van demostrar que des 
de la precarietat es pot lluitar contra 
l’empresa més important de l’Estat 

espanyol.
Al mateix temps, algunes vagues, en-

tre les quals les de busos i metro a Bar-
celona, van posar sobre la taula que la 
dita «nova política», quan arriba a les 
institucions, es queda curta.

“Fer real organitzativament i com a 
política sindical la perspectiva feminista”
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Nou èxit de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya
La ciutadania busca, cada cop més, alternatives ètiques i sostenibles al model de consum capitalista.

1a quinzena de novembre de 2018

La recuperació ciutadana dels béns comuns i el cas de Terrassa

Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores 2019-2020,  
per construir “un altre món que ja existeix”

L a primavera de 2019 i 2020, Barcelona acollirà el Fòrum Social Mundial de les Economies 
Transformades. Aquesta iniciativa suposa un procés de confluència de diferents moviments 
d’una economia alternativa. Segons els seus impulsors, es vol donar visibilitat pública i re-

coneixement als projectes transformadors, més enllà de l’economia solidària, i a la vegada oferir 
una alternativa al discurs hegemònic capitalista. Tot plegat, hi ha el projecte ambiciós de crear una 
agenda global per reivindicar «l’altre món que ja existeix». 

Es tracta de traslladar els objectius dels moviments socials a les administracions públiques, a nivell 
municipal i regional, per construir polítiques públiques que fomentin formes més humanes d’en-
tendre l’economia. Es considera que Catalunya és referent mundial en cooperativisme i economia 
solidària, amb una història marcada per les lluites socials. D’aquí la decisió de realitzar aquest Fòrum 
Mundial a Barcelona, després del darrer Fòrum a Salvador de Bahia (Brasil). 

La primera trobada del FSMET tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 d’abril de 2019, on es treballarà per 
concretar objectius i prioritats a treballar segons quatre eixos: economies feministes, agroecologia i 
sobirania alimentària, els comuns naturals, així com el comerç just, el cooperativisme, i les finances 
ètiques. Posteriorment, la primavera del 2020, una segona trobada servirà per conformar un espai 

d’interconnexió on es concreti una agenda mundial comuna sobre les economies transformadores, 
amb compromisos i acords específics. 

Aquesta convocatòria va sorgir arran de l’últim Fòrum Social Mundial de Salvador de Bahia, en 
què van participar la XES, RIPESS i REAS, que seran organitzadores a Barcelona. 

Redacció

Un any més, la Fira d’Econo-
mia Solidària de Catalunya 
(FESC) celebrada el passat 

cap de setmana, va ser l’epicentre del 
moviment cooperativista del país. La 
setena edició de la fira, ubicada, com 
és habitual, a l’antiga fàbrica Fabra i 
Coats de Barcelona, esdevingué l’esce-
nari perfecte per conèixer i intercan-
viar experiències. Tot això malgrat els 
dos dies passats per aigua, i també per 
la gran quantitat d’actes programats, 
que habitualment fa difícil decidir-se 
per haver d’escollir entre les 80 activi-
tats i xerrades.

Així doncs, la FESC va ser un apa-
rador de tots els productes i serveis 
necessaris per cobrir les necessitats de 
la vida quotidiana de les persones que 
s’emmarquen dins de l’economia soci-
al i solidària: habitatge, alimentació, 
oci, educació, comunicació, tecnolo-
gia, serveis a persones i empreses, fi-
nances i assegurances ètiques, forma-
ció i educació i tecnologia, entre altres.

La Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya, organitzadora de l’esde-
veniment, informa que més d’11.000 
persones s’hi van atansar en algun 
moment a la Fira entre dissabte i diu-
menge, per conèixer aquestes propos-
tes i iniciatives alternatives al model 
econòmic capitalista. I és que, tal com 
informen des de la XES, el moment 
polític i econòmic actual fa que cada 

cop més, els i les ciutadanes busquin 
alternatives ètiques, sostenibles i arre-
lades al territori que, al contrari de les 
grans empreses i multinacionals, no 
busquen maximitzar beneficis sinó 
millorar la vida de les persones.

En aquesta edició, sota el lema 
«D’aquelles llambordes, aquestes 
alternatives», s’ha volgut fer un ho-
menatge al maig del 68 en el seu 50è 
aniversari donat que moltes de les llui-
tes d’aquell moment històric es veuen 
plasmades, avui en dia, en projectes i 
organitzacions d’economia social i so-
lidària. La FESC 2018 també va créi-
xer un 25% en espai, amb una nova 
nau destinada a donar cabuda a les 
expositores, que enguany han repre-
sentat més de 200 entitats. A la vega-
da, 100 voluntàries van fer possible la 
celebració i logística de la Fira.

Informe de Mercat Social: 6.100 
treballadores l’any 2017

 
Durant la FESC es va presentar l’In-
forme de Mercat Social 2017, una ra-
diografia de l’estat de l’economia social 
i solidària a Catalunya. El document 
conclou que la Xarxa d’Economia 
Solidària i les més de 200 entitats que 
en formen part segueixen demostrant 
que l’ESS creix a Catalunya i es con-
solida, cada cop més, com una alterna-
tiva al model capitalista. El 2017, les 
entitats sòcies de la XES van donar 
feina a gairebé 6.100 persones, davant 

 ▪ Més d’11.00o persones van participar a la FESC els passats 27 i 28 d’octubre, a l’antiga fàbrica Fabra i Coats . MG

de les 4.200 de 2016, i van facturar 
213 milions d’euros. L’impacte soci-
al que genera la seva activitat, a més, 
implica a 230.000 persones. Les dades 
recollides mostren que una organitza-
ció de l’ESS té, de mitjana, 23 perso-

nes treballadores (3 més que a l’any 
anterior) i factura 800.000 € (50.000 
més que el 2016).

Les cooperatives egarenques l’Eina, 
Alternativa3 i Sprintcoop van tenir 
presència activa a la FESC. A més, 

 ▪ Edurne Bagué, Quim Arrufat i Ernest Gutiérrez, de l’Observatori DESC,  
parlen sobre aigua i béns comuns, en un dels 80 actes que van tenir lloc 
durant la FESC 2018.

MG

E l model de municipalització de l’aigua que 
s’està duent a terme a Terrassa va tenir la 
seva parcel·la de protagonisme a la FESC. 

«La lluita dels moviments populars el que fan és 
recuperar el control de la vida», exposà Edurne 
Bagué, col·laboradora de l’Observatori DESC i 
de la Taula de l’Aigua de Terrassa. «Aquest con-
trol ciutadà ha de garantir l’accessibilitat, la des-
mercantilització per treure aquest bé comú de les 
lògiques empresarials i de l’especulació, i la par-
ticipació ciutadana en la presa de decisions». Per 
això, a la ciutat s’ha creat l’eina de l’Observatori 
de l’Aigua, «on les decisions no seran només lo-
cals sinó més àmplia.

«On estava el coneixement necessari? Tot a 
l’empresa», lamentà però la ponent en referèn-
cia a Mina, la qual «ha jugat a la confrontació i 
a judicialitzar el procés». En aquest sentit, Quim 
Arrufat, de l’Observatori DESC i exdiputat de la 
CUP, explicà com les grans multinacionals bus-
quen retenir l’oligopoli dels béns comuns, ja sigui 
amb el cas de l’aigua, com amb altres drets bàsics 
com la sanitat, l’educació o l’habitatge.

Sobirania tecnològica als municipis
Un altre dels eixos més tractats durant la fira fou el de 

la sobirania en la gestió de recursos. Es va anunciar la 
presentació d’una guia adreçada a ajuntaments, grups 
polítics, entitats i també ciutadania, per tal assolir una 
major sobirania en tot el que envolta l’ús de la tecnolo-
gia. Les entitats GufiNet, Sobtec, Barcelona Free So-
ftware, Pangea, Colectic, Pirates i la Xarxa Innovació 
Pública, han elaborat conjuntament 44 mesures per a 
l’apoderament tecnològic als municipis, que tracten as-
pectes com la infraestructura de telecomunicacions, el 
programari i els estàndards lliures, la política de dades, 
la democratització de la tecnologia, i la compra públi-
ca de dispositius electrònics amb circularitat. A la web 
apoderamentdigital.cat es poden veure aquestes mesu-
res, a la vegada que es poden fer aportacions de millora.

«A les zones rurals la connexió a internet encara és 
un problema, a la ciutat no us ho podeu ni imaginar», 
explicà en aquest taller un representant de l’entitat Gui-
fiNet; impulsada l’any 2004 des d’Osona, es va crear 
per tenir una xarxa pròpia i així millorar la connectivi-
tat dels pobles. Actualment aquesta xarxa lliure i com-
partida compta ja amb 100.000 usuaris arreu del país.

la XES Terrassa també disposà d’un 
espai on es mostrà informació sobre 
altres iniciatives locals, com ara la 
llibreria Synusia, l’ecobotiga de pro-
ductes ecològics l’Egarenca, i el nostre 
periòdic Malarrassa, entre d’altres.
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Comença el novembre de Terrassa Cooperativa
Fins a 38 activitats durant tot un mes en la 4a edició de la Terrassa Cooperativa, i el colofó de la Fira d’Economia 
Social i Solidària del 24 de novembre mostraran la vitalitat del moviment cooperativista a la ciutat.

Miquel Gordillo

Un any més i amb una major 
empenta i força, la quarta 
edició de Terrassa Coope-

rativa oferirà, durant 26 dies seguits, 
diversos tallers, xerrades i actes, amb 
voluntat de donar a conèixer els be-
neficis de l’economia social i solidària 
a la ciutat. 

«Enguany hem superat les expecta-
tives amb més activitats, més entitats 
i més empreses participants: un total 
de 67, més cinc que cedeixen els seus 
locals»; ho expressà així el Tinent 
d’Alcalde Manuel Giménez, en la 
presentació de l’edició. A la vegada, 
el regidor destacà la implicació dels 
diferents aquests actors socials que 
han permès l’organització d’aquesta 
edició de Terrassa Cooperativa, amb 
la màxima de «sempre col·laborar i 
no competir».

Entre les moltes activitats que es 
duran a terme entre el 5 i el 30 de no-
vembre, destaquen un escape room 
(una habitació on resoldre enigmes 
per poder fugir) entre zombies radi-
oactius i cooperativistes, («no se sap 
qui guanyarà!»), i un taller d’impres-
sió 3D a càrrec del FabLab Terras-
sa. A banda, xerrades, tallers i rutes 
d’interès, fins a completar 38 activi-
tats. Aquestes es completaran amb la 
secció diària dedicada al món coope-
ratiu, de la mà del programa de ràdio 
‘El Submarí’, un altre habitual de les 
anteriors edicions.

Un taller de memes, la projecció del 
documental “The True Cost” sobre 
el cost de la indústria tèxtil, l’obra de 
teatre ‘L’Assemblea’, o el tast de vins 
ecològics, són altres exemples del que 
ho podrà trobar en la farcida progra-
mació que s’ha preparat des del Ser-
vei d’Emprenedoria i Empresa i totes 
les entitats participants.

A banda de l’intens programa men-
sual, la 3a Fira de l’Economia Social 
i Solidària és un dels plats forts de 

la Terrassa Cooperativa. Serà el dis-
sabte 24 de novembre, quan la plaça 
Vella s’omplirà de fins a 42 parades 
corresponents a iniciatives d’econo-
mia social egarenques, que mostra-
ran a tothom qui s’hi apropi els seus 
productes i serveis.

Consumir i produir de forma de-
mocràtica i justa

La Federació de Cooperatives de 
Catalunya ha col·laborat amb l’Ajun-
tament des de la primera edició de 
la Terrassa Cooperativa. «Tenim 
una relació de confiança i proximi-
tat amb les tècniques municipals i 
totes les cooperatives adherides que 
tenim a Terrassa», destaca l’Olga 
Ruíz, responsable de comunicació 
de la Federació, alhora que es felici-
ta per haver-hi incrementat any rere 
any la presència d’entitats, tal com 
ho està fent el cooperativisme arreu: 
“amb dades d’abans de l’estiu, n’hi ha 
més de 3.000 cooperatives de treball 
a Catalunya, que donen feina a unes 
60.000 persones”, apunta l’Olga. Pel 
que fa a Terrassa, “tenim entitats de 
totes les dimensions: l’Eina, Escola 
Tecnos, La Terrassenca, Malarrassa, 
La Revolta, Sprintcoop…», són al-
gunes de les cooperatives locals que 
mostren la diversitat econòmica local 
representada a la Federació.

