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Els desnonaments continuen matant malgrat 
tota la legislació i les declaracions institucionals

Vallès Occidental: la recuperació econòmica no millora salaris ni pobresa

Pep Valenzuela

Desesperat davant l’anunci 
de desnonament, un veí 
del barri del Segle XX va 

posar fi a la seva vida. La notícia es 
va saber el dia 19 de desembre. Els 
comunicats de l’associació veïnