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Clam per què la banca pagui ‘el seu impost’
de les hipoteques
Gran indignació contra el Tribunal Suprem, que pretenia que l’impost de les hipoteques el paguessin les famílies.
A Terrassa, 200 persones es van aplegar el passat dissabte a la seu dels Jutjats a la protesta convocada per
CCOO, UGT, la PAH, i altres col·lectius locals.
Miquel Gordillo

«V

ergonya suprema». És
el crit unànime que s’ha
escoltat arreu, tot just
des de la sentència que el Tribunal
Suprem va emetre el passat dimarts
6 de novembre per tal que l’anomenat
impost d’actes jurídics els continuessin pagant les famílies hipotecades.
Ho havien de fer els bancs, però la
cúpula dels magistrats del Suprem
va desautoritzar la decisió que havia
pres setmanes abans el mateix l’alt tribunal, i van fer prevaldre el seu criteri,
diuen, per pressions dels grans bancs,
i amb l’excusa que aquests «patirien
molt».
Immediatament, el Consell de
Ministres va ratificar que aquest impost, a partir d’ara, l’havien de pagar
els bancs propietaris dels habitatges.
La mesura però es considera insuficient, i es reclama retroactivitat almenys fins a l’any 2013. De fet, l’alarma ja estava al carrer, i s’ha desfermat
de nou la sensació que la ciutadania
sempre acaba pagant la festa dels
grans bancs, així com la impunitat
amb què el món financer opera amb
el poder polític.
Si més no, el descrèdit de la justícia
s’ha fet palès de nou. L’espectacle és
més greu encara atès que, més enllà
de considerar que aquest era un posicionament clarament al costat de la
banca, hom recorda que aquesta va
rebre 60 mil milions de rescat públic.
Per això, com a altres ciutats arreu
de l’estat, a Terrassa també es va sentir la indignació el passat dissabte 10
de novembre. La concentració realitzada als Jutjats de Terrassa va estar
protagonitzada per una confluència

de col·lectius: els sindicats CCOO
i UGT, Iai@flautes, la PAH, la Federació d’Associacions Veïnals de la
ciutat, i el Moviment per les Pensions
Dignes. També el Consell d’Entitats
d’Acció Ciutadana es sumà a la protesta, en total unes 200 persones. En
tot cas, es tractava d’expressar la indignació per tot el que està passant,
atès que es considera que aquest era
un posicionament clarament al costat
de la banca, mentre es recorda que
aquesta va rebre 60 mil milions de
rescat públic.

Es desferma de nou
la sensació que la
ciutadania sempre
acaba pagant la
festa dels grans
bancs, així com la
impunitat amb què
el món financer
opera amb el poder
polític
El secretari general de CCOO del
Vallès Occidental, Enrique Rodríguez descrigué l’«espectacle botxornós» oferit pels jutges, que lliuren a
la banca els impostos que paguen els
hipotecats. «A més de les preferents,
les clàusules subordinades, hi ha una
llei hipotecària que el PP s’ha encarregat de mantenir dormint per conti-

▪▪ La concentració del passat 10 de novembre va aplegar 200 persones davant dels Jutjats.

nuar afavorint a la banca». Rodríguez
lamentà que el poder judicial ens
genera inseguretat a la ciutadania, els
jutges del Suprem i el seu president
haurien de dimitir», a la vegada que
recordava els «60.000 milions d’euros
que han de retornar, i no ens val el
decret del Consell de Ministres, que
retornin tots els impostos pagats!».
El sindicalista també recordà els treballadors del sector bancari «que es
mobilitzen i són solidaris amb nosaltres, i que acaben pagant la ira d’allò
que provoquen els seus caps».

PAH: “volen reactivar les execucions hipotecàries
per què hi hagi més desnonaments”
«Aquesta decisió confirma la impunitat amb què els jutges màxims d’aquest país atorguen a les entitats financeres», resa el comunicat estatal de la PAH, i que es va llegir durant la concentració davant dels Jutjats de Terrassa. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca afirma no oblidar igualment la seva sentència sobre les clàusules terrassa, la consulta al
TJUE sobre el venciment anticipat o els interessos de demora, «sempre per acabar beneficiant la banca i contra els interessos de la ciutadania» A la vegada, «no oblidem els més de
700.000 desnonaments dels darrers anys i com miraven cap a una altra banda quan arribaven del Tribunal de Justícia de la UE demandes per drets en favor dels hipotecats»,
i culpa a l’Estat, tant en l’esfera política com judicial, d’estar sempre «al servei de la banca».
La PAH vol recordar i denunciar que el Congrés dels Diputats està tramitant la llei de crèdit immobiliari, elaborada pel banquer De Guindos, per protegir encara més la banca, moderant clàusules abusives i intentant reactivar els milers i milers de procediments suspesos per
l’acció del Suprem davant del TJUE sobre el venciment anticipat. La PAH avisa que hi ha
un greu perill que també es carreguin la protecció a deutors, la dació en pagament i imposin la responsabilitat il·limitada, la cessió de crèdit i els interessos de demora alts. La PAH
acusa el PP, Cs i PSOE de voler aprovar aquest projecte, mentre que PP i Cs estan bloquejant la Llei d’Habitatge de la PAH quan demanen pròrrogues del termini d’esmenes.
“Sembla que no els importin els més de 33.000 desnonaments del primer semestre d’enguany, ni els preus dels lloguers, o els de compra d’habitatges, ni la violació dels Drets Humans en matèria d’habitatge que no para de denunciar el Comitè DESC de l’ONU”. I alerten de què “volen reactivar les execucions hipotecàries perquè
hi hagi més desnonaments i podem fins i tot superar les xifres dels pitjors anys de la crisi”.
Entre tot aquest desgavell, la bona notícia que destaca la PAH és que la llei que va ser aprovada
pel Parlament per aturar els desnonaments, i que el Constitucional va paralitzar a instàncies del
govern Rajoy - només va funcionar durant uns mesos, amb un lloguer social -, ara es tornarà a
activar, pendent de la ratificació del Consell de Ministres de l’actual govern central. El fet incorpora també la prohibició de tallar els serveis de subministraments de llum, gas o aigua de les
famílies afectades.

«El nostre objectiu és despertar consciències i denunciar totes
les injustícies que veiem», expressà en Jose Luís Charles, dels Iai@
flautes, «Una vergonya suprema»,
sentencià. I afegia que, si fa no gaire
temps es deia «No ens representen»,
en al·lusió a consignes del 15-M d’ara
fa uns anys adreçades als polítics,
«el mateix podem dir d’alguns dels
juristes que diuen impartir justícia,
aquests tampoc no els volem». Només ens quedarà el carrer i la unió
dels progressistes.

MG

«Quin pare no ha avalat al seu fill
per comprar-se un pis amb un 20% i
s’ha vist abocat a què li treguin el seu
habitatge. S’ha de denunciar que la
banca s’ha quedat amb el pis dels pares i dels fills», afirmava un assistent a
la concentració.
El Moviment per les Pensions Dignes, que es continua concentrant cada
dilluns al Raval, també se sumà a la
protesta pels impostos de les hipoteques, i avisà de l’altre objectiu que
la banca persegueix: privatitzar les
pensions.
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El govern local pretén resoldre administrativament
una denúncia per ‘vulneració de drets dels infants’
Famílies i direccions de l’escoles demanen que es garanteixin els drets dels infants.
La Sindicatura de Greuges investiga el cas: “si n’hi ha vulneració de drets, la cosa no pot quedar així”.
Pep Valenzuela

E

l passat dijous 8 de novembre,
a les portes de l’escola Roser
Capdevila, una concentració
de mares i pares denuncià que almenys 9 alumnes d’aquest centre van
ser impedits de dinar al menjador, el
passat 29 d’octubre, i es va trucar les
famílies perquè els anessin a buscar
o, en cas de no ser possible, avisar-los
que els donarien un entrepà o «picnic». Per a les famílies, en tot cas i
molt clarament, el problema no és
ni burocràtic ni d’administració, sinó
que ens trobaríem davant d’un cas
flagrant de «vulneració dels drets de
la infància».
Després de fer-se pública la notícia
dels fets, el govern local va intentar
limitar els efectes de la denúncia;
però, tot reconeixent els fets, es limità a informar del nombre de casos
(158) que s’estaven investigant per
suposat impagament de la quota de
menjador, tot i que bona part de les
famílies afectades són beneficiàries
de beca-menjador, i que viuen una
situació que es repeteix des de fa
anys, d’endarreriment de l’aprovació
d’aquesta beca. Des de l’Ajuntament,
com sempre, es promet la solució del
problema «burocràtic». Però en cap
moment es diu res sobre la vulneració de drets dels infants.
Així, el dimecres 14 de novembre,
des de l’Ajuntament s’anunciava que
la Comissió de Menjadors escolars
aprovava «una modificació del protocol de gestió de cobraments», però
res de la vulneració de drets, i això
el mateix dia en què també publicava una nota segons la qual Terrassa
seria la «primera ciutat de Catalunya
a aplicar un protocol d’intervenció
en maltractaments a la infància amb
tots els actors implicats».
També la direcció de l’escola Roser
Capdevila va fer públic un comunicat en el qual s’assenyala l’empresa
subministradora del servei, Serhs
Food, com a responsable dels fets,
davant dels quals volien «fer palesa la
nostra disconformitat».
Afegeix encara que «un dels principis bàsics i fonamentals de la nostra
escola és vetllar per la protecció i la
no vulneració dels drets dels nostres
infants, per tant volem manifestar el
nostre rebuig vers qualsevol fet que
pugui posar aquests en risc».
L’equip directiu destaca també que
«el protocol establert s’hauria de revisar, ja que creiem que és ambigu i
que no dóna resposta a les possibles
realitats actuals», tot demanant una
«actualització d’aquest perquè no
tingui cap nova fallida i sapiguem
en tot moment, com a escola i altres
entitats, com gestionar la nostra Comunitat Educativa respecte a aquest
tema».
«Mamà, per què no m’han deixat
dinar?»
El comunicat acaba de forma contundent advertint que «és evident
que no es pot permetre que un episodi com aquest es torni a repetir, ja
que qualsevol error d’organització
i/o gestió té darrere uns nens i nenes que resten desemparats i desemparades en un dret tan fonamen-

tal i bàsic com és el menjar».
D’acord amb fonts consultades
per Malarrassa, el malestar entre
els equips de direcció de les escoles
és creixent, perquè no és la primera
vegada que es dóna aquesta situació. Asseguren que les direccions
no tenen per què veure’s corrents
darrere de Serveis Socials, Servei
d’Educació de l’Ajuntament i la mateixa empresa, pregant i demanant
per intentar garantir que l’alumnat
vegi garantits els drets bàsics. «Ens
veiem de mans lligades pel culpa
d’aquest protocol que és pèssim»,
hauria declarat alguna d’aquestes
direccions, una afirmació que en
aquestes alçades fins i tot el mateix
govern local quasi reconeix.
Mentrestant, s’anuncia pel pròxim
dia 15 una reunió de la direcció de
l’escola Roser Capdevila amb l’empresa Serhs per presentar totes les
queixes. El dilluns següent hi ha
anunciada una altra reunió de totes
les direccions amb l’alcalde Vega, on
es plantejarà la situació d’indefensió
que viuen davant de situacions com
aquesta.
El malestar entre els equips
de direcció de les escoles
és creixent, perquè no és la
primera vegada que es dóna
aquesta situació.

Aquests dies, per altra banda, tal
com va indicar Lorena Esteban,
una de les mares afectades durant
la concentració d’ahir, s’ha presentat
denúncia davant la Sindicatura de
Greuges de Terrassa. Lorena afirmà que la síndica Isabel Marquès
va escoltar el relat tot expressant
la seva indignació pel que, aparentment, apunta a ser un cas molt clar
de vulneració dels drets dels infants.
Lorena declarà que en el seu relat va
informar que els infants del Roser
Capdevila afectats van ser impedits
de quedar-se al menjador i que les
famílies els van haver d’anar a recollir al despatx de la Direcció. Emfasitzà que «això és intolerable! Què li
haig de dir jo a la meva filla quan em
demanà: Mamà, per què no m’han
deixat dinar?», tot insistint a estar
disposada a anar fins al final perquè
aquesta vulneració de drets no quedi impune.
Lorena, parlant en nom d’altres
famílies, culpa el govern local com
a titular i responsable principal i últim del servei de menjadors escolars,
al mateix temps que també l’empresa Serhs, que «només busquen
benefici econòmic i no els importa
res més».
Caldria recordar, en aquest punt,
que l’empresa Serhs va guanyar el
concurs per ser el preu més barat de
menú i oferir un nombre de 500 beques menjador que doblava el nombre de beques que oferia la segona
empresa, poc més de 200, i malgrat
que en projecte educatiu i altres
punts tenia nota més baixa que les
altres. De fet, una de les empreses
concursants, Fundació Pere Tarrés,
va posar una denúncia per «oferta
temerària» contra Serhs que, però,
va ser desestimada pel tribunal.

▪▪ Concentració i lectura del manifest a la porta de l’escola Roser Capdevila.