Rosa Guinot, representant de la 
XES Terrassa (Xarxa d’Economia 
Social), i sòcia fundadora de la co-
operativa local de productes de co-
merç just AlterNativa3, destaca com 
el moviment cooperatiu posa «les 
persones davant del benefici eco-
nòmic». Com a membre de la XES 
local, la Rosa especifica: «som 31 
entitats adherides que treballem en 
àmbits diversos: coopes de consum, 
escoles cooperatives, assessories, lli-
breries, serveis escolars, banca ètica, 
reinserció social, mitjans de comu-
nicació, elaboració de productes…». 

I ressalta que els criteris de l’ESS es 
regeixen per principis compartits: 
«una estructura d’organització ho-
ritzontal, l’equilibri en les diferències 
salarials, la igualtat de gènere, també 
per accedir a càrrecs directius, i la 
transparència». També insistí en què 
les cooperatives permeten crear nous 
llocs de treball íntimament lligats a 
la ciutat, i que resisteixen millor les 
crisis.

“N’hi ha més de 
3.000 cooperatives 

de treball a 
Catalunya, que 

donen feina a unes 
60.000 persones”

 ▪ Imatge de la Fira d’Economia Social i Solidària corresponent al 2017, a la plaça Vella. ARXIU

Totes les activitats de Terrassa Cooperativa són obertes i 
gratuïtes, només cal inscripció prèvia. Es poden consultar, 
i a la vegada inscriure-s’hi, a través de la pàgina:

 • www.terrassa.cat/terrassacooperativa
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Xerrada i projecció d’un documental de Mabel 
Lozano per conscienciar sobre la tracta de dones
Chicas nuevas 24 horas es va presentar al Cinema Catalunya amb la presència de la seva directora, Mabel 
Lozano, i amb un col·loqui postprojecció amb alumnes de diferents instituts.

S’estrena als Amics de les Arts un nou 
laboratori on fer revelat de fotos

Miquel Gordillo

Un nombrós grup de perso-
nes interessades en el món 
de la fotografia va acudir el 

passat dissabte als Amics de les Arts 
a la inauguració d’un nou laboratori 
on revelar analògicament imatges, el 
qual serà obert a qui vulgui revelar les 
seves pròpies fotos. El nou espai, que 
vol recuperar la tradició de com s’ha-
via revelat sempre, “amb les tècniques 
antigues”, es pot trobar al segon pis 

de l’entitat d’Amics de les Arts.«Amb 
una petita inversió econòmica i el vo-
luntarisme de socis, ara tenim aquest 
laboratori que obrim a la ciutat», 
manifestà Jordi Chueca, president 
de l’entitat, qui expressà sentir «mol-
ta satisfacció per aquest nou espai». 
Amb aquest nou laboratori, que ve 
a substituir un d’anterior, el qual ja 
havia quedat obsolet i sense fer-se’n 
ús, des de l’entitat es pretén ara dur 
a terme tallers i seminaris «al voltant 
de l’art del revelatge».

Mar Garcia Prat

Mabel Lozano és guionista, 
investigadora i producto-
ra de cinema i es defineix 

com a gran dona feminista. L’any 
2005 va conèixer, a la Puerta del Sol 
de Madrid, a la Irina, una jove russa 
que formava part del Proyecto Es-
peranza, un programa de suport in-
tegral per a dones víctimes de tracta 
d’éssers humans amb finalitats d’ex-
plotació. La Irina havia arribat des 
de Rússia amb el seu company, amb 
un bitllet d’autobús pagat pels seus 
pares, amb la promesa d’un futur 
millor i una feina que li permetria 
ajudar la seva família. Un cop va 
arribar als afores de Madrid, el seu 
company la va vendre per 3000€ i va 
caure en una xarxa de tracta de do-
nes. És a partir d’aquí que Lozano 
decideix entrar de ple a investigar i 
documentar la tracta de dones arreu 
del món. El seu primer documental, 
Voces (contra la trata de mujeres), es 
va estrenar l’any 2007 i l’han prece-
dit Chicas nuevas 24 horas (2015) i 
El proxeneta. Paso Corto, Mala Lec-
he (2018). A més a més, l’any 2017 
va publicar el llibre El proxeneta. La 

historia real sobre el negocio de la pros-
titución (AlRevés, 2017).

“Aquest negoci 
pervers mou 5 
milions d’euros 

cada dia només a 
l’Estat Espanyol i 
32.000 milions de 

dòlars arreu del 
món cada any”

La Yandi, del Perú, la Sofía, del 
Paraguai, l’Ana Ramona, de Co-
lòmbia i l’Estela, de Paraguai són 
les protagonistes de Chicas nuevas 
24 horas. Les seves són 4 històries 
vitals totalment diferents però amb 
un denominador comú: han estat o 
són víctimes de tracta. Els seus tes-
timonis són representatius pel seu 
país d’origen; Perú té un índex de 
tracta nacional molt elevat i Colòm-
bia té una xarxa de turisme sexual 

que mou més de 35.000 menors 
cada any, i perquè representen les 
múltiples cares de la màfia de l’ex-
plotació sexual arreu del món. Una 
menor d’edat a qui van oferir treba-
llar en un restaurant de Madre de 
Dios al costat de mines d’or on hi 
treballaven molts homes, una noia 
jove a qui els seus tiets van tancar 
en un soterrani de Madrid fins que 
fes 18 anys i la poguessin prostituir 
i que, un cop va escapar-ne, mai més 
ha pogut tornar al seu país per por a 
les represàlies, una dona que, enga-
nyada per un familiar, va acabar ar-
ribant a un dels anomenats “hotels 

– plaça” i que encara espera un judi-
ci per aclarir els fets o una altra dona 
que un cop va escapar dels tentacles 
d’una xarxa criminal de tracta, va 
ser rebuda com una criminal al seu 
país d’origen i es va veure obligada 
a exercir la prostitució altra vegada 
per poder pagar el gran deute que li 
van fer contraure amb els seus pro-
xenetes.

“La tracta de dones no és un pro-
blema, és un delicte i un crim en 
contra de les dones”, afirma Lozano 
un cop acabada la projecció. És un 
tema fronterer i extracomunitari 
que deshumanitza, coacciona i co-

sifica a les dones per prostituir-les, 
vendre-les i tractar-les com a mer-
caderia perquè els puters comprin 
el seu domini i la seva submissió, 
no sexe. A Espanya, la tracta està 
tipificada al Codi Penal des de l’any 
2010 i es regula des d’Estrangeria, 
no des de Drets Humans. Aquest 
negoci pervers mou 5 milions d’eu-
ros cada dia només a l’Estat Espa-
nyol i 32.000 milions de dòlars ar-
reu del món cada any. Es tracta del 
segon negoci que mou més diners 
a escala mundial, per darrere del 
tràfic d’armes i seguit del tràfic de 
drogues.

 ▪ Moment de la projecció del documental al Cinema Catalunya.

El Casal de la Dona, el Moviment Democràtic de Dones 
i la regidoria de Polítiques de Gènere i LGTBIQ de 
Terrassa organitzen i presenten aquest esdeveniment 
al voltant de la tracta de dones amb la participació 
d’alumnes dels instituts Ribot i Serra de Sabadell 
i Montserrat Roig i Santa Eulàlia de Terrassa.

 ▪ El laboratori fo-
togràfic dels Amics 
de les Arts es troba 
a la seu de l’entitat, 
entrada carrer 
Teatre, 2.

El fotògraf David Millán, de la Vo-
calia de Fotografia de l’entitat i un 
dels artífexs que ha fet possible l’es-
pai, destacà la importància concedi-
da al laboratori: «des d’ara els Amics 
disposa d’una eina pensem que molt 
important per a la ciutat». El labora-
tori s’ha pogut habilitar gràcies tam-
bé al mobiliari cedit pels laboratoris 
Kern Pharma S.L. Ara, amb la pre-
sència de tres màquines ampliadores, 
es podran fer cursets per a fins a cinc 
talleristes.

«Volem evolucionar cap a les tècni-
ques antigues, per això oferim l’espai 
a tothom qui tingui inquietuds en el 
món de la fotografia», afirmà Millán. 
De fet, la Vocalia dels Amics col·la-
bora amb altres actors de la ciutat, 
com el Foto-Club Terrassa, el grup 
fotogràfic del Centre Excursionista, 
el laboratori de la Casa Baumann, i 
l’estudi Tigomigo. «Terrassa havia 
estat una ciutat fotogràfica, i amb la 
xarxa que fem amb aquestes entitats, 
volem tornar a potenciar precisa-
ment això», assenyalà en David.

Per utilitzar aquest laboratori, s’ha 
establert que per als socis de l’entitat, 
l’accés sigui lliure i gratuït. Per als no 
socis, s’ha fixat en 5 euros la sessió 
amb espai compartit, i 20 euros en 
cas que l’ús de l’espai sigui exclusiu, 
i en un horari comprès entre les 17 i 
les 21 hores, de dilluns a diumenge.

Qualsevol qui estigui interessat 
a fer servir aquest nou laboratori 
de revelatge de fotos, pot contactar 
a través del correu electrònic 
laboramicsdelesarts2018@gmail.
com.
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Els llibres com a símbol del valor de la cultura a l’obra Llibres per 
cremar, basada en un text de l’escriptora belga Amélie Nothomb

Mar Garcia Prat

Quin llibre t’enduries a una illa 
deserta? O dit d’una altra manera, 
quin llibre tindries menys escrúpols 
per destruir? Aquesta és la premis-
sa que es manté encesa durant tota 
l’obra de teatre. Fa fred, la guerra és 
a la cantonada de casa i ja no que-
da res més per cremar dins del pis 
del professor universitari que acull 
a dos alumnes a casa seva. Sortir al 
carrer és una temeritat i els franc-
tiradors estan instal·lats per tota la 
ciutat a l’espera de caçar a aquells 
que s’atreveixin a travessar carrers 
i places. Dins d’aquest context de 
guerra absoluta un dilema: quins 
llibres s’han de cremar primer a l’es-
tufa per escalfar-se? Com es pot de-
cidir quins sí que es poden cremar i 
quins no? Quin ordre s’ha de seguir 
per fer-ho?

Entre en escena tres personatges 
amb tres actituds i posicionaments 
diferents dins de la mateixa casa: en 
Daniel, el jove idealista, la Marina, 
la jove que només vol escalfar-se 
perquè té molt de fred però no dei-
xar de plantejar-se el fet d’haver de 
cremar els llibres amb arguments i 
contra-arguments amb el professor 
i el mateix professor, cínic i sarcàstic, 

que diu grans veritats i és qui plan-
teja les reflexions i els intercanvis de 
diàleg entre els personatges.

Fa una reflexió 
sobre el valor de 
la cultura i té un 

rerefons interessant
L’obra va més enllà del simple fet 

de cremar o no cremar llibres en 
una estufa. Fa una reflexió sobre el 
valor de la cultura i té un rerefons 
actual interessant. En un moment 
on la desesperació és el pa de cada 
dia, on sortir de casa és arriscar-se 
a morir, on el fred cala als ossos i 
l’única alternativa és cremar llibres, 
és possible fer-ho sense remordi-
ments de consciència? La resposta 
és clara, no. Tractar aquest tema ge-
nera conflicte i genera també debat. 
En Daniel, un jove que pensa que 
els ideals que transmeten els llibres 
serveixen per educar els lectors i que 
sense ells la societat no podrà avan-
çar, s’esgarrifa cada vegada que es 
parla sobre el llibre que es cremarà 
a la nit per escalfar-se. La Marina, 
que només té fred, es llegeix els lli-

 ▪ El pis del professor, amb una estufa, cadires i llibres per cremar. AITOR RODERO