Manifest de les famílies
Avui venim a denunciar i donar a conèixer els fets ocorreguts el passat 29 d’octubre on a la nostra escola els
nostres infants van patir una greu discriminació per capacitat econòmica. La manca de recursos de les famílies,
no ha de ser mai motiu perquè un nen passi per l’angoixa de no poder anar al menjador amb els seus companys,
no podem permetre que es vegin a la tessitura d’estar al despatx de direcció apartats pendents de què els vinguin
a recollir perquè no se’ls hi dóna menjar o com a molt el col·legi t’ofereix la possibilitat d’un entrepà.
Els pares quan deixem als nostres fills al menjador és perquè no tenim altra alternativa, però sempre ho fem
amb la confiança que es troben a les millors mans. Dilluns 29 vaig comprovar personalment que això no és així,
que l’empresa encarregada de tenir cura dels nostres fills només mira pel seu benefici econòmic. Pensem que, a
més, les nostres institucions són responsables directes d’aquests fets, ja que externalitzen i comercialitzen amb
una cosa tan bàsica com és l’alimentació dels menors.
No només deixen els nostres fills en mans d’empreses mercenàries, sinó que, a més, permeten que protocols
interns de les mateixes desfavoreixin totalment a les famílies vulnerables.
On s’ha vist que s’hagi de pagar un àpat per avançat i et diguin deutora quan ni tan sols ha finalitzat el mes en
curs? On s’ha vist que els ajuts de menjadors no es gestionin amb la rapidesa que correspon i a sobre d’alguna
manera es criminalitzi les famílies perquè no tenen els suficients recursos per abonar uns imports tan elevats.
Com pot ser que segons Educació existeixin uns protocols a seguir per aquests casos però no es compleixin i no
tan sols no ho fan sinó que a més se’ls intenta justificar.
Volem deixar molt clar que no són casos aïllats, que no som dues o tres famílies, que això està passant any rere
any des que l’Ajuntament va donar la concessió del menjar dels nostres fills a Serhs FOOD i parlem que portem
3 anys en aquesta situació.
Les famílies demanem a les institucions que es facin responsables i vetllin
pel benestar dels menors en comptes de
fer-ho per les empreses.
Mai més un nen ni en aquesta ciutat
ni en cap altre ha de ser víctima de la
tirania d’uns impresentables que només
miren pel seu benefici. Mai més cap nen
ha de ser discriminat per la seva situació econòmica independentment dels
motius pels quals els seus pares no han
pogut abonar un rebut d’un mes encara
no vençut.
Les famílies volem dir alt i clar mai
més cap nen sense menjar.

MG
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Vallès Occidental: es manté la població en
situació de pobresa, un 13,2%
La pobresa no remet al Vallès Occidental: augmenten les famílies amb una renda inferior als 6.010 euros anuals i la
pobresa infantil. El Consell Comarcal denuncia que la renda mínima no arriba a tothom i demana mesures per millorar-la.
Redacció

E

l passat dia 8 de novembre es
van presentar a la Masia Freixa dos informes elaborats pel
Consell Comarcal, l’“Informe 2017sobre la pobresa i desigualtats al Vallès
Occidental” i l’estudi, “Models de garantia de Rendes i la seva implementació al Vallès Occidental”, que tenen
com a objectiu aprofundir en la coneixença de la comarca i de les opcions
possibles envers la cohesió social. L’acte
comptà amb la presència de l’Alt Comissionat per la Lluita contra pobresa
infantil, Pau Marí-Klose, de l’alcalde
de Terrassa, Alfredo Vega, i d’Ignasi
Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Ambdós estudis posen de manifest
que la pobresa no remet al Vallès Occidental. Ignasi Giménez, destacà que
a la comarca creix la franja de població
que ingressa menys de 6.010 euros
l’any i que ja representa un 13’2% del
total. “Tot i la millora de les dades de
pobresa, les dades dels diferents indicadors ens mostren encara realitats
molt preocupants. Les dades de l’atur
que hem conegut aquesta setmana a través de l’Infoatur del Consell
Comarcal ens constaten que la xifra
de l’atur continua baixant, estem al
11’22% i recuperem nivells d’abans de
la crisi. Però també ens constaten situacions de precarietat laboral i de salaris
baixíssims que fan que la precarietat es
cronifiqui. La millora de les dades macroeconòmiques no es trasllada en una
millora de les situacions de pobresa de
les famílies”, afirmà.

Estudi sobre desigualtat i pobresa al
Vallès Occidental
Al Vallès Occidental, l’Estudi analitza 10 indicadors per acabar configurant una aproximació al nivell
relatiu de pobresa: una eina per detectar tendències i problemes significatius a la comarca.
Les dades de pobresa de l’any 2017
millora lleugerament respecte l’any
2016 a la comarca. Millora en 19
dels 23 municipis i especialment a
Montcada i Reixac, Vacarisses, Sabadell, Rubí i Terrassa. Els indicadors de pobresa ens situen per sota
de la situació de pobresa de Catalunya.
En general, aquesta millora es produeix gràcies a:
• l’augment de nombre d’afiliats i
afiliades a la Seguretat Social,
• la disminució dels aturats de llarga durada,
• la reducció de la població amb
rendes del treball entre 6.010 i
12.020 euros.
Es mantenen marcades diferències
entre municipis: cinc localitats de
la comarca tenen nivells de pobresa
baixos i n’hi ha 5, per contra, que tenen nivells de pobresa molt alts. Una
dada important és que el nivell de
pobresa ha augmentat en alguns dels
municipis més petits: Gallifa, Sant
Llorenç Savall, Rellinars i Ullastrell.
Tot i que els anomenats treballadors pobres, que guanyen menys de

▪▪ Presentació dels estudis de Pobresa i Rendes, a la Masia Freixa, el passat 8 de novembre.

12.020 euros anuals disminueixen 4
punts percentuals, encara estan per
sobre del 22%
Es produeix un lleuger increment
de la franja més castigada: un 13’2%
de la població, com avançava fa uns
moments, té uns ingressos per ren-

Desplegar la Renda Garantia de Ciutadania
a tota la població potencialment perceptora
El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, demanà “incorporar millores per garantir un desplegament de la Renda Garantia de Ciutadania que arribi a tota la població potencialment perceptora, sobre la
base de la cooperació entre totes les administracions i agents implicats, incloent les del tercer sector”.
En aquest sentit, proposà millores com:
•
•

•
•
•
•
•

Posar en marxa Taules de seguiment de la RGC que puguin fer seguiment del Reglament que cal
aprovar de forma urgent.
Que es permeti compatibilitzar la prestació amb l’ocupació, sense cap altre restricció que complir amb
els requisits d’insuficiència de renda. Un 33% de les denegacions són per la no comptabilitat amb un
contracte laboral.
En aquest sentit, Giménez apuntà: “Creieu que algú que està percebent la renda, deixarà de rebre-la
per un contracte laboral de dos mesos que després l’obligarà a una carència de sis? Tal com està
establert ara, hi ha persones que rebutgen una feina perquè perdrien la Renda. Per tant, no s’està
estimulant l’ocupació”.
Que l’import de la prestació s’acosti al cost de la vida real. Que permeti assumir serveis bàsics, subministraments, manutenció.
Modificar els barems a l’alça de les famílies monoparetals amb 3 fills o més.
Reconsiderar els requisits de residència legal per tal d’afavorir la protecció de la població immigrant i
incloure els majors de 18 anys.
Que la Renda consideri una prestació complementària d’habitatge a les llars que no tenen habitatge
en propietat.
Que els ajuts d’urgència social locals siguin destinats per allò que van ser pensats, i no per a situacions
estructurals.

Per la seva banda, l’Alt Comissionat per la Lluita contra pobresa infantil, Pau Marí-Klose, assegurà que
“l’expressió de l’augment de la desigualtat” ha alertat de la urgència de posar en marxa mesures per a la protecció social, especialment per a la infància. Ha assegurat que “tant la pobresa infantil, com l’obesitat infantil
i l’abandonament escolar són xifres impròpies d’una societat del nivell de desenvolupament de la societat
catalana o espanyola”. “Atacar les arrels de la pobresa infantil és atacar les arrels de la pobresa”. Marí-Klose
apuntà que “la recuperació encara no ha arribat a totes les llars. A Espanya, 200.000 llars es troben sense
ingressos. Són més que abans de la crisi”. “A Espanya, la despesa que es destina a aquestes les polítiques de
protecció social a les famílies i la infància és d’un 1,4% del PIB. Des del govern central tenim aquesta assignatura pendent. Tot això ha portat a la creació de l’Alt Comissionat, des d’on hem establert molts contactes
per coordinar esforços amb el sector social i privat”.

diments del treball de menys de
6.010 euros anuals.
Es manté la desigualtat de gènere
estructural amb un major impacte
de la no afiliació i de la desocupació
en les dones. A més de la meitat dels
municipis de la comarca, un 40% de
les dones en edat de treballar no estan afiliades. I les dones doblen els
homes pel que fa a persones aturades de llarga durada (un 6’8% de dones enfront un 3’4% d’homes).

Les dones doblen
els homes pel
que fa a persones
aturades de llarga
durada
El president del Consell Comarcal
assegurà: “les famílies amb rendes
baixes i fills a càrrec són la imatge de
la pobresa a la nostra comarca. Els
infants són els més castigats per les
conseqüències que se’n deriven de la
pobresa. La pobresa d’avui és la pobresa del demà. Un infant que neix
i viu en un entorn de pobresa, fàcilment serà un adult amb un alt grau
de vulnerabilitat. Ens estem jugant

CCVOC

el present però també el futur”. “Per
això cal aplicar mesures per lluitar
contra la pobresa. Una ha de ser
l’aplicació del Salari Mínim Comarcal i l’altra, necessària, l’adequació
del model de Renda Garantida, que
pugui donar resposta a la siutació de
pobresa i desigualtat. Hem comprovat com la Renda, tal com està plantejada ara, no està arribant a tothom
qui hauria d’arribar”.
Giménez afegí: “veníem d’una situació complicada, quan l’any 2011, en
plena cruesa de la crisi, es va fer el
canvi de criteris en l’assignació dels
PIRMI, que va condemnar els ajuntaments a augmentar els ajuts d’urgència social. Des dels ajuntaments
hem destinat recursos d’urgència
social a situacions que no són conjunturals sinó estructurals. Aquests
ajuts s’han cronificat. No són extraordinaris sinó que els hem de seguir
donant des de l’administració local.
L’aprovació, el 2017, de la Renda
Garantida va suposar un canvi de
paradigma, una millora significativa
en relació amb la derogada Renda
Mínima d’Inserció. Però, un any
després del seu desplegament, és evident que està molt lluny de garantir
un ingrés suficient pel conjunt de la
ciutadania catalana en situació de
pobresa”.

www.malarrassa.cat

MALARRASSA

N
I
U
Q
E
D
U
T
I
?
S
T
E
EQUIP LA!
C
I
C
E
R
E
U
DELS Q

Organitza:

Amb el suport de:

www.residusvalles.cat

@residusvalles
#ExcusesoSepares

5

OPINIÓ

MALARRASSA

6

2a quinzena de novembre de 2018

Mai més cap alumne expulsat del menjador

Reflexió
sobre l’oblit

Santi Moreno
Membre de l’AMPA Escola Agustí Bartra

D

es d’aquest dilluns estic intentant assimilar uns fets
que encara no acabo de
veure com és possible que es puguin
donar sense sentir un rebuig enèrgic, un fàstic espantós, i una vergonya existencial en vers la societat i
el sistema. Un sistema que permet
que 120 alumnes de Terrassa de
diferents centres (20 alumnes de
l’Escola Agustí Bartra on estudia la
meva filla) hagin estat expulsats del
menjador. Dels 20 del meu centre,
13 alumnes les van vindre a recollir
les familiars i coneguts. Moltes van
haver de deixar de treballar, amb els
prejudicis que això li pot representar a la feina, per recollir la seva filla
o fill. Les altres 7 alumnes van haver
de dinar un entrepà fet a la cuina
del menjador a secretaria, amb personal del centre que els hi van comprar unes xips i d’altres per intentar
acompanyar una mica l’entrepà.
La primera pregunta que em faig
doncs és: què van fer amb el dinar
que estava fet per elles?
El protocol que es va presentar
per part de l’empresa a l’última reunió de la comissió municipal de
menjador (on està representada
l’empresa, l’administració, les famílies i les docents) per fer fronts

als impagaments ja preveia aquesta
expulsió massiva que hem viscut
aquest dilluns. De fet, ara sabem
que l’Ajuntament, segons diu en
nota de premsa a la seva pàgina
web, era conscient d’aquests impagaments pocs dies abans de les
expulsions. I tot plegat em porten
més preguntes al cap.

Emili Diaz

mes, dels quals molts han sigut administratius, que no calgui treure
alumnes del menjador sense dinar
donant-li un entrepà?
Sota quins valors s’està organitzant aquest sintema de menjador
escolar?
Sóc membre de la junta de l’AMPA de l’Agustí Bartra, una família

Des de l’AMPA Agustí Bartra exigim
urgentment un canvi d’aquest protocol
d’impagaments perquè cap alumna/e es
quedi sense servei de menjador
Pot ser això un cop de puny a la
taula per part de l’empresa per intentar imposar la seva realitat mercantilista a la realitat social i humana existent a Terrassa? Per castigar
sense menjar qui es porti malament?
Amenaçar qui no pagui?
La infància perd els seus drets bàsics si no els paga ningú?
D’aquesta manera es lluita contra
la segregació a Terrassa? Segregant
alumnat a l’hora de dinar?
De veritat no hi ha cap altre camí
per solucionar tots aquests proble-

més que, junt amb altres vol participar en la comunitat educativa, amb
la finalitat de millorar la convivència
i l’aprenentatge de l’alumnat. Millorar la qualitat de la societat fent
comunitat.
Des de dimarts estic rebent i buscant informació al meu centre. Fins
ara la informació de què disposo és
que de totes les alumnes que van ser
expulsades del servei del menjador el
passat dilluns al meu centre (Agustí
Bartra) hi ha diversitat de casos. Algunes estaven becades fins al 75% el

que vol dir que el seu deute del mes
en curs que encara no havia acabat
quan se’l treu fora del servei, està al
voltant de 30 €, Altres tenien beca
del 50% i d’altres no tenen beca. I
moltes d’aquestes famílies asseguren que van intentar fer el pagament
fora de temps però no es van sortir
amb el caixer, i alguna família, que
costa més de trobar perquè parlin,
se sent avergonyida perquè no han
pogut pagar realment el que els hi
tocava aquest més i assumeixen amb
molta impotència aquesta realitat
com un fet normalitzat.
Per part meva, em resulta indiferent el cas. Sigui quin sigui el motiu
pel qual la família no hagi realitzat
el pagament del servei al seu moment. Mai cap alumne hauria de ser
expulsat d’aquest servei si la família
ho requereix.
Des de l’AMPA Agustí Bartra ens
neguem a assumir aquesta normalització i exigim urgentment un
canvi d’aquest protocol d’impagaments perquè cap alumna/e es
quedi sense servei de menjador si
el demana. I que siguin l’empresa i
l’administració com a màximes responsables de la gestió, les que trobin les formes que evitin que això
torni a passar.

«Uno di noi» (l’ombra de la toga és allargada)
Miquel Mallafré

M

anuel Marchena (té nom de cantaor)
serà el president del Poder Judicial
després de l’acord al qual han arribat
PSOE i PP per nomenar-lo. Els partits del règim
repeteixen la jugada, instrumentalitzar políticament el poder judicial perquè els convé als dos.
Qualitat democràtica i justícia tocades.
La cúpula judicial la tornen a escollir (un cop
més) els polítics, això se’n diu “separació de poders
a l’espanyola manera”. Gran exemple democràtic.
Mira, igual que feia Franco, ell també anomenava
els jutges que li agradaven. Separació de poders
com cal o vuitanta anys de feixisme, potser?
La justícia espanyola és independent i els polítics catalans a la presó tindran un judici just, no
en dubteu. Repartits els cromos, ara a prevaricar,
estafar, malversar i delinquir, que després arriben
els amics per dictar sentències favorables o aturar
casos.
Més dosi de realitat. Un home es passa sis anys
a la presó sense haver tingut les més mínimes garanties d’imparcialitat i aquí no passa res. Qui li
torna els sis anys de privació de llibertat a aquest
ciutadà? Ningú sembla voler esmenar aquest
camí i és evident que en aquests moments hi ha
d’altres ciutadans tancats sense cap dret a un judici just. Això és normal en una democràcia?
Mentrestant, un partit corrupte com el PP se-

gueix bramant i insultant com si l’Estat fossin
ells, com si Espanya els pertanyés i tots els dies
els mitjans de comunicació els identifiquen com
si això fos així. Sense cap mena de dubte estem
en un Estat autoritari on les lleis són respectades
mentre beneficiïn als de sempre, quan no, la seva
màxima institució no dubta en caure en el més
profund dels ridículs refutant les seves sentències,
cosa impensable en qualsevol afer.
Queda clar que no estem parlant d’una democràcia, sinó d’un Estat on els privilegis d’uns
pocs (Monarquia, Banca, Església i la teranyina
feixista del PP) són els protegits dels jutges, fiscals, policies, IBEX i mitjans a benefici propi
mentre la ciutadania els aplaudim cada quatre
anys per donar-los la coartada per mantenir-los.
Concessions com aquesta d’acceptar a un jutge
de trinxera com el jutge Marchena (el “niño la
toga”) com a president del CGPJ i del Tribunal
Suprem, dóna una idea de la poca voluntat de
canvi del PSOE. No en dubto de la seva gran
saviesa jurídica, acredita una certa extravagància
en el seu comportament, a més d’una abonada
predisposició per afavorir els interessos de la mà
que li dóna a menjar i ajudar-lo a escalar, tant
a ell com a la família. El pes de la caverna de
barons socialista és molt més gran del que el sr.
Sánchez pot suportar o reconèixer. No cal dir
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que torna a ser una notícia dolenta que no augura res de bo ni per a la ciutadania ni per un
país sota mínims.
Els que van guanyar la guerra són els que continuen al poder i qui parli de República, igualtat,
llibertat, referèndum o il·lustració és un radical,
un extremista, un antisistema, quan no t’empresonen. Espanya no ha estat mai una terra
de repúbliques, és terra de cacics, d’oligarques,
d’organitzacions d’extrema dreta, de fundacions
arnades, de colpistes, de comptes en paradisos
fiscals, de corrupció, de sotanes i de bolquets de
putes. Això és l’Espanya del franquisme, aquesta
és la que va nàixer l’any 36 i que continua viva.
Si avui en dia Franco es presentés en alguna
llista electoral, el votarien perquè el país està
reclòs en un centre psiquiàtric que ha acabat
creient-se que és real la fantasia induïda de què
vivim en democràcia mentre som medicats pels
mitjans cada vegada que un brot de lucidesa ens
fa veure la realitat. Pressupostos, no, però qui
mana a la justícia, sí?
Algú s’ha posat a pensar qui és el culpable de
tot això? A l’igual la ciutadania té molt a veure.
Quaranta anys la mateixa gent fent el mateix i
els segueixen votant, no sé. Ah, i el tal Marchena és el que va decidir arxivar el “cas Màster” del
premi Nobel Pablo Casado.
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“Avui ja no creiem en res, ens
estan cuinant a tots en la cassola podrida de l’oblit, perquè
l’oblit es una estratègia de viure;
si bé alguns, per si de cas, encara
mantenim el dit en el gallet de la
memòria...”. Això ho escriu Juan
Marsé en la seva novel·la Un
dia volveré.
És doncs sobre l’oblit, del que
vull parlar, i és el fil argumental
i conductor de la meva denúncia.
Aquest país és un país al qual
se li ha extirpat la capacitat de
recordar. Fa temps que els vencedors d’aquesta ignomínia que
va ser: “el cop d’estat del 1936,
i el conflicte armat posterior, la
postguerra, i la transició”, que
encara dura fins avui, són el que
juntament amb tots els actors
conxorxats, els que representen
fins el dia d’avui la vergonya de
l’oblit, doncs al meu entendre
es va enganyar a la societat espanyola fent-li creure que oblit
vol dir reconciliació, i en canvi
memòria vol dir venjança.
La Transició no fou tan dolça,
ni tan tranquil·la, ni tan admirable com s’entesten a explicar
els portaveus del búnquer mediàtic-econòmic i els seus acòlits, i els companys d’aquesta
esquerra constitucional que
els ha anat fent el joc fins ara,
com a versió oficial d’una memòria que continua trencada
en dues meitats. Jo opino que
el franquisme segueix present
en el nostre país, diguin el que
diguin les veus més complaents
en cercar un consens que tanca
més que obre qualsevol possibilitat de debat sobre i entre les
diferents versions del passat.
Aquest consens o millor dit
acostament que es presenta
com un debat crític i revisionista de la nostra història dels
últims 80 anys, de fet el que fa
és arraconar el costat fosc de
la història, la dignitat de la ‘II
República’ i dels que la varen
defensar fins a la mort, i els
que ho van fer forçats a l’exili interior i exterior, així com
les generacions actuals que la
seguim defensant a contracorrent i contra tot.
Aquest record és una reivindicació ètica i empàtica del
món dels perdedors, que és
com ens sentim alguns, que seguirem perseverant en l’utopia
d’albirar un horitzó mes just i
igualitari per a tothom, sense
diferències de classe.
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Com contribuir a l’estalvi energètic a les llars
La consultora Sílvia Invers realitza tallers per entendre la nostra factura elèctrica, i per recomanar hàbits de
consum per estalviar i contribuir a una millor eficiència energètica en el consum que fem a casa.
Miquel Gordillo

Q

uins hàbits podem adoptar
per reduir la despesa en la
factura elèctrica de casa?
En són molts, i no només per estalviar-nos uns diners, sinó també per
contribuir a reduir els efectes del
canvi climàtic.
Les més de seixanta persones que
van assistir al taller realitzat el passat 10 de novembre al Centre Cívic
Torre Julià de Les Fonts van poder
anotar i contrastar, amb la mateixa
factura al davant, i de la mà de la
consultora Sílvia Invers, les múltiples recomanacions fetes per aquesta
experta en assessorament energètic.
Es tractava de conèixer més a fons
allò que desconeixem sobre les companyies, així com un seguit d’hàbits
adreçats a optimitzar el consum
energètic de les nostres llars. I com
no, per ser conscients de les “trampes” que sovint fan servir les grans
subministradores.
«Sortiu de l’oligopoli energètic!»
El primer coneixement bàsic, saber amb quina comercialitzadora
estem, és a dir, amb qui contractem
el preu de l’energia que acabem pagant. Aquesta companyia, des de fa
uns anys, pot ser de dos tipus, i tenir
contractada una de les dues sense
que ho sabem: la del mercat regulat,
que té una tarifa fixada pel govern
central, i la del mercat lliure.
«Potser ens han passat a la companyia cara – la del mercat lliuresense que ens ho hagin dit», avisà
la Sílvia, la qual cosa provoca que el
preu de la factura acabi pujant «fins
a un 20% més». De fet, d’ençà que es
va liberalitzar el mercat energètic,
aquestes grans companyies van crear «la seva pròpia empresa paral·lela» que opera en el mercat lliure. En
concret, Endesa Energia SA Unipersonal pertany al mercat lliure

(«la més cara»), mentre que Endesa
Energia XXI correspon al mercat
regulat. Com a consumidors, tenim
el dret a escollir en quina volem estar, tot sabent que dins del mercat
lliure, les grans companyies acorden
preus i actuen com un oligopoli. A
banda d’aquest important fet, la
ponent recordà que sovint tenim
contractats serveis de manteniment
duplicats sense saber-ho, que són
innecessaris i també fan que la factura s’incrementi.
A més d’això, les distribuïdores
que ens porten l’energia a la llar són
cinc: Endesa (la majoritària a Terrassa), Naturgas, Gas Natural (ara
es diu Naturgy), Iberdrola, i E.ON.
Són aquestes companyies distribuïdores qui poden fer talls de subministrament a qui no paga, «quan
rep l’ordre de la comercialitzadora»,
i en són també propietàries del
comptador que normalment tenim
en règim de lloguer.
La Sílvia Invers insistí en el fet
que «podem fer moltes coses com
a consumidors; no som simples
«borreguets» que hem de seguir
els que ens marquin les grans companyies». Per això, l’assessora cita
altres empreses alternatives que
tenim al nostre abast, les quals
«no contaminen, no enganyen, són
transparents i fan servir fonts renovables per obtenir energia per als
seus associats. I que a més procuren
fugir dels recursos fòssils a l’hora de
cercar l’energia».
Entre aquestes «companyies confiables que us convido a conèixer»,
l’assessora mencionà els casos de
la cooperativa Som Energia, Catgas i Holaluz, que a més, poden
permetre’s ser competitives en
preus, donat que «no han de pagar
sous milionaris a directius de consells d’administració de les grans
companyies, que fan pressió i lobby
als poders polítics perquè legislin
en favor d’aquelles».

▪▪ Taller d’estalvi de consum energètic domèstic, amb la consultora Silvia Invers, al Centre Cívic Torre Julià de les Fonts.

Bones pràctiques en l’ús dels electrodomèstics
Sovint tenim una potència contractada «hiperdescomunal que no es necessita, i com més gran sigui més pagarem», assegurà la Sílvia. Per a l’experta, en una llar que disposi de gas, n’hi ha prou amb tenir contractats 2,3
kilowatts sense molèsties de què el comptador salti. O bé 3,45 kW si posem fins a tres electrodomèstics a la vegada
dels dits grans consumidors: microones, vitroceràmiques, rentadora amb aigua calenta, és a dir tots aquells que
necessiten escalfar, que és el que realment fa augmentar el consum elèctric. No caldria doncs tenir més de 4 kW, ja
que el preu de la factura es calcula tenint en compte aquesta potència contractada, i el resultat final fa que aquest
pugi. El canvi de contracte de potència «sempre el podem fer per internet, per telèfon o a l’oficina de la companyia,
amb un cost d’uns 10 euros», aclarí l’assessora.
Una altra recomanació és contractar l’anomenada discriminació horària, consistent en una tarifa rebaixada del
preu del consum durant 14 hores al dia (durant la nit i el matí). Adquirint uns petits hàbits, a l’hora de cuinar, posar
rentadores, etc., pot comportar que ens estalviem «fins a un 20% del que paguem normalment».
Pel que fa a bones pràctiques a l’hora de fer servir els electrodomèstics, tant per rebaixar el que paguem com per
estalvi energètic, i que són bàsics sobretot en l’assessorament a llars de pobresa energètica, la Sílvia recomana, entre
d’altres: segellar bé les finestres, per garantir un o dos graus més de temperatura a la llar; rentar amb aigua freda com
a molt aconsellable – «el consum de l’assecadora equival a 50 rentadores!», donat que l’aigua amb 30 graus dispara
el consum; han de mantenir-se netes les reixes de la part de darrera de la nevera, i que aquesta respiri bé en els espais
vers la paret. Compte també amb l’aire condicionat i bombes de calor, són els que provoquen més despesa. Fixar-se
en l’etiquetatge dels aparells per saber quins minimitzem el consum de CO₂ també és un aspecte clau.

El projecte la Llavor d’acompanyament educatiu,
de la cooperativa l’Eina, ja dóna els primers fruits
Pep Valenzuela

E

l projecte la Llavor espai
d’acompanyament educatiu,
de la cooperativa l’Eina, ja
atén 21 alumnes de 8 escoles, principalment de barris del Districte 2.
Al mateix temps, aquest projecte
funciona com a pràctica d’innovació pedagògica per ampliar les
propostes d’activitats educatives,
extraescolars i altres que ofereix
l’Eina.
Les responsables del projecte són
l’Iris (coordinació amb les escoles)
i la Sara (coordinació amb les famílies), totes dues pedagogues. Així,
lluny de ser una aula de reforç a
l’ús, l’acompanyament de la Llavor
es realitza sobre la base d’una connexió estreta amb l’escola i la tutora o tutor de l’infant, a partir de la
qual es recullen les aportacions i
informacions sobre els continguts
curriculars de cada etapa o nivell de
curs i les necessitats d’aprenentatge
de cada alumne, per definir, posteriorment, el pla de treball pedagògic de cada alumne.