 → TEATRE

L’Àgora Nova Atenes de Terrassa engega 
una iniciativa local dirigida al jovent
ANA enceta un nou projecte de ciutat dirigit al reconeixement dels treballs de 
recerca de batxillerat sobre qualsevol aspecte de la ciutat

L’obra ha estat traduïda per l’actor terrassenc Roger 
Batalla, dirigida per Blanca Bardagil i representada 
pel mateix actor, Paula Sunyer i Ramon Vila, tots tres 
membres de la Companyia Pyros. La peça s’ha estrenat 
a la sala Maria Plans amb totes les entrades venudes.

bres per trobar-hi algun argument 
que la faci creure que el llibre val la 
pena per damunt d’un minut de fla-
ma que la pugui escalfar. I el profes-
sor, que intenta relativitzar el fred, 
la gana, la frustració i la guerra en-
cenent els ànims dels dos joves per 
fer-los pensar sobre allò que estan a 
punt de fer. Explica que al capdavall, 
alguns dels llibres que ell mateix els 
ha recomanat a la universitat no li 
agraden, no les considera obres 

mestres de la literatura i es poden 
cremar. 

Amb un tema tan delicat entre les 
mans com és cremar o no llibres per 
no tenir fred, potser caldria donar 
noms d’autors reals a les obres que 
es van perdent durant la funció. El 
dilema de les obres mestres o dels 
clàssics també hi ha de tenir cabuda. 
El text planteja reflexions tan inte-
ressants com ara si la vida humana 
és mediocre i la literatura té valor 

Redacció

L’Àgora Nova Atenes de Ter-
rassa (ANA), associació plu-
ral de la ciutadania terrassen-

ca decidida a donar un nou impuls 
a Terrassa, emprèn un nou projecte 
per tal de generar espais d’intercanvi 
de coneixements i de debat oferint 
noves mirades sobre Terrassa per 
donar valor a les seves fortaleses.

Darrere la iniciativa “Treballs de 
Recerca sobre Terrassa” – o “TRT”, 
l’ANA vol interpel·lar al jovent ter-
rassenc per renovar i construir idees 
mitjançant la posada en valor del 
coneixement sobre la ciutat que els 
estudiants de Batxillerat de Terrassa 
hagin generat a partir dels Treballs 
de Recerca que han de realitzar en 
aquesta etapa educativa.

La finalitat del projecte TRT és 
recopilar, arxivar i fer públic anual-
ment tots els treballs de recerca que 
tractin qualsevol aspecte de la ciutat 
de Terrassa. Encuriosits per saber 
quines temàtiques locals creuen re-
llevants els i les joves, l’ANA pretén 
ajudar-los a divulgar els seus des-
cobriments. En poques paraules, es 
tracta de compartir el coneixement 
que ells i elles facin sobre la ciutat 
per tal que esdevingui un coneixe-

ment disponible i obert que permeti 
generar més reflexió sobre Terrassa i 
les seves necessitats.

L’associació ja s’ha posat en con-
tacte amb els diferents centres per 
convidar-los a participar en aques-
ta proposta local i obtenir així una 
còpia digital d’aquests treballs un 
cop avaluats, amb la data límit de 
presentació del 31 de gener de 2019.

El projecte actual inclou la col·la-
boració de l’Arxiu Històric de Ter-
rassa que assessorarà a l’hora de ca-
talogar la recerca. Un cop catalogats 
es farà un acte per presentar els tre-
balls, un reconeixement per l’alum-
nat que faci recerca sobre la ciutat 

artístic o si el valor de la literatura 
es forja a través de l’educació dels 
lectors. És interessant saber quines 
obres es consideren cabdals en els 
nostres temps per saber quina opi-
nió mereixen per part de la societat 
i anar més enllà en una reflexió tan 
punyent com la de si val la pena 
cremar un sol llibre per gaudir d’un 
minut d’escalfor, sabent que proba-
blement, quan s’acabi la flama, es 
pot acabar també la vida.

Des del Centre d’Estudis Històrics 
de Terrassa, CEHT, s’ha posat en 
marxa el segon recull gràfic de Terrassa 
dels anys 1960-1990. L’Abans de l’Edi-
torial Efadós i el CEHT enceten un 
nou projecte per recopilar fotografies 
en paper que reflecteixin els següents 
30 anys d’història del primer volum 
que anava del 1865 al 1965, realitzat 
per la historiadora Lourdes Plans. Es 
reprèn al 1960 per donar una visió més 
complerta.

L’Abans, una col·lecció que compta 
amb més de 100 volums editats, recull 
la memòria i la fotografia històrica dels 
pobles de Catalunya i de les Balears en-
tre el final del segle XIX i el final del 
segle XX.

Cada un dels volums, dedicat a un 
municipi, té 824 pàgines amb un miler 
de fotografies i enquadernació de luxe. 
En relació amb els continguts, el recull 
gràfic s’estructura amb set blocs temà-
tics que presenten la vida quotidiana 
de la població des d’un vessant antro-
pològic: els paisatges i els edificis de 
relleu, les festes, les entitats, les escoles, 
el treball i els esdeveniments històrics 
més importants de la població.

Així, el CEHT fa una crida a la ciu-

tadania terrassenca perquè hi participi 
per tal de poder recopilar fotografies de 
moltes famílies per poder fer un qua-
dre complet de Terrassa, tot animant 
a que es posin en contacte amb ells o 
ajudin en la difusió per tal que altres 
persones se n’assabentin.

El CEHT s’encarregarà de recollir 
les fotografies en paper i de prepa-
rar la part escrita de cada capítol. Les 
fotografies de les persones que les 
cedeixen seran digitalitzades en alta 
resolució i retornades a les propietàri-
es. A més, aquestes fotografies també 
formaran part de l’Arxiu Municipal de 
Terrassa per a formar part de la histò-
ria de la ciutat.

Les propietàries de les fotografies 
cedeixen a Efadós les imatges per a ser 
publicades al llibre fotogràfic i al Arxiu 
Municipal de Terrassa on restaran com 
a documents històrics per sempre.

Totes aquelles persones interessades 
en participar es poden posar en con-
tacte amb:

CEHT: cehterrassa@gmail.com
Anna Vila: 662530289 annavilages-

ti@gmail.com
Ana  Belén Mesa:  659657289  ab-

mesa78@gmail.com

El Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa 
busca fotografies en paper 
dels anys 1960 al 1990i també per als mateixos centres de 

pertinença. L’esdeveniment es durà 
a terme de cara al maig i en el mateix 
Arxiu que ha cedit l’espai.

D’aquesta manera l’ANA aspira a 
engrescar als i les joves a posar en 
valor la seva ciutat i que descriguin, 
mitjançant les seves investigacions, 
la mirada amb la qual veuen Ter-
rassa.

Totes aquelles persones que 
estigueu fent el TRT i vulgueu 
participar, envieu el treball a:  

info.anaterrassa@gmail.com
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L’ordre del dia

Éric Vuillard

Traducció de Jordi Martín 
Lloret

Edicions 62, Barcelona, 2018

144 pàgines

 
Àngel Carbonell

L’ordre del dia

L’escriptor i cineasta lionès Éric Vuillard, que ja tenia en el 
seu haver dues pel·lícules i vuit llibres – un de poemes i set 
de narrativa -, i havia guanyat quatre premis literaris, va 

aconseguir el Prix Goncourt de 2017 amb L’ordre del dia. Ara ens 
ha arribat en català gràcies a Edicions 62, de la mà del també 
premiat traductor Jordi Martín Lloret.
Si fem un repàs a la bibliografia de Vuillard veiem que la seva 
narrativa està bastida sobre diversos esdeveniments històrics. 
L’ordre del dia també segueix aquest camí i està construït so-
bre episodis relacionats amb l’ascens al poder de Hitler i amb 
l’annexió d’Àustria per part de l’Alemanya nazi. Aquesta mena 
d’episodis històrics entre bastidors normalment no són es-
mentats als llibres d’història, tot i que són els esquitxos més o 
menys imprevisibles del mar de fons de la història.
La narració comença amb l’arribada, el 12 de febrer de 1933, a la 
residència de Göring, de les berlines de 24 capitostos de la in-
dústria alemanya. Aquesta mena d’ibex 35 alemany del 1933 ha 
estat convocat perquè hi ha unes noves eleccions el 5 de març 
i el partit nazi necessita els seus diners per poder guanyar-les, 
a canvi se’ls promet estabilitat política. Els grans industrials 
alemanys, amb els seus rituals, les seves levites, els seus bar-
rets forts i els seus cigars de gran calibre, són presentats com a 
sacerdots i executors de la gran indústria, pràcticament sense 
relleu humà.
En relació a l’annexió d’Àustria a Alemanya, el llibre ens narra, 
per exemple, la visita de lord Halifax a Göring el novembre de 
1937. Lord Halifax és presentat com un ruc classista i com un 
exemple notori de la manca de vista amb què la classe política 

de les potències democràtiques va entomar el repte del nazis-
me els anys 30. Aquesta classe política rep altres esgarrapa-
des, com en l’episodi del President de la República francesa, 
Albert Lebrun, signant paperassa al seu despatx i pensant en 
banalitats, cosa que sembla més greu quan alhora se’t diu que 
Àustria està a punt de ser envaïda.
Vuillard pesca els polítics amb la guàrdia baixa i en condem-
na irònicament la bona educació que els impedeix respondre 
amb contundència als actes de la banda de criminals que és 
el partit nazi, com els presenta de forma recurrent l’autor. En 
podem veure l’exemple més esplèndid en la narració del dinar 
ofert a Joachim von Ribbentrop el 12 de març de 1938 al núme-
ro 10 de Downing Street. Durant el dinar es presenta un oficial 
del Foreign Office amb una nota escrita que anuncia la invasió 
d’Àustria, i llavors la festa es converteix en una comèdia en què 
els britànics miren d’aconseguir educadament que Ribbentrop 
i la seva dona se’n vagin per a poder ocupar-se d’aquell afer tan 
greu, mentre la parella alemanya fa veure que no se n’adona i 
allarga la reunió amb la intenció d’endarrerir el màxim possible 
la resposta britànica a l’Anschluss.
L’episodi del dinar a Downing Street ens mostra, de pas, una fa-
ceta important del modus operandi dels moviments antidemo-
cràtics, que solen servir-se cínicament de la legalitat o de les 
constitucions, de l’etiqueta o del protocol per assolir els seus 
objectius.
El llibre en conjunt, amb el seu enfilall d’episodis i detalls cu-
riosos, és enormement suggeridor, i jo només he esmentat 
algunes de les possibilitats que permet la seva lectura, ara 
m’excuso si he parlat massa, no penso robar-li a ningú el plaer 
de descobrir-ho personalment.

Agustí Gil Matamala. Al principi de tot hi ha la guerra

La història d’August Gil Matamala és la d’una vida llarga 
marcada per la derrota dels seus a la guerra civil i per un 
activisme constant des de la seva militància política, evo-

lucionant del PSUC a l’independentisme d’esquerres. Va estu-
diar dret i, a partir de finals dels anys 50, es va dedicar profes-
sionalment, d’entrada per indicació del partit, a defensar els 
drets dels treballadors com a advocat laboralista. L’altre gran 
front al qual es va dedicar, fins que es va jubilar, va ser el de la 
defensa dels militants de l’antifranquisme, abans i després de 
la gran operació de blanqueig anomenada «transició demo-
cràtica», que va permetre que l’estat passés políticament del 
franquisme —«y tiro porque me toca»— al franquisme emmas-
carat de democràcia —«de la llei a la llei»—, com presumeixen 
els corifeus de la dita transició, un dels grans èxits del canvi 
lampedusià, per obra i gràcia d’una carta atorgada el 1978 amb 
l’alè del feixisme al clatell.