Prèviament, s’estableix un diàleg
inicial amb la família i el mateix
infant que, abans d’iniciar les sessions didàctiques, permet conèixer,
de manera més directa i a través
d’una entrevista, els interessos i
expectatives en cada cas, i que juntament amb les indicacions de l’escola, permet ajustar els objectius i
prioritats de treball.
Per tant, «fem ús de la comunicació triangular i potenciem la
interrelació entre tots els agents
educatius que envolten l’infant:
escola, família i nosaltres com especialistes de La Llavor, per tal de
definir els objectius de treball i poder donar resposta a les necessitats
d’aprenentatge de cada infant», diu
la Sara.
D’aquesta manera es defineix un
Pla de treball que integra 3 perspectives sobre les quals treballar
a les sessions: escolar, familiar i
alumne. Després, es fa un seguiment conjunt del desenvolupament del pla pedagògic. «La clau»,
informa l’Iris, «és aquesta feina en
relació molt estreta entre els agents

implicats, perquè saps en tot moment què és allò que cal fer, on
reforçar, és una feina en xarxa per
sumar esforços».
«Potenciem la comunicació contínua al llarg del curs, tant amb l’escola
com amb la família a través de 3 entrevistes trimestrals», afegeix la Sara,
«per tal de valorar i fer seguiment de
tot el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. Considerem
essencial incloure en el nostre seguiment pedagògic la triple perspectiva
i adaptar al màxim les metodologies
i recursos a cada necessitat en particular».
A la Llavor es treballa en grups d’un
màxim de 6 alumnes, tot i que en funció de les necessitats es pot fer treball
particularitzat. Es fan tallers d’orientació general, de tècniques d’estudi
i de gestió del temps; tres aspectes
que juguen un paper fonamental per
a qualsevol pla de reforçament escolar. La Llavor funciona de dilluns a
divendres, tant en horari de matí de
9,30 a 13,30 com en horari de tarda
de 16,00 a 19,00 hores, i possibles
franges extra per a formacions sota

▪▪ Servei de reforç a la seu de La Llavor, al carrer Pamplona, 21 (Torre-Sana).

cita prèvia.
A banda de les sessions pedagògiques per atendre necessitats en l’aprenentatge, La Llavor també impulsa
altres activitats educatives com són

Tallers Didàctics de Coneixements
Transversals, centrats en diferents temàtiques com per exemple els Horts
Urbans i Coneixement del medi o
cursos d’anglès de diferents nivells.

www.malarrassa.cat
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>Les
> Preses de Franco, una exposició amb visió de gènere

Exposició per recuperar la memòria històrica de
les dones preses durant el franquisme
Amb el 25 de novembre a l’horitzó, Dia Internacional
contra la Violència vers les dones, el rerefons de la
memòria històrica amb l’actual debat sobre on ha de
ser enterrat el dictador Francisco Franco i un mes de
novembre farcit d’activitats contra la violència masclista
a Terrassa, s’inaugura l’exposició Les Preses de Franco
al Centre Cultural. El projecte l’organitza el Casal de la
Dona de Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament,
el Memorial democràtic de la Generalitat de Catalunya,
l’Associació Catalana d’investigacions marxistes i l’Espai
de la memòria i els valors democràtics de Terrassa.
Mar Garcia Prat

D

onar una visió de gènere a la
memòria històrica del nostre
país és fonamental per entendre d’on venim, on som i el perquè
del sorgiment de col·lectius feministes
arreu del món. En un moment on els
feminismes estan més a l’ordre del
dia que mai, mirar enrere i recuperar
la genealogia feminista de les preses
durant el franquisme és una tasca de
justícia social imprescindible. A través
de l’exposició que es podrà veure fins
al 15 de desembre al Centre Cultural,
podem conèixer històries de moltes
dones que, des de les seves lluites, van
començar a obrir una crisi en el model
de societat dominant i van qüestionar
el model feixista i la societat patriarcal
en la qual vivien i que les tenia empresonades en tots els sentits.
L’exposició s’estructura a través de
dues idees: per una banda, explicar la
vida de les dones a les presons i les ca-

rències que patien i, per l’altra, donar a
conèixer la projecció que el règim franquista feia de les dones que estaven
preses. El projecte de Les Preses de
Franco es va iniciar a Madrid després
de recopilar 40.000 folis de documentació sobre dones i presons arreu del ▪▪ Presentació de l’exposició Les Preses de Franco per part del Casal de la Dona, el passat 6 de novembre.
país. L’any 2008 va inaugurar-se a l’espai Francesca Bonnemaison de Barce- jas i dissidents polítiques alhora; el só a l’exterior i, finalment, la memòria nats pel règim franquista el dijous dia
lona amb les veus de 17 dones (algu- cas de les prostitutes, que ingressaven històrica que han hagut de reivindicar 29 a les 19h. El mateix dia, es projecnes de les quals encara eren vives), que als centres penitenciaris amb caràcter buscant-se espais on poder explicar tarà el vídeo-documental Les Dones
havien viscut les llibertats republicanes governatiu i sense mandat judicial i, com se les ha tractat pel fet de ser do- del 36, produït per TV Clot – Sant
i que van ser empresonades durant la per tant, no podien apel·lar a ningú; la nes i expreses. Sempre han alçat la veu Martí. L’exposició central està oberdictadura.
feina que feien dins dels recintes, que per explicar els seus testimonis, però se ta als instituts que vulguin visitar-la i
L’itinerari que es fa a través de foto- habitualment era de costura privada les ha silenciat i no se’ls ha donat l’espai s’han creat materials de suport per als
grafies, testimonis escrits, retalls de i no estava regulada; els infants que que mereixen.
docents. Totes les activitats d’aquest
premsa i informació històrica s’estruc- convivien amb elles i la regulació que
El cicle compta amb dues activitats cicle són gratuïtes.
tura a través de 7 grans eixos: les re- se’n va fer perquè consideraven que no més al voltant de la figura de la dona
formes republicanes que van permetre estaven capacitades per criar correcta- durant la repressió franquista que es
Exposició fins el 15 de desembre
al Centre Cultural (entrada lliure).
humanitzar els espais de les presons ment els seus fills i filles; la resistència duran a terme al Centre Cultural: una
De dilluns a dissabte de 16 a 21h. i
de la mà de la Directora General de i l’organització que les mateixes preses conferència sota el títol Presó i dona a
diumenges i festius obert els dies
Prisiones de la 2a República Española, van organitzar en forma d’esdeveni- càrrec de l’advocada Mercè Claramunt
de funció.
Victoria Kent; el càstig que rebien les ments esportius, teatral i la memòria i Bielsa el dijous 15 de novembre a les
internes en forma de maltractaments militant subversiva explicant les condi- 19h. i una xerrada d’Anna Maria Batade tota mena pel fet de ser dones ro- cions de vida infrahumanes de la pre- lla i Solà, filla de pare i mare empreso-

El curt documental Bunda Sorong mostra la realitat de Fodecounda,
un dels pobles més pobres del Senegal, que s’està quedant sense joves
Els seus directors, Marta Pujade i Joel Kashila, presenten el projecte al Cinema Catalunya amb la col·laboració i participació del col·lectiu
Terrassa Sense Murs.
Mar Garcia Prat

E

l projecte s’ha dut a terme
amb la col·laboració de l’associació Tessito Kafoo, creada i
gestionada pel col·lectiu de joves del
poble de Fodecounda, situat a la regió de Tambacounda, al Senegal. Es
tracta d’un relat sobre les migracions
forçades dels joves de la regió que
arrisquen la seva vida per trobar un
futur millor a Europa, malgrat saber
que a molts companys no els ha anat
com esperaven i també sobre els que
es queden al poble per intentar guanyar-se la vida.
Fodecounda és una zona rural del
Senegal que té entre 300 i 400 habitants. La ciutat més propera que
tenen es troba a 50 km. i la capital,
Dakar, a 600 km. La població jove té
moltes dificultats per accedir al mercat laboral. És per això que alguns
joves se’n van a treballar al sud del
país on hi ha mines d’or explotades
per països com França o el Canadà
per guanyar-se la vida i poder mantenir les seves famílies, però d’altres
decideixen emprendre un viatge per
arribar fins a Europa, on pensen que
tindran un futur millor i podran tre-

ballar dignament i ajudar les seves
famílies.
Malgrat saber, perquè alguns companys que han provat sort els ho han
explicat, que no és fàcil guanyar-se la
vida a Europa i que el camí per arribar-hi és absolutament llarg i perillós, si tenen l’oportunitat de fer-ho,
volen marxar. Una de les noies que
apareix al documental ho defineix
de la següent manera: “anar a Europa és vendre’s o anar a la recerca de
la mort”, però així i tot, si pogués,
marxaria.
Un altre tema que es veu reflectit al
curt és el fet de no poder tornar amb
les mans buides a casa. Emprendre
els llargs viatges per arribar a Europa
i tenir una feina per mantenir la seva
família és el seu objectiu principal,
però sovint no es compleix. Un dels
testimonis del curt afirma que va
tornar amb una motxilla a l’esquena
perquè era tot el que tenia, que no va
tornar carregat de maletes i obsequis
per la seva família i que això crea un
estigma social dins de la comunitat.
Destaca també el testimoni del Mamadou, un jove de Fodecounda que
actualment viu a Catalunya però que
va haver de viure una autèntica odis-

sea de penúries abans d’arribar-hi,
des de viatjar 5 dies en pastera per un
riu o estant en una presó on van matar al seu company per queixar-se del
mal estat del menjar i fins al seu pas
per Líbia, on gairebé l’enxampa una
xarxa de tràfic d’esclaus.
El títol del documental, Bunda
Sorong, significa “porta tancada”.
Aquesta és la idea, tal com l’explica
un testimoni, que té ell d’Europa.
Els expliquen el que hi ha al darrere
però fins que ell no ho vegi amb els
seus propis ulls no s’ho podrà creure.
Pensa que tot el que pot aconseguir
marxant no serà pitjor que el que ara
té i ho vol intentar.
Terrassa Sense Murs és un col·lectiu que es va crear l’any 2016 davant de la necessitat de fer visible la
vulneració de drets de les persones
migrants a Terrassa i en contra del
racisme i la xenofòbia latent. Davant
d’un discurs trampa de la Unió Europea que crea refugiats de primera
i de segona categoria, un enduriment
de la política migratòria i la instauració de quotes de persones per a cada
▪▪ Fodecounda és una zona rural del Senegal.
país, el col·lectiu també reivindica el
La ciutat més propera es troba a 50km i la capital a 600km.
dret de les persones a quedar-se als
seus països d’origen.

JOEL KASHILA
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Cesc del CDR Terrassa, en llibertat
amb càrrecs per una segona acusació
Redacció

N

ovament detingut, el passat dimarts 13 de novembre, en Cesc,
del CDR Terrassa, ha tornat a
passar una nit a comissaria, aquesta vegada
a la de la Policia Nacional al barri de La
Verneda. De matí, en sortir de casa amb la
seva companya, quatre encaputxats sense
identificació l’obligaren a pujar al cotxe i se
l’endugueren. Només una hora més tard la
família rebé una trucada de la Policia Nacional espanyola per informar que estava
detingut a Barcelona.
Mentre, però, els CDR de la ciutat ja
havien convocat una concentració de
suport davant la seu de la comissaria
de la PN a Terrassa. En conèixer la notícia, molts dels presents es traslladaren a Barcelona per concentrar-se davant la comissaria de La Verneda, tot
demanant la seva posada en llibertat.
Durant el dia es confirmà que en
Cesc i dos companys més detinguts,
de CDRs de Barcelona, passarien la
nit a comissaria i que, només el matí
del dia 14, passarien per la Ciutat de
la Justícia per declarar davant el jutge.
Es va saber també que, en aquesta
ocasió, la detenció no té a veure amb
l’acusació de la primera detenció, per
l’encadenament a les portes del tribunal superior en solidaritat amb les
preses i exiliades; sinó que ara se’ls encausa per suposats disturbis, el dia 29
de setembre, en referència a la manifestació antifeixista que CDRs, ANC,
Arran, Unitat Contra el Racisme i el
Feixisme i altres organitzacions van
convocar a Barcelona per denunciar i
plantar cara a la manifestació d’un suposat sindicat de policies en defensa

▪▪ Concentració pels 365 dies dels Cants per la
Llibertat, dimecres 14 de novembre, al Raval.
En el centre, el Cesc és rebut després d’haver
estat detingut. PV

365 dies cantant per la llibertat, i de resistència pacífica
El 14 de novembre va fer un any que es va iniciar la mobilització de ciutadanes terrassenques, de resistència pacífica,
coneguda com a Cants per la Llibertat. Va ser la resposta espontània contra l’empresonament, primer, dels dirigents
socials Jordi Cuixart (presidient d’Òmnium Cultural) i Jordi Sànchez, el dia 2 de novembre. I després, dels membres del govern que no van marxar a l’exili.
El dimecres 14 de novembre, novament, com tots i cada un dels dies d’aquest any, la resistència pacífica que representa aquests Cants per la Llibertat ha omplert de veus el Raval de Montserrat, un clam per la llibertat de les
persones preses i exiliades, un clam per la llibertat del país, en defensa del dret a decidir el seu futur com a poble,
d’autodeterminar-se.
En aquesta ocasió, s’ha llegit també una carta del vicepresident a la presó, Oriol Junqueres, amb motiu d’aquesta
commemoració, així com durant aquest temps s’han llegit altres de les altres represaliades polítiques, donant suport
i veu als que la tenen censurada per la presó o l’exili. A les quals cal afegir totes les altres persones, especialment
activistes pacífiques dels CDR encausades en diferents processos que semblen no tenir fi. “La perseverança de no
abandonar la lluita i la denúncia pública de les injustícies és el nostre compomís com a poble”, afirmà el portaveu.

i enaltiment de la repressió que
PN i Guàrdia Civil van portar a
terme durant l’1-O, dia del referèndum, en contra de la població
que votava pacíficament.
El matí del 14 de novembre, a la
Ciutat de Justícia, es van concentrar centenars de persones a l’e spera i en suport als detinguts. A
les 11:30h encara no hi havia notícia, i les persones concentrades
dubtaven entre tornar a La Verneda o continuar esperant. Finalment, es confirmà que la policia
els portava als jutjats, després de
les 12 del migdia.
A prop de tres hores més tard,
els detinguts van sortir en llibertat i van ser rebuts per les
desenes de persones que esperaven al carrer. Per tant, després
de més de 24 hores en mans
de la PN. Membres del CDR
Terrassa i de Solidaritat Antirepressiva, amb experiència en
molts casos de repressió contra
els moviments socials, afirmaven que només la mobilització
ha evitat que els tres detinguts
acabessin passant més hores
privats de llibertat.
Investigats per «delictes contra els drets fonamentals i les
llibertats públiques, delicte
contra la integritat moral, amenaces i desordres públics». Els
tres detinguts s’han negat a declarar. La magistrada del Jutjat
d’ Instrucció número 28 de Barcelona en funcions de guàrdia
els ha deixat en llibertat amb
càrrecs.

No t’amoïnis,
emporta-t’ho
a casa i ja m’ho
donaràs!

Pensa primer en
el comerç de la
teva ciutat,
el que viu i treballa
a prop de la gent,
al costat de casa.

les botigues de Terrassa
#TerrassafaComerç

www.malarrassa.cat
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>Temporalitat,
>
horaris interminables fora de contracte, estacionalitat, hores no
pagades, precarietat... Són alguns dels molts mals de les treballadores del sector

El sindicat CNT assessora les treballadores de
l’hostaleria a través d’una campanya formativa
Miquel Gordillo

‘Hoteleria Digna’ és el nom de la
campanya que la Confederació Nacional del Treball (CNT) ha engegat,
d’àmbit estatal, i adreçada al món de
l’hostaleria. Més en concret, a les treballadores i treballadors d’aquest sector,
que es compten per centenars a Terrassa. La campanya «respon a una anàlisi
de la realitat econòmica i laboral de la
ciutat, on destaca l’activitat econòmica
del sector dels serveis», segons el sindicat. També assenyala com d’acord amb
l’informe de conjuntura de Terrassa de
2017, el subsector de l’Hoteleria constava de 5.166 treballadors assalariats,
situant-se en el quart lloc dins el sector serveis (amb uns 10,2 treballadors
per empresa). A més, el subsector de
l’Hoteleria presentava un total de 969
aturats a la ciutat a setembre de 2018.
És per això que des de la CNT (el
sindicat no té alliberats, ni subvencions, ni es presenta a les eleccions sindicals atès que no hi creu en la representació) es va veure adient engegar
aquesta campanya. En aquest cas, amb
incidència en un sector on la temporalitat, els contractes en frau de llei, la
repressió sindical, l’economia submergida, i les contractacions per grups professionals que no s’adeqüen a les funcions de les treballadores, entre d’altres,
són una constant en restaurants, bars,
forns, cafeteries, etc.

«Per què aquesta campanya? Des
de fa anys es potencia el sector dels
serveis, també a la nostra ciutat», afirma l’Oriol Vila, militant de la CNT
Terrassa. Ara, a través de la formació
i l’assessorament sindical i jurídic als
treballadors, es pretén informar-los sobre els elements del conveni col·lectiu
d’Hoteleria, i que a la vegada puguin
resoldre aquells dubtes i situacions que
els afecten.
Amb aquesta campanya es pretén la
«mobilització de les treballadores del
sector de l’Hoteleria, apostant pel model sindical de la CNT com una eina
útil i efectiva», en paraules de l’Oriol
Vila, afiliat del sindicat.
La campanya “Hoteleria Digna”
constarà de diferents actes i xerrades
de conscienciació davant la pèrdua de
drets de les treballadores i treballadors
del gremi. A banda de la ja realitzada,
hi haurà una altra xerrada formativa el
dia 26 de novembre al Casal Cívic Can
Parellada.
L’assessoria jurídica és cada
divendres de 19 a 21 hores, a la seu
de la CNT al carrer Sant Marian,
223. Per a l’assessoria jurídica, la
cita és cada dimecres de 18.30 a
20.30 hores.

▪▪ Oriol Vila, de la CNT, en el taller formatiu amb treballadors del sector de l’hostaleria,
el passat 12 de novembre al Centre Civic President Macià.

Telèfon: 93 733 97 08
Correu: terrassa@cnt.es

Coneixent en profunditat el
Conveni de l’Hostaleria vigent
N’hi ha molts dubtes i sovint desconeixement sobre diverses qüestions laborals que
afecten els drets de les treballadores del sector. Per tal d’oferir un millor assessorament, la
CNT va organitzar el primer dels tallers oberts el passat 12 de novembre al Centre Cívic
President Macià. Durant el mateix es repassaren alguns dels trets principals recollits en el
conveni d’Hostaleria i Turisme de Catalunya, que és vigent des del gener de 2017 fins al
31 de desembre de 2019. «És un conveni col·lectiu molt bàsic, que s’ha de saber llegir en
alguns aspectes; UGT va ser l’únic sindicat que el va signar», aclarí l’Oriol.
Durant el taller, els assistents van poder plantejar algunes qüestions segurament desconegudes per bona part del col·lectiu. «Tenim el dret a què l’empresa ens proporcioni la
roba de treball, l’ha de rentar, i si no pot fer-ho, ha de pagar al treballador 150 anuals sota
aquest concepte», detallà Oriol Vila, amb una àmplia experiència com a treballador en el
sector. Les hores treballades segons el contracte, i les extraordinàries concretament, són
una qüestió que sol preocupar als treballadors: no es poden superar les 80 anuals, en un
contracte a jornada completa.
Una altra recomanació del sindicalista és reclamar la categoria professional adequada
a les tasques que es realitzen. «No podem estar en una categoria IV si el que fem no és
estrictament exercir com a ajudant de cambrer o de cuina, en aquest cas hem d’estar a
la III», amb la diferència de salari que això comporta. A més, la jornada de treball està
establerta en un màxim de 1.791 hores anuals.
Un altre exemple és el descans mínim de dos dies sense interrupció, malgrat que el
conveni sigui tan abstracte que «obre les portes a què es pactin amb el treballador altres
fórmules», avisà el sindicalista. Les vacances de 30 dies naturals (o la part proporcional
si es porta menys d’un any treballant), a gaudir entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre. En tots
els casos, l’empresa ha de publicar
abans de l’1 de gener el calendari
laboral.
També els treballadors de l’hostaleria tenen dret a la manutenció, és a dir, a poder menjar allò
que hi ha disponible en el seu
lloc de treball. Si el treballador
no vol fer-ho en el lloc de treball,
l’empresa ha de compensar-li en
metàl·lic les despeses del dinar.
El pròxim taller informatiu
tindrà lloc el 26 de novembre, al
Casal Cívic Can Parellada a les
20 hores.

MG
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>Jordi
>
Via, exComissionat d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona

“L’economia plural transformadora ha iniciat camí”

▪▪ Jordi Via al terrat de la seu del grup cooperatiu ECOs, a Barcelona
Pep Valenzuela

• Què en destaques, positiu i negatiu, de la proposta i del treball fet
pel Comissionat?
Amb la tranquil·litat que dóna que ha
passat més d'un any que vaig marxar,
crec que tinc ara una percepció de tot
plegat més afinada. Parlo de dos grans
blocs d'aspectes: els que podem considerar enormement positius i els que
dic aprenentatges, prefereixo aquest
terme i no necessàriament negatiu.
De positius destaca el fet d'haver contribuït a què per primera vegada hi
hagi una proposta política de foment,
impuls i suport a l'ESS a l'ajuntament
d'una ciutat com és Barcelona. Una
proposta política que va molt més
enllà de la consideració de l'ESS com
un àmbit de caràcter pal·liatiu fonamentalment. Una política d'accions
concretes que consideren adequadament que l'ESS és una altra forma
de fer empresa i economia i que des
d'aquesta concepció s'encaixa l'acció
política en relació a l'ESS dins d'una
política econòmica global amb voluntat transformadora, que és el que
vàrem denominar economia plural
transformadora.
• Economia plural transformadora,
d'on surt el concepte?
És un concepte que no existia abans.
La proposta va néixer d'una proposta
del Comissionat perfectament acollida i coherent amb el conjunt d'accions
que es plantejaven en el programa de
Barcelona en Comú (BeC), configurant una formulació marc que ens
era molt útil per explicar els aspectes
fonamentals de la política econòmica
del govern, que, no oblidem, arriba des
dels moviments socials i amb voluntat
explícita d'impulsar canvis estructurals en l'àmbit socioeconòmic.
Aquest és l'aspecte positiu més important, després hi ha moltes derivades,
perquè el pla incorpora més de 130
accions diferents a desplegar durant
el mandat, amb efectes a molts àm-

bits (drets socials, Barcelona Activa,
gestió econòmica), i el desplegament
d'aquesta acció té transcendència
transversal rellevant.
• Podries definir una mica més el
concepte?
Hi ha un aspecte de fons que vam po“S’ha contribuït a impulsar
la xarxa de municipis
d’ESS, i això té una gran
dimensió estratègica, per
les potencialitats que
implica en l’àmbit de país el
desplegament d’aquestes
polítiques associades a la idea
d’un desenvolupament local
endogen”

sar sobre la taula, el fet de considerar
que una acció política per transformar
no ha de parlar d'una banda de polítiques socials i d'altra de polítiques
econòmiques, sinó que ha de parlar de
polítiques socioeconòmiques.
Aquí apareixen aspectes no menys
importants que són responsabilitat
del Comissionat, l'impuls del consum
responsable, amb un pla de treball
ambiciós i potent; la política relativa a
l'impuls de la sobirania alimentària, i
tot en col·laboració amb la regidoria de
feminismes, incorporant l'economia
de les cures. S'ha pogut fer molt bona
feina a partir d'aquest marc estratègic.
• Aquesta acció sembla mirar més
enllà dels límits de la ciutat, amb la
xarxa de municipis...
En consonància i com a derivada de
tot això, s'ha contribuït a impulsar la
xarxa de municipis d'ESS, i això té
una gran dimensió estratègica, per les
potencialitats que implica en l'àmbit
de país el desplegament d'aquestes
polítiques associades a la idea d'un
desenvolupament local endogen. La
feina que ja s'ha començat amb la xarxa connecta directament les propostes
transformadores de l'ESS amb la noció de desenvolupament local, que es

En Jordi Via, un dels noms de referència del cooperativisme català i
l’economia social i solidària en les darreres dècades, va ser el primer Comissionat d’economia cooperativa, social i solidària de l’Ajuntament de
Barcelona, una proposta inèdita en el marc d’una «nova concepció de
política econòmica global amb voluntat transformadora, dita economia
plural transformadora», i en va ser responsable durant 2 anys, de juny
del 2015 a 1 de juliol del 2017. Entrevistat per Malarrassa, fa un balanç
d’aquesta experiència, així com, més en general, del moment de l’ESS.

gestionat políticament per una persona que no és elegit, això tampoc facilitava fluïdesa de les propostes. A més,
l'esforç des del punt de vista personal,
de tot l'equip de persones de BeC que
ha assumit responsabilitats polítiques,
és enorme, i s'ha de reconèixer. Però
això té una part negativa, perquè comporta que el dia a dia és saturadíssim
i algunes dinàmiques de treball es veuen afectades transversalment i negativament. No ha estat fàcil.

pot veure afavorit.

• D'altra banda, aparentment, hi ha
tensions també dintre de BeC...
Jo, com a independent al govern, he
pogut observar BeC com a projecte
polític en un procés d'evolució i maduració, però ja governant. Aquí es vivien
les diferents percepcions dins BeC en
alguns casos no absents de tensió. Hi
ha qui considerava BeC com una coalició de partits, amb una distribució de
quotes de poder intern; i qui la considera com un subjecte polític en si mateix. Això, viscut per algú que no està
en el nucli dur del projecte creava, en
moments, algunes disfuncions.

• Podries dir resultats concrets?
Resultats tangibles de la primera part
del mandat que s'estan desenvolupant
són la formació que desplega Barcelona Activa on s'ha incorporat d'una
manera explícita el concepte transformador de l'ESS, propostes formatives
específiques que incorporen aquest
concepte, que volen fomentar l'emprenedoria col·lectiva i, d'una manera
significativa, en relació a projectes socioempresarials portats per dones.
Després, respecte a facilitar el fiançament, els acords amb el sistema de
finances ètiques, el Coop57 i Fiare
Banca Ètica, que han creat un dispositiu de suport. També és important
el suport als dits projectes emblemàtics, com la posada en marxa del hub
de la bicicleta a Can Picó, de la mà de
Biciclot; s'ha donat suport i millorat el
projecte de Can Calopa, a Collserola,
gestionat per la cooperativa l'Olivera;
també Coòpolis-Ateneu Cooperatiu
de Barcelona, a Can Batlló. I després,
una feina molt important per crear
condicions perquè aquesta acció tingui expressió als diferents districtes i
barris.
• Comentaves, però, que no tot ha
estat tan positiu...
Cert, hi ha la part d'aprenentatges,
dificultats i patiments. Una part, associats al que vol dir el món de la gestió
política professional. Cal constatar la
quasi impossibilitat de desenvolupar,
ni en trams petits, conjuntament amb
l'oposició, determinades accions polítiques. Es demostra que el fet prioritari
en l'acció política, quan no s'està al govern, no té tant a veure amb contribuir
a desenvolupar determinades accions
en benefici del conjunt del municipi
o societat, sinó que té a veure amb el
desgast de qui governa.
Per mi, que sóc una persona d'una
formació social transformadora des
de l'ESS, sempre he cregut que una
part del recorregut de suport i impuls
a l'ESS es pot fer fins i tot amb maneres d'entendre-la que no siguin necessàriament transformadores, una part
es pot fer acompanyant, però això ha
estat pràcticament impossible. A mi,
sense experiència prèvia en la política
professional, és un aspecte que m'ha
costat especialment.
• Apuntes també els problemes amb
la màquina administrativa...
Un altre aprenentatge té a veure amb
els temps d'execució. En els moviments
socials, en un projecte socioempresarial com el que estava abans i torno a
estar ara, la distància entre imaginar,
consensuar i fer és extraordinàriament
molt més ràpida que dintre de la Institució, pels condicionants de caràcter
normatiu, les metodologies de treball,
que provoquen en molts casos un alentiment, diria, exasperant per portar a
terme les decisions preses.
Això connecta amb un fet de caràcter

estructural, que jo crec que les opcions
de govern transformadores haurien
d'entomar en algun moment, que és
una revisió de l'estructura de gestió
tècnica i administrativa. És molt difícil
fer polítiques socioeconòmiques, que
és molt més que un concepte, perquè
l'estructura està desplegada des d'un
criteri molt vertical i insuficient agilitat
en relació a la gestió transversal. Entre
decidir continguts i propostes de subvencions al Comissionat i que es fessin
públiques passaven mesos.
• A propòsit d'això, hi ha també problemes de ser un govern en minoria.
Cert, aquest fet condiciona el desplegament de tot plegat, més encara en
arribar al govern de Barcelona per a
sorpresa de tothom, l'statu quo, els
mitjans de comunicació, els lobbies,
àmbits d'influència que no preveien
que BeC governés. Tot això també ha
configurat un món de dificultats de
més i menys intensitat. La capacitat de
determinats mitjans de focalitzar com
a únic màxim responsable el govern de
BeC en relació a determinades problemàtiques estructurals que provenen
de mandats anteriors.
Però també un factor polític d'ordre
intern. El Comissionat és govern, però

• Així, més positiu o més aprenentatges?
Aquest bloc d'aprenentatges no desmereix per res la proposta d'acció política i l'equip de gestió. No voldria que
s'entengui com una crítica a l'esforç,
implicació i bona feina, malgrat les
dificultats. Però crec que és important
dir-ho si volem seguir mantenint la
idea que l'accés a l'acció política institucional provingui dels moviments
socials és un aspecte que s'ha de tenir
en compte i seguir treballant, tot procurant que el dia a dia de les institucions no obviï prendre en consideració
aquests aspectes i altres que es puguin
plantejar.