 → DANSA

Gil Matamala ens devia, fins i tot després de més d’un mig segle 
infatigable al servei de la justícia social i de les llibertats, unes 
memòries que ens servissin de lliçó i exemple, certament farci-
des de fracassos, decepcions i hòsties, però també de coratge, 
esperança i algunes alegries. Ell ho sabia, i per això, no veient-se 
amb cor de posar-ho tot en ordre i per escrit, va permetre que 
ho fessin l’Anna Gabriel i el David Fernàndez, dos referents jo-
ves d’unes lluites que cal lliurar diàriament, perquè l’esperança 
mai no es perd.
Els autors, després d’hores i més hores de converses gravades 
i d’estudi de l’arxiu de l’homenot, han dipositat en aquest llibre, 
editat per l’editorial valenciana Sembra Llibres, una autèntica 
síntesi històrica, amb la relació d’uns quants casos que exem-
plifiquen a bastament les arbitrarietats que l’estat pot arribar a 
cometre per defensar l’statu quo. David Fernàndez ens serveix 
el plat amb una prosa heroica i contundent, encara que sovint 
es fa massa prolixa.
Per què cal llegir-lo? Doncs en primer lloc per la curiositat que 
ens pugui suscitar el conèixer l’evolució del moviment obrer en-
tre els anys 50 i 80 del segle passat. En segon lloc per saber com 
va actuar i evolucionar l’oposició antifranquista d’esquerres du-
rant la dictadura i què se’n va fer a partir de la transició. En ter-
cer lloc serveix per a comprendre com de violent i anorreador 
pot ser l’exercici del poder per part d’un règim feixista. Això és 
quelcom que ara estem tornant a veure, arran de la repressió 
arbitrària desencadenada a Catalunya contra els partidaris de 
la independència. Millor dit, si haguéssim estat més atents ja 
hauríem vist que el franquisme s’ha mantingut mitjançant la 
restauració dels Borbons per part del mateix dictador. La lec-
tura d’aquestes memòries ens permet veure les continuïtats 
inconfusibles i fonamentals entre ambdós règims, és a dir que, 
per bé o per mal, llegir-les serveix com a mínim per obrir els ulls.

Marta Bieto, 
Professora de dansa 
Iona Jané Bieto, 
Estudiant

El director i coreògraf, 
Ed Wubbe ha sabut 
conjugar diferents 

arts en un mateix espectacle, 
amb la dansa contemporà-
nia, la música barroca, la 
interpretació teatral dels ba-
llarins i un toc d’audiovisual 
a l‘escenari. I tot això envol-
tat d’una escenografia simple 
però contundent i emmarca-
da tot plegat per un vestua-
ri majestuós que donava el 
posat d’elegància i supèrbia 
i que acompanyava als mo-
viments, fent que cada pas 
fos vaporós i delicat, sense 
deixar d’esmentar la tècnica 
dels ballarins que feien que, 
visualment, el vestuari for-

més part del seu cos.
Va ser un espectacle que 

no va deixar immune l’es-
pectador, que va estar atent 
durant tot el curs del ballet 
sense parpellejar i que va 
esclatar amb una gran ova-
ció en finalitzar. El ballet va 
tractar el tema del romanç, 
la seducció i la decadència 
però no de manera con-
vencional, sinó utilitzant el 
llenguatge de l’art contem-
porani. 

Tal com ha dit en Jordi 
Flores, exregidor de cultura 
de l’Ajuntament de Terrassa, 
“no és un espectacle de fàcil 
digestió, però per mi és un 
espectacle d’una avantguar-
da pura i sublim amb uns 
moments de poesia estètica 
brutal”, no podem estar més 
d’acord. Els espectadors van 
sortir amb molts punts de 

vista diferents però el resum 
és que tothom va gaudir 
d’aquesta espectacular obra.

Compartint opinions amb 
altres espectadors, hem ar-
ribat a la conclusió que la 
dansa no cal entendre-la, 
t’agrada o no t’agrada.

Aquest espectacle ha estat 
una muntanya russa d’emo-
cions, on s’ha pogut apre-
ciar la magnífica tècnica, la 
música en directe i els mera-
vellosos solistes que han fet 
una gran interpretació.

Abans d’acabar ens agra-
daria esmentar que els 
pròxims dies 9 i 10 de no-
vembre arriba al Centre 
Cultural el Ballet de Ca-
talunya presentant Don 
Quixot, i des d’aquí volem 
animar al jovent de la nos-
tra ciutat a venir i gaudir de 
l’art de la Dansa. 

Scapino Ballet Rotterdam, un risc al límit 
desembocat en una gran ovació
El dissabte 27 d’octubre, l’Scapino Ballet de Rotterdam representat al Centre Cultural de Terrassa,  
va sorprendre i de debò.

 ▪ Companyia Scapino Ballet de Rotterdam. HANS GERRITSEN

 → LLIBRES

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

August Gil Matamala. Al prin-
cipi de tot hi ha la guerra

David Fernàndez  
i Anna Gabriel

Sembra Llibres, Barcelona, 
2017

448 pàgines
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 → VINYETES

HORITZONTALS:  1. Greu ofuscació. 
2. Unitat de velocitat de transmis-
sió de senyals d’informació codi-
ficada, corresponent al nombre 
d’impulsos transmesos per segon. 
Que no te cap malícia, que no es 
malfia de res, que tot ho troba bé. 3. 
Abecedari. Cosa o mania estranya. 
4. Tela molt clara i subtil caracterit-
zada per la relativa separació amb 
què estan col·locats els fils d’ordit 
i els de trama. Grup de llengües 
ameríndies propagades des de la 
zona central de l’actual Brasil. 5. En 
sentit contrari, pronom personal. 
Gairebé indispensable en qualsevol 
àpat. Un romà. 6. Home lúbric, mor-
bosament luxuriós. Fet realitzat per 
una persona. 7. En sentit contrari, 
gos. Trepitjar. 8. Prepòsit o prebost 
eclesiàstic de certes comunitats. 
En sentit contrari, carta de la bara-

lla. 9. En sentit contrari, escut d’ar-
mes. Cop suau. 10. Històries. Cert 
condiment. 
VERTICALS: 1. Ombrívol. Torbament 
de l’ànim en presencia d’un perill real 
o imaginari. 2. Babau. Ruc. 3. Animals 
invertebrats no artròpodes, amb el cos 
cilíndric i tou. Tambor. 4. En sentit con-
trari, preposició. Relatiu a l’apicultura. 
5. Cent romans. Consonant. Terminació 
verbal. Reglament electrotècnic de 
baixa tensió. 6. Taula coberta de sorra 
fina, usada antigament per a dibuixar o 
calcular. Post-data. Consonant relacio-
nada amb el plural. 7. Rostre. En sentit 
contrari, petita població del maresme 
català. 8. De la Península Ibèrica. Plan-
tígrad. 9. Lloc de vegetació al desert. 
Feina, treball. 10. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Lloc a on es separa el gra 
de la palla. Cinquanta romans. 