“La situació actual
de l’ESS ni l’hauríem
somiat fa 30 anys”
• L’experiència de Barcelona ha ajudat a fer créixer l’ESS?
Crec que independentment de la meva participació en la formulació de la
proposta política, el fet que l’Ajuntament hagi desenvolupat aquesta proposta, la mateixa definició de l’àmbit d’intervenció, el suport concret, és cert
que l’acció política a la capital del país, els efectes que pot tenir a partir de la
capil·laritat que pot generar amb la Xarxa de Municipis és una contribució
a una evolució positiva en aquest sentit.
D’altra banda, hi ha l’àmbit participat de l’ESS, que prefigura un espai
de trobada estable del sector en el seu conjunt i el govern. Amb una doble
funció, amb moltes mancances encara i elements de contradicció, com són
l’aportació de propostes i el seguiment de compromisos del govern.
• I ara, ja en la perspectiva de l’ESS, com veus la situació?
Observar-t’ho retrospectivament, sóc dels que pensen que, amb totes les
dificultats, si fa 30 anys ens hagueren dit que el món de l’ESS estaria on
és ara, no ens ho hauríem cregut. Això, però, sense cap mena de cofoisme,
d’una banda, perquè cada vegada, objectivament parlant, si observem la crisi estructural que patim, es fa més necessari imaginar economia i empresa
d’altra manera.
Al temps, impulsat per les condicions de caràcter més objectiu, i afegint
aquí la mateixa evolució i presa de consciència d’aquest fet de fer economia i
empresa diferent, entre la diversitat de l’ESS, des d’un punt de vista estratègic, valoro molt la creació, l’any passat, de l’Associació Economia Social Catalunya (Aescat). Valoro molt positiva l’evolució de la XES, tot el procés de
territorialització, de sectorialització que està en marxa; valoro molt també
com s’està explicant la Federació de Cooperatives en la nova fase.
És també molt positiva la vinculació explícita del món de les mutualitats a
l’economia social; i té importància creixent el món del consum responsable
en el cooperativisme de consum, tant el més antic com el més nou vinculat a
l’agroecologia. En conjunt, l’estructuració de l’ESS té un avenç positiu, amb
contradiccions i dificultats. A més, si tenim en compte la necessitat objectiva
per enfrontar les conseqüències de la crisi econòmica, tot plegat ens fa pensar que estem avançant.

www.malarrassa.cat
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La Resclosa, cervesa artesana amb segell terrassenc
bat o encara et trobes?
Per començar l’elaboració, molt
intre dels productes de pro- assaig i error, quan vaig començar a
ximitat, la cervesa artesana casa vaig fer molta cervesa i cap s’asestà vivint un boom per les semblava a la que jo volia. Fins que
seves característiques. Un article que estabilitzes la recepta fas molta birra
s’elabora amb ingredients totalment i vas fent petits canvis fins a aconnaturals (aigua, llevat, malta i llú- seguir el que vols. Jo vaig començar
pols) i que no porten additius artifi- l’EPA fa cinc anys, i fins fa dos no
cials ni conservants.
vaig estabilitzar-la i aconseguir la
Molts són els que han iniciat un cervesa que tenia al cap. Ara ja tinc la
projecte de fabricació pròpia i dis- recepta mare i a partir d’aquí ja la puc
tribució, entre els quals tenim al ter- reproduir de manera constant, tot i
rassenc Sergi Closa, precursor de la que sempre variarà una mica.
cervesa artesana La Resclosa.
També la gent encara té a la ment
les cerveses industrials, les quals, ve• Qui hi ha rere la cervesa artesana ient que han perdut l’1% de vendes,
estan traient noves cerveses “artesaLa Resclosa?
Sóc un cerveser nòmada que vol nes”, però les nostres tenen matisos,
un projecte diferent, nou, innovador, més gustos, més sabors, més aromes.
que només hi és a Terrassa, que anirà No és que a la gent no li agradi la certraient més cerveses noves. Amb un vesa artesana, és que encara no n’ha
tracte molt proper, de tu a tu, on la trobat la seva, perquè tothom té la
relació amb els bars i restaurants es seva cervesa artesana.
basa en la garantia que cuiden el material. A les persones a qui li portem • Com la dones a conèixer i aconsegueixes vendre-la?
les caixes li expliquem com funciona
Picant molta pedra, és un productot i cuiden el producte. La cervesa
industrial està feta d’una manera, te molt sensible, i has de trobar els
mentre que l’artesanal és més natural bars i particulars que ho accepten,
perquè estem acostumats a la cervesa
i sana.
industrial que va a la nevera i que
• Quan, com i per què arribes a fer dura molt temps, però la cervesa artesana s’ha de tenir guardada d’una
cervesa artesana?
Fa cinc anys la Marina, la meva certa manera, a la nevera dempeus
ex-parella, em va regalar un curs de perquè té el pòsit i té una caducitat
tast de cerveses del món i a partir més curta.
També em trobo el tema dels preus.
d’aquí va haver una inquietud de voler descobrir més enllà d’aquell curs. Una cervesa industrial te’n vas al súPoc després vaig descobrir a Sabadell per i et costa 40 cèntims, i a mi em
una microcerveseria que feia un curs costa molt més produir-la, llavors
que durava dos dies de com fer cer- he d’augmentar els preus perquè em
vesa a casa. Em va agafar el “mono” i surti rendible, i em trobo en una esvaig comprar tot el material per fer tira i arronsa amb els bars i restaucervesa artesana, on vaig descobrir rants i s’ha d’equilibrar amb la venda
que la cervesa és tot un món amb di- a particulars.
ferents maltes, llúpols, llevats i fins i
Això implica tocar moltes portes
tot l’aigua influeix.
per oferir el teu producte i anar a
A partir d’aquí vaig fer cervesa a moltes fires. Així i tot costa molt, a
casa, al principi sortien com una “bo- més a més hi ha un boom de la cernyiga”, però després de molt assaig vesa artesana, hi ha molta gent, som
i error vaig aconseguir-ho i vaig co- molts i costa. D’això no es viu, jo enmençar a repartir cervesa i a la gent cara sort que pago la fornada, però
li agradava. Em vaig centrar en dos com m’agrada segueixo fent-ho, és un
estils, quan vaig conèixer al Víctor de projecte a llarg termini.
la cervesa La Mola, a Viladecavalls,
qui em va oferir anar a produir a casa • Explica’ns com són les teves cerveses.
seva, i a partir d’aquí no he parat.
Fins ara les meves cerveses, l’EPA
• Amb quines dificultats t’has tro- i la Porter, són d’estil anglès, per la
Ana Belén Mesa

D

▪▪ Detall de l’entrevista amb el Sergi Closa de La Resclosa.

qual cosa els ingredients són anglesos, malta d’ordi, llevat i llúpol. L’aigua és del Ter, un 50% amb un 50%
tractada amb osmosis, vigilant el pH
de l’aigua.
L’EPA (English Pale Ale) té un
color taronjós amb escuma blanca i
cremosa, un aroma afruitat amb tocs
cítrics i florals i de gust refrescant i
lleugera amb final amarg.
La Porter és de color marró fosc-negre amb escuma color canyella persistent i cremosa, un aroma amb tocs
torrats i xocolata i un gust lleugerament amarg i un punt sec amb notes
suaus de regalèssia i final de xocolata.
L’APA (American Pale Ale), que
surt ja, tindrà els ingredients americans, tant la malta, com el llevat i el
llúpol.
• D’on sorgeix el nom i el logotip?
Tenia molts noms en ment, i un
amic, el Nances, em va dir: «perquè
no li poses la Resclosa, així jugues
amb el teu cognom?», i la mateixa
resclosa que és la paret per pujar el
nivell de l’aigua. El logotip el va fer
en Lluís Pi, li vaig dir que innovés i
aquest va ser el resultat. També ha fet

les etiquetes.
• I les que personalitzes?
Sí, hi ha qui per celebrar un aniversari per exemple, em demana una
producció petita personalitzada, on
es dissenya l’etiqueta i es treu una
partida d’EPA o Porter. He fet pel
bar Vinyeta, o el grup de rol Stastarat.
També faig una cervesa especial
amb l’aigua mineromedicinal de termes Baronia de Les, a la Vall d’Aran,
amb una producció 3.000 ampolles
amb cinc edicions. La Judit Nogueres, directora de les termes, em va
proposar fer una cervesa amb l’aigua
d’allà i vaig pensar que era una bogeria, ja que té el pH de 9 quan per
una cervesa és de 5.7. Ho vaig provar i va sortir bé. És una cervesa més
dura, rugosa, llúpols menys forts per
donar importància a l’aigua, no porta dry hooping. És exclusiva d’allà, és
molt curiosa i s’ha de prendre freda.
• Com és el procés d’elaboració?
Un cop tens la recepta mare, cuinar-la és un dia i després uns 10 dies
per a la primera fermentació amb

FCO JAVIER AMADOR

el dry hooping inclòs i l’embotellem.
Això ho fem amb una màquina
pràcticament manual i xapem a mà,
la veritat que és el més feixuc. Tot i
així prefereixo les ampolles als barrils
perquè arriba a tot arreu.
• On elabores?
Vaig començar amb la Mola, però
necessitava produir més i coneixia als
companys de la Calavera, que està a
Ripoll, en Miquel, en Marc i en Carles, que a més m’assessoren bastant, ja
que són uns cracs, ells fa més de vuit
anys que estan fent cervesa. Així vaig
passar de 250 litres a 1.250 litres,
unes 3.000 ampolles, l’EPA l’elaboro
cada tres mesos i mig o quatre.
• On et poden trobar?
Al Vinyeta, a Casa Evaristo,
Soul&Pub, al Cafè del Candela, al
Disset, a la Cuina de’n Brichs, Damunt un Cel de Fil, la Revolta, a autoservei Ignasi Pujol, a l’Origen del
Vi, al supermercat Agogo, al Kau de
les Fades, a la Colmena, a l’Antic de
la Plaça a Sant Cugat, al Ristol de
Viladecavalls i a la formatgeria La
Frasera Vacarisses.

Rauxa omplirà tota la setmana de poesia
Del 17 i 24 de novembre, segona edició organitzada per diverses entitats, llibreries i centres socials

E

l dissabte dia 17 començarà la Setmana Rauxa amb
“Lilith”, una lectura de poemes propis a càrrec del grup
de joves Art Vobis a l’Ateneu Terrassenc, a partir de les

19h.
El següent espectacle tindrà lloc a les 22h del mateix dissabte
a la Nova Jazz Cava on, dins de la seva programació habitual,
hi haurà una sessió de poesia i jazz a càrrec de Maria Dolors
Coll Magrí, Laura López Granell i Glòria Coll Diumenge,
acompanyades pel grup Candela Trio que encapçala el terrassenc Pep Coca.
El diumenge 18 de novembre el festival continuarà amb “La
Rauxa al Damunt”, un dinar vegetarià al restaurant Damunt

un Cel de Fil en el que a l’hora de les postres Enric Casasses i
Dolors Miquel recitaran alguns dels seus poemes.
Dilluns 19 de novembre a partir de les 7 del vespre a l’Ateneu
Terrassenc es podrà assistir a “Una estona amb Kavafis”, una
xerrada a càrrec de Montserrat Gallart i Sanfeliu sobre la vida i
obra de l’escriptor grec.
El dimarts 20 de novembre tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels premis Soler i Palet de narraciones breus i el premi
Agustí Bartra de poesia a la Biblioteca Central de Terrassa, a
partir de les 19h de la tarda.
El dimecres 21 de novembre, al Club de Lectura BCT, es farà
una sessió dedicada a comentar les “Fulles d’herba” de Walt
Whitman, moderada per David Yeste. El mateix dimecres es
podrà assistir a la lectura de poemes “Veus a la nit”, amb Jaume
C. Pons Alorda i Oriol Estripaboires, a La Revolta, a partir de
les 20:30h del vespre.
La jornada finalitzarà amb la proposta de cinema i poesia, en
la que es projectarà el film “Història d’una passió” de Terence
Davies, basat en la biografia de la poeta Emily Dickinson que
es projectarà al Cinema Catalunya a partir de les 10 de la nit.
El dijous 22 de novembre a les 8 del vespre a la Nova Jazz Cava,
s’oferirà l’espectacle “Poeta en Nueva York”, basat en poemes de
Federico García Lorca que seran interpretats per Xavi Morte