 → 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. OBCECACIO. 2. BAUD. BABAU. 3. ABC. RARESA. 4. GASA. CARIB. 5. OI. PA. I. 6. SA-
TIR. ACTE. 7. AC. PISAR. 8. PABORDE. SA. 9. OSALB. TOC. 10. RELATS. SAL.

 → PROBLEMA D’ESCACS

Les blanques juguen 
i guanyen.

Igualtat total en material en 
aquesta partida de Stevic – 
Arduman. Però el blanc té el 
torn i una maniobra tàctica 
li dóna avantatge material 
decisiva.

Solució:  . Ch6+! I les negres van abandonar. Si 1…Dxh6, 2. Txd8+ i gua-
nyen. I si 1…Rh7, 2. Dxf6 – gxf6, 3. Txd8 i guanyen.

 → AGENDA

CINEMA
DIVENDRES 2 DE NOVEMBRE 
I DISSABTE 3 DE NOVEMBRE 

 > 16.45, 19.35 i 22.10h. Bohe-
mian Rhapsody

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

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
 > 16.45 i 19.35h. Bohemian 

Rhapsody
 > 17 i 19.30h. El fotógrafo de 

Mauthausen
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMARTS 6 DE NOVEMBRE
 > 18.30h. The True Cost (dins 

de Terrassa Cooperativa) 
Preu: Gratuït
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
 > 21.30h. Lunacy (dins del 

cicle Videodrome) 
Preu: Gratuït
Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 136

DILLUNS 12 DE NOVEMBRE
 > 18h. Volar(dins del cicle 

Cinefòrum per la igualtat) 
Preu: 2€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE
 > 22h. Documental del mes: 

Of fathers and sons 
Preu: 3,60€

 > 22h. A head full of dreams 
Preu: 9€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

CLUB DE LECTURA
DIMECRES 7 DE NOVEMBRE

 > 11:30 h. Club de lectura 
Amics de les Arts: Instants, 
de Wislawa Szymborska
Amics de les Arts 
C/ Sant Pere, 46

CONCERTS
DIVENDRES 2 DE NOVEMBRE

 > 21 h.  Junts pel swing
El Cafè de l’Aula de Música 
C/ Volta, 37

DISSABTE 3 DE NOVEMBRE
 > 21h.  Oriol González Crazy 

Trio
El Cafè de l’Aula de Música 
C/ Volta, 37

 > 21h.  Christina Rosenvinge 
Preu: 15 - 18€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
 > 22 h. Jam Sesion amb Pau 

Bombardó
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
 > 21h. Aïda de G. Verdi  

Preu: 40€
 > També diumenge 11 de 

novembre a les 18h.
Teatre Principal 
Pl. Maragall, 2

 > 22.30h. Phil Robson’s Quar-
tet Feat. Jed Levy 
Preu: 15 - 18€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
 > 22.30h. Homenatge a 

Miquel Garcés 
Preu: 6€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
 > 22h. Alba Valero Quartet 

Preu: Gratuït
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

CULTURALS
DIMARTS 6 DE NOVEMBRE

 > 19h.Innauguració de l’expo-
sició «Les preses de Franco»
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
 > 21.30h. Les regles del joc 

Preu: 10€
 > També dissabte 10 (21.30h.) i 

diumenge 11 (19h.)
Sala Crespi 
C/ Major de Sant Pere, 59

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
 > 20h. Don Quixot del Ballet 

de Catalunya 
Preu: 10 - 28€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DISSABTE 10 - 20H.

ESCOLA JOAN XXIII

PREU: 5€ (APORTACIÓ)

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
 > 18h. Màtria 

Preu: 10,50€
Teatre Alegria 
C/Gaudí, 15

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE
 > 21h. Viuràs en el meu vers. 

Sonets de Shakespeare 
Preu: 15€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

ESDEVENIMENTS
TOTS ELS DIVENDRES DEL 
MES DE NOVEMBRE

 > 18.30h. >Tertulàndia
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

DILLUNS 12 DE NOVEMBRE
 > 19h. Conferència de Carme 

Casas: El valor de cuidar al 
final de la vida
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340 

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
 > 19h. Conferència:  Presó i 

dona. Dins del cicle Preses de 
Franco
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

INFANTIL
DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE

 > 18h.Concert didàctic i 
familar: Amadís y el tesoro de 
la música 
Preu: 7€ 
Auditori Municipal 
C/ Miquel Vives, 2

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
 > 12h.Visita teatralitzada: 

1909 Un passeig per la 
fàbrica 
Preu: 1€ + Entrada museu
Museu de la Ciència i la Tècnica 
Rambla d’Ègara, 270

EXPOSICIONS
 > «Les preses de Franco», de 

Rosa Torres 
Del 7 de novembre al 15 de 
desembre
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

 > «Més enllà de Mauthausen» 
del fotògraf Francesc Boix 
Fins el 16 de desembre
Castell Cartoixa  
C/ Salmerón, 17

 > «Composicions», exposició 
col·lectiva 
Fins el 5 de desembre
Casa Soler i Palet  
C/ Font Vella, 28

TERRASSA 
COOPERATIVA

DEL 5 AL 30 DE 
NOVEMBRE

DILLUNS 5 DE NOVEMBRE
 > 16.30h. Taller de “memes”

Foment de Terrassa 
Cta. Martorell, 95

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
 > 9.30h. Anem a la teva 

escola! Parlem de consum 
responsable
Escola El Cim 
C/ Frederic Soler, 22

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
 > 16.30h. Formació Emprén 

amb entusiasme. Treballem 
les emocions
Edifici Vapor Gran 
C/ Telers, 5

 > 18h. Escape Room: Coo-
perativisme vs Zombis 
Radioactius
Centre Cívic President Macià 
Rbla. Francesc Macià, 189

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE
 > 17.30h. Fem berenars 

eco-saludables i divertits
La Revolta 
C/ Volta, 5
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