(veu), Josep Maria Casasús (baix elèctric), Sergi Sirvent (piano i
percussions), Martín Sheego (guitarra) i Acebuch (projeccions).
El divendres 23, a les 17:30h de la tarda i a la BCT, els més petits podran gaudir de la proposta “Poesia i pictogrames”, a càrrec
de Petita Companyia. El mateix dia, a les 19:00h, a la llibreria La
Temerària, Lídia Anoll oferirà la conferència “Somiadors de mots.
Reflexions a partir de la ‘poètica de l’ensomni’ de Gaston Bachelard”.
Al Reina Victòria, cap a les 21:00h del vespre, tindrà lloc la proposta “Poetes de guàrdia”, un recital de poesia a càrrec de Generación Calíope (Marc Baltà i Andrea Ceballos) i David Yeste que es
complementarà amb una trobada dels Urban Sketchers Terrassa.
El dissabte 24 de novembre serà l’últim dia del festival, una jornada
que començarà amb una Fira de Llibres de Poesia que durarà tot el
dia, al Raval de Montserrat, amb la participació de Cafè Central,
Edicions Cal·lígraf, Editorial Fonoll, Edicions Tremendes, Godall
Edicions, Lapislàtzuli Editorial, Llibreria La Temerària i Ultramarinos Editorial. La fira estarà complementada amb un micro obert de
poesia al matí i un concert de saxos del taller de l’Escola Municipal
de Música a la tarda.
Totes les activitats de la Setmana Rauxa de Poesia es poden consultar
a: http://rauxapoesiaterrassa.blogspot.com
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Germán Cabrera, lutier de tabals o l’art
i ofici de fer instruments
David de la Blanca

L

’ofici de lutier, en el seu origen, era construir, ajustar o
reparar instruments de corda
fregada i premuda, i que actualment
abraça també els instruments de
vent i percussió. Un ofici tradicional molt laboriós i dels més difícils
d’aprendre. Per a arribar a ser un
lutier calen molts anys de dedicació,
passió, i experiència.
He tingut el plaer d’entrevistar a
un “Lutier Terrassenc”, en Germán
Cabrera. Gaudint d’una llarga conversa amb aquest creador de somnis, he percebut que en cadascuna
de les seves frases hi havia un sentiment d’amor envers la música i la
seva forma de vida.
• En quin moment vas decidir fer
el salt al món de la fabricació
d’instruments?
Van haver-hi diversos factors. El
primer és que em trobava sense feina i vaig fer un curs de construcció
de joguines aprofitant aquesta parada en la meva vida laboral. Al fer
aquest curs, vaig conèixer un lutier
que fabricava instruments de l’Edat
Mitjana i el Renaixement entre d’altres i pel fet de trobar-me en una
colla de foc (el Bitxo del Torrent
Mitger) i ser percussionista, li vaig
proposar a aquell professor construir un instrument: un tambor.
El resultat va ser satisfactori; em va
agradar com va quedar i als meus
amics també. Fins i tot va haver-hi
alguna persona que em va demanar
que li fabriqués un tambor per a
ella. Va ser llavors quan vaig pensar a fer un petit estudi de mercat

i documentar-me una mica més.
Finalment m’hi vaig llençar.

balla la part estètica. Cada lutier li
fa la seva petita aportació personal.

• Com has après? Ets autodidacta?
Quant a l’aprenentatge hi ha una
part que la vaig fer en una escola
amb el professor Martí Romero i
llavors està la part autodidacta. Diguem que els meus coneixements
en percussió també m’han ajudat.
El fet de desmuntar instruments
i muntar-los, veure de què estan
fabricats, veure per què uns sonen
d’una manera o altres d’una altra.
Anar treballant et va ajudant a entendre-ho. La part mecànica i estètica és la que vaig aprendre a la
feina, però diguem que la professionalització va ser força autodidacta. Sempre he procurat compartir
idees amb d’altres lutiers però també amb músics, ja que també és
molt important conèixer l’opinió
d’aquests. Deixar a l’intèrpret l’instrument i que el provi per observar
quines millores es poden fer -què
pots corregir, què t’agrada i què noés vital per tal que el resultat sigui
satisfactori. Es tracta d’extreure
les idees, exposar-les i entre tots
donar-li forma i trobar un bon so.

A mi, personalment, també m’agrada analitzar tambors i instruments
d’altres fabricants per saber què
vull i què no vull fer, què funciona
i què no. És important que hi hagi
diversitat en aquest món al qual em
dedico perquè som molts i molt diferents.

Donaré l’exemple d’un instrument
membranòfon: aquest és un instrument que té una part física i un
component estètic. Quant a la física
no hi ha misteri, són uns nombres
que els apliques i l’instrument funciona. Després hi ha la part personal, que es tracta de canviar aquesta física una mica, jugar i variar els
paràmetres per adquirir la diferència entre d’altres. Finalment es tre-

• Quin tipus d’instruments musicals construeixes?
L’Instrument que més fabrico és
el tambor tradicional, que és semblant al de Catalunya, Galícia, Aragó, Cantàbria i País Basc. També
tinc mercat a València que és un
xic diferent. En cada territori hi
ha petits matisos i m’adapto a cada
mercat. També construeixo “panderos quadrats”, “tambors mallorquins o tamborins”, petita percussió, instruments idiòfons, xiulets
de l’Amazones i caixes de trons de
Nova Zelanda.
• Tu, que coneixes el món de
la música tradicional, com la
veus? Creus que està valorada?
Des de fa 4 o 5 anys està havent-hi
un ressorgir de la música tradicional. En general, hi ha poques ajudes per a les colles i grups que es
dediquen a divulgar aquest tipus
de cultura, ja que la música tradicional no dóna molts diners. De
totes maneres, el públic que ens
visita i veu els espectacles de música tradicional als carrers, mostra el seu entusiasme, ens valora i
expressa agraïment pel que estàs
fent.

▪▪ Germán Cabrera.

• Hi ha oferta per estudiar música tradicional?
A Terrassa s’estan començant a fer
cursos de gralla, tarota, tambor tradicional, acordió diatònic amb un
col·lectiu anomenat: “la Xemeneia”.
També pots aprendre en entitats
culturals com: castellers i colles de
diables. A més, també ens podem
adreçar al club de Canjáyar, trabucaires, grups “rocieros”, etc. Per a mi
la cultura popular no només és la
catalana, ja que a la nostra ciutat hi

ha molta més cultura musical.
• Ens podries donar algun consell
per cuidar els nostres instruments musicals de fusta?
Secrets no hi ha; que es mantinguin fora de la humitat. No sóc
partidari d’afegir-hi res: ni greixos
d’animal, ni all per assecar la pell.
El que vol l’instrument és que el
toquis. El millor consell és no parar de tocar per enriquir-te el cos
i l’ànima.

→→DANSA

Don Quixot, festa,color
i poesia
El ballet de Catalunya ens va portar el passat 9 i 10 de
novembre la seva última creació, Don Quixot,
exhaurint les entrades ambdós dies.

FOTO:
JOSEP
GUINDO

Marta Bieto, professora de dansa
Iona Janer Bieto, estudiant

C

om si es tractés d’una màquina del temps, així ens van fer
sentir a tots els assistents en
entrar a l’auditori del Centre Cultural de Terrassa, on els ballarins, sota
la direcció artística d’Elías Garcia i
Larissa Lezhnina, ens van traslladar
a l’Espanya aragonesa, manxega i a
la capital catalana, Barcelona, de

l’època romàntica dels cavallers, jugant amb uns canvis d’escenografia
que ens permetien acompanyar a
Don Quixot en les seves peripècies.
Un espectacle ple de colors, energies i festivitat, tot conduït per l’actor
Joel Minguet que, amb la seva gran
interpretació narrativa, duia als espectadors i espectadores als paratges on es desenvolupen els esdeveniments de la història escrita per
l’autor de l’obra original, Don Miguel

de Cervantes.
El nostre ballet de Catalunya,
tot i que no deixa de ser un nadó
d’aproximadament dos anys, ens
va delectar amb unes coreografies
molt diverses on s’apreciava tant
la dansa espanyola, la clàssica, la
neoclàssica i els balls populars,tot
jugant amb complements com la
capota, els ventalls i les castanyoles, conjuntat amb un vestuari adient a l’època, que complementaven

als balls amb una aparença més
acurada.
La interpretació dels ballarins de
la companyia conjuntament amb
la col·laboració d’alumnes de dansa espanyola de l’Institut del Teatre va estar a l’altura dels millors
ballets en tècnica, interpretació
i dificultat. La música es va poder
escoltar en directe amb la cantaora Cristina López acompanyada
de dues guitarres espanyoles, a les
mans de Juan José Barreda i José
Zarco.
Per acabar l’espectacle, els ballarins ens van regalar uns solos que van fer gaudir de l’habilitat i els fonaments tècnics
adquirits on les persones assistents van ovacionar a cada un d’ells.
Leo Sorribes, director general del
ballet de Catalunya, va sorprendre
a tothom sortint a l’escenari. Sota
la petició del director artístic Elías

Garcia, va promoure com a primera
solista a la jove ballarina de només
vint-i-dos anys Rebecca Storani,
lloant-la pel seu esforç, treball,
constància i tenacitat.
Entre el públic en aquesta ocasió, i per a sorpresa agradable, hi
havia gran diversitat d’edats, infants amb la seva família i grups
d’adolescents que estudien ballet, a part del nostre públic assidu de mitjana edat cap amunt.
Cal destacar que els dos dies d’actuació es van exhaurir les entrades.
Realment feia goig veure un amfiteatre on no cabia ni un sol molí de
vent més.
Com sempre recordar que el pròxim ballet que ens porta el Centre
Cultural de Terrassa és el ballet de
Moscou que ens presentarà “El llac
dels cignes” en dues funcions el 17
i 18 de novembre. Una gran obra
clàssica dirigida per Timur Fayziev.

www.malarrassa.cat
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→→AGENDA
CONCERTS

DIVENDRES 16 I DISSABTE 17
DE NOVEMBRE

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

>>17, 19.30 i 22h. Alegría
Tristeza
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

>>16.45 i 19.30h. Bohemian
Rhapsody

>>17 i 19.30h. Alegría Tristeza
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DILLUNS 19 DE NOVEMBRE

>>17h. 50 primaveras(dins del
cicle Activa el +60)
Preu: 2€
>>20h. La tortuga roja (XV
Mostra de Cinema Espiritual)
Preu: Gratuït
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE

>>21.30h. El año pasado en
Marienbad (dins del cicle
Videodrome)
Preu: Gratuït
Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

>>22h. Historia de una pasión
(dins del Festival Rauxa)
Preu: 3,60€
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE

>>16.45, 19.30 i 22.15h. Bohemian Rhapsody

>>17 i 19.30h.. Alegría Tristeza
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE

>>16.45, 19.30 i 22.15h. Bohemian Rhapsody
>>17, 19.30 i 22h. Alegría
Tristeza
>> Preus del Cinema Catalunya:
6,50€ laborables i 7€ caps de
setmana (consultar descomptes)

CLUB DE LECTURA
DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

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

→→ VINYETES
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→→ VINOTECA

CINEMA
>>16.45, 19.30 i 22.15h. Bohemian Rhapsody

MALARRASSA

>>21.30h. Rapsusklei
Preu: 12 - 15€
Faktoria d’Arts
C/ de la Rasa, 66

>>21.30h. Marc Ràmia
Preu: Taquilla inversa
Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

>>20.30h. Cicle de poesia amb
Txus Garcia
Preu: Taquilla inversa

>>21h. Tindersorpresa, amb
Andreu Casanova
Preu: 16€

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

>>21.30h. A les fosques, del
Grup de Teatre Amics de les
Arts
Preu: 14€

>>20h. Joan Colomo
Preu: 12 - 15€

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

>>12 a 22h. IIa. edició: El Districte 4 Sona

Amics de les Arts
C/ Sant Pere, 46. 1a. planta

Plaça Salvador Dalí
La Cogullada

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

>>20 a 21.30h. Balrogs i
Blacktucada presenten
Resurrection (espectacle
multidisciplinar)
Plaça Vella

>>21h. Una galàxia de músiques - Orquestra Simfònica
del Vallès
Preu: 18 - 25€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

>>12.30h. Vermuts musicals:
FALTA
Bau House Bar
Avinguda Jacquard, 1

>>18h. Roger Mas presenta
Parnàs
Preu: 20€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

>>20h. Amnèsia, de Chockri
Ben Chikha. Representat per
l’Institut del Teatre (IT Teatre)
Preu: Entrada lliure

Teatre Alegria
C/ Gaudí, 15

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

>>18h. Equilibris, de Gemma i
Tessa Julià
Preu: 10,50€

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

>>20h. «El llac dels cignes»del
Ballet de Moscou
Preu: 38€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

>>18h. Un tret al cap, de Pau
Miró
Preu: 19€
Teatre Principal
Plaça de Maragall, 2

>>12h. Les paraules fan l’animal amb Grup Còdol i dins del
Festival Rauxa

Sergio Lueza
Sommelier

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

Sergio@envinando.com
Instagram: @envinando

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

Continuem la nostra ruta a través de les diferents zones
productores de vi de Catalunya, avui anirem ben a la vora.

>>18h. La vaca que canta, de
PocaCosa Teatre
Preu: 8€
Teatre Principal
Plaça de Maragall, 2

EXPOSICIONS
>>«Maria Aurèlia Capmany.
Dona, escriptora i ciutadana»
Del 17 al 28 de novembre
Biblioteca Districte 6
Avg. Francesc Macià, 191-193

>>«Tres dibuixos» de Juan
Carlos Estudillo (TigoMigo)
Fins el 25 de novembre
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

A on anem
La segona destinació del nostre viatge ens endinsarà en
la Denominació d’origen Penedès, on podem gaudir d’una
extensa oferta d’enoturisme. Jo he escollit la Ruta de la
Carretera del Vi, la primera Wine Road de tot el país, que
ens permet descobrir l´antic traçat que unia les vinyes
del Penedès amb les platges del Garraf. El passaport
d’aquesta ruta ens permet visitar una important selecció
dels cellers i museus que hi trobarem entre Sant Martí
Sarroca i Sitges. Amb la visita a 6 cellers del passaport
obtenim 1 caixa de regal amb una ampolla de cada un dels
sis cellers visitats, un bon incentiu, no creieu?

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

No cal dir la importància que té dins la història del vi a Catalunya el Penedès, de fet hi ha
estudis que ens indiquen que la primera vinya de Catalunya es va plantar en aquesta zona.
El Penedès sempre ha destacat pels seus vins blancs
però no ens podem oblidar de la gran importància del
cava, el clàssic Penedès i altres escumosos sense DO.

Inici: Hostal 1900 B&B
C/ Pantà, 33

La varietat més representativa i amb més hectàrees de
cultiu és la Xarel·lo, varietat principal en els escumosos i
en gran nombre de vins blancs tranquils

Teatre Alegria
C/ Gaudí, 15

ESDEVENIMENTS

FESTIVAL DE POESIA
RAUXA

>>10 a 14h. Ruta pel Districte
Zero

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

>>9.30h. Ruta guiada pels
Horts Urbans de Terrassa

Plaça de la Bicicleta

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE

CULTURALS

>>12h. Xics’n’roll: Descobreix
AC/DC amb Sin City
Preu: Diversos preus

>>19h. Conferència - testimoni
i vídeo documental. Dins del
cicle Preses de Franco

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

INFANTIL
DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

>>11.30h. Presentació i taller
al voltant del llibre Guía de
monstruos, bestias y seres
extraordinarios
Preu: Taquilla inversa

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

DEL 17 AL 24 DE
NOVEMBRE
DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

>>13h. La Rauxa al Damunt.
Preu: 15€ (amb reserva)
Damunt un cel de fil
C/ Portal Nou, 9

DIMARTS 20 DE NOVEMBRE

>>20h. Poeta en Nueva York
Preu: Taquilla inversa
Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE

>>19h. Xerrada sobre Gaston
Bachelard, amb Lídia Anoll
Llibreria La Temerària
C/ Goleta, 7

El celler que visitem
El celler escollit en aquesta ocasió es Colet, un celler
familiar ubicat a Pacs del Penedès i a Sant Martí Sarroca, ben a prop de Vilafranca del Penedès. La família
dels propietaris treballa aquestes vinyes des de 1783.
Al principi com a masovers de la Hisenda Romaní a Sant
Martí Sarroca i des del 1984 com a propietaris d´aquesta hisenda, això va permetre poder començar el projecte
Colet, construint un nou celler a Pacs del Penedès, on
elaboren els seus vins i escumosos.
No us podeu perdre la visita a la Hisenda Romaní, és un
lloc amb unes vistes impressionants i una sala de tast on
la Judit us farà un recorregut memorable per la història
dels vins i escumosos de Colet.
El vi que tastem
El vi escollit per
aquest tast és un escumós Clàssic Penedès Colet Vatua!
Un Extra Brut ecològic
elaborat amb un 50%
Moscatell, 40% Parellada i 10% Gewürztraminer. Amb una
criança en rima de 24
mesos.
D’aspecte té una tonalitat groc suau i brillant amb una
bombolla molt fina. Aromes florals i herbacis. A la boca
descobrireu el sentit del seu nom, us sorprendrà, molt
fresc, golós, amb una bona acidesa i una bombolla molt
ben integrada. De ben segur que després del primer glop
en dieu Vatua!!
És un escumós deliciós que ens permet gaudir-lo a copes
fora dels àpats o maridat amb plats com serien aperitius, amanides, sushi, peixos al forn, marisc, arrossos...
És molt versàtil, fàcil de beure i amb una sorprenent varietat de raïms, el trobareu per menys de 15€.

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: TERESA GUTIÉRREZ

“La Transició va
defraudar la major
part d’expectatives”
Teresa Gutiérrez Garcia (1953), que recentment participà al projecte
Transició en Femení, del Casal de la Dona, arribà a Terrassa amb
la família, amb 10 anys, procedent de la ciutat Pedro Muñoz, a
Ciudad Real, «vam venir perquè els pares volien que les seves filles
milloressin el seu futur». De pare i avi comunistes, la Teresa s’inicià en
la militància encara adolescent, estudiant i treballant. No ha deixat de
lluitar, però considera que amb la Transició els avanços aconseguits
van quedar molt i molt lluny de les expectatives dipositades. El
futur s’ho mira amb una barreja d’esperança i impotència.
• Quins records conserves de la vida a Pedro
Muñoz?
Vaig viure moltes coses dures al poble. El meu
pare i l’avi eren comunistes, el meu avi va ser condemnat a pena de mort, més tard commutada,
quan va sortir de la presó ja estava molt malalt.
Quan vaig arribar aquí ja sabia el que eren els rics
i els pobres. Anava a una escola pública, i les nenes i nens pobres anaven al matí, que allà fa un
fred que pela, amb les mans plenes de penellons i
havíem d’encendre les estufes de llenya tallant els
sarments dels ceps, i quan arribaven les nenes de
família bé s’asseien davant i les que havíem encès
l’estufa anàvem enrere.
• I l’arribada a Terrassa?
Doncs, m’esperava una ciutat molt bonica de mar
i em vaig trobar amb una ciutat molt trista i gris,
plena de fums. Més tard vaig saber que això eren
fàbriques on treballava molta gent que es llevava
molt d’hora.

“El masclisme
imperant, per molt
d’esquerres que
fossin els militants,
estava molt present
arreu, a casa, treball,
diversió, en tot.”
A més, els pares ens van portar, a mi i la meva
germana, a la Fundació Busquets, perquè allà ens
hi estàvem tot el dia i ells podien anar a treballar.
Aquí també els rics tenien una consideració i els
pobres i immigrants teníem altre tracte. La mare
feia neteja i el pare a l’obra, després ens recollien i
encara, fins a les 10 de la nit, anàvem tots quatre
a netejar escoles.
El tracte de les monges em va fer sentir ser una
inútil. Anys després, vaig entendre i veure clar
que havia patit maltractament psicològic, i fins i
tot que havien intentat abusar. Davant les altres,
la monja em deia que era una inútil, però després
em portava a un quartet i em deia que era meravellosa i que aniria endavant a la vida, que era
molt guapa, mentre m’acariciava.
• La militància política la vas començar bastant aviat...
Per fer 3r de batxillerat vaig haver d’anar al curs
nocturn del Joan XXIII, a Les Arenes. Allà se’m

va obrir el món, perquè els professors que hi havia eren d’esquerres, quasi tots eren del PSUC
i altres partits. Vaig descobrir la literatura com
quelcom meravellós, i també la història. Molts
joves vam començar a veure el món i entendre-ho
críticament.
Va començar una fase de contactes amb grups
de joves treballadors, molts companys militants
del PSUC, CCOO i partits més a l’esquerra; i les
primeres reunions, manifestacions, assemblees.
Amb 17 anys vaig entrar a treballar a Mútua, i
intentava combinar això amb l’estudi i la militància, fins que vaig decidir deixar els estudis, perquè
lluitar més a fons era el que tocava. A casa va ser
un drama.
• A Mútua entres en el moviment sindical?
Ja era militant de l’Organització Trotskista
(OT), de la qual sortí el PORE. Teníem cèl·lula
de Sanitat i Ensenyament. Vaig entrar al primer
comitè d’empresa l’any 1972, encara hi havia el
sindicat vertical, dintre del qual les CCOO van
treballar. He estat activa fins a la jubilació, si bé
vaig deixar les Comissions després de la Transició.
• Comentaves que la perspectiva feminista va
esdevenir molt important per a tu
El 1975 em vaig casar. Ell era de la LCR (Lliga
Comunista Revolucionària), i van començar baralles polítiques. I és que el masclisme imperant,
per molt d’esquerres que fossin els militants, estava molt present arreu, casa, treball, diversió, en
tot. Al final va guanyar i em vaig entrar a la LCR,
encara que per sort jo també vaig guanyar bastant, perquè en aquest partit hi havia comissions
de dones i es discutien tots els problemes, també
els de dintre de l’organització, intentàvem donar
significat a la lluita de la dona.
• Afirmes que la creació del servei de Planificació Familiar marcà una fita per a les dones
Sí, a Mútua es va obrir el grup de planificació
familiar, en un moment en què no existia res en
aquest sentit: ni protecció ni píndoles legals, els
preservatius d’aquella manera... Vaig demanar
canvi al servei i me’l van concedir. És el més bonic
que he fet mai en l’àmbit professional, perquè es
feien xerrades als barris, es revisaven totes les dones i s’ensenyava autoexploració, les possibilitats
que tenien sexualment, conèixer el cos o posar-se
el diafragma. A més de pressionar perquè les
píndoles les receptessin els metges, van començar
les revisions anuals, també mamografies. Hi vaig
treballar 20 anys. Des d’aquesta perspectiva, em
sembla que s’han fet passes enrere; ara, els i les
joves no tenen massa idea, i moltes dones pensen
que les pastilles són dolentes.
• També vas estar activa en altres grups

▪▪ Teresa Gutiérrez

Vaig estar a l’AV de Sant Llorenç alguns anys,
perquè llavors, urbanisme i serveis estava tot per
fer. I als centres socials, que van jugar un paper
fonamental pels joves, es feia proselitisme: xerrades, cinefòrums, festes, discussió constants. Teníem una il·lusió permanent, de canviar-ho tot,
d’explorar-ho tot.
• Què creus que va canviar en els anys de la
Transició i els posteriors?
Moltes activistes veiem que a part de la lluita
obrera i política ens faltaven moltes coses, principalment en l’àmbit de la cultura: llibres, cinema,
música... No sé com, però també van aparèixer
les drogues, de forma massiva, i amb això molta
gent es va enganxar, i amb això problemes molt
greus personals i familiars. Els barris es van omplir de droga, van caure molts lluitadors a la droga, què va passar? Ens preguntem molts, però en
un moment determinat va entrar l’heroïna com
una plaga.
Segur que n’hi ha més motius. Però jo crec que,
amb la Transició, es desfan un munt d’expectatives, no es va pel camí que volíem. El desencís,
tal com va ser encunyat el fenomen, va ser molt
gran. Alguna gent es va apuntar als partits amb
perspectives d’entrar a les institucions, altres van
deixar-ho tot, i molts van caure a les drogues.
Jo, personalment, vaig deixar la militància en el
partit i el sindicat, a més perquè vaig haver de dedicar molt temps al meu marit i al fill.

“Teníem la necessitat
de canviar-ho tot, no
teníem res material,
però sí il·lusió, ganes
i consciència molt
grans.”

• Difícil equació aquesta de militància i família?
La veritat és que sí. Tot i això vaig intentar l’ingrés
a la universitat per a majors de 25 anys, novament estudiant de nit, després de treballar bona
part del dia. Ara, però, veig i sento haver descuidat el meu fill, haver estat poc a prop d’ell quan
ho necessitava. Crec que els militants relegàvem
les criatures una mica. L’experiència em diu que
després t’ho trobes, i és molt dur.
• Després d’aquest cicle, com et va anar?
La militància política la vaig deixar, encara que

vaig continuar al comitè d’empresa de Mútua.
També em vaig acabar separant. Amb el fill més
gran, vaig apuntar-me a una escola d’escriptura,
vaig escriure alguns contes, però m’agradava més
la novel·la. I després de quatre anys d’escola de
novel·la, quan la tenia només per revisar, la meva
mare va agafar Alzheimer i altra vegada vaig haver de plantejar-me què fer, i vaig decidir cuidar la
mare, abandonant la novel·la, que encara espera
a casa la revisió. Han estat 16 anys de cuidar la
mare. Després va ser també el meu pare.
De totes maneres, resumiria dient que he estudiat
i llegit sempre; he col·laborat en tot el que hi crec.
He treballat fins fa dos anys, jubilada després de
44 anys a Mútua, i els 2 anys donant classes a pàrvuls, tot plegat per acabar com a mileurista.
En els darrers anys col·laboro amb diferents
grups, com sempre, però més en les coses que
m’agraden, com fer teatre. Vaig estar a Papers per
a Tothom, al Candela quan estava al carrer de la
Rutlla; no he deixat de fer coses, però només participant on notés que ajudava de veritat, no per
fer discursets ni fer número, només si estava molt
d’acord. Ara col·laboro amb el Casal de la Dona i
el seu projecte Sabates Vermelles i sobre memòria històrica de les dones.
• Des del punt de vista polític, quina opinió et
mereix el cicle que has recorregut?
Nosaltres teníem la necessitat de canviar-ho tot,
no teníem res material, però sí il·lusió, ganes i
consciència molt grans. Lamentablement, els
guanys amb la Transició i tots els pactes van ser
molt pocs, al costat de les aspiracions que teníem.
Al temps, els partits d’esquerres i els sindicats van
degenerar molt, s’han posat en molts moments al
costat de l’empresari i no de les treballadores, de
la gent maltractada pel poder.
• Des de la perspectiva feminista, com veus els
canvis?
Crec que les dones d’abans de la Transició tenien
problemes molt importants, sobretot la falta de
consciència de la mateixa importància com a
dona. Ara la dona és més conscient, s’ha avançat,
hi ha hagut planificació, accés a l’ensenyament,
però a nivell institucional no tenim encara el pes
corresponent al nivell de consciència ni al que tocaria.
• Perspectives polítiques en general?
No vull perdre l’esperança que la gent amb consciència, a nivell mundial, es mobilitzarà. El problema és el poder del Capital, que sembla que és
més fort que la consciència; com enderrocar el
Capital? Aquesta és la qüestió.

2a quinzena de novembre de 2018
MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
pel DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

Pep Valenzuela

Número 45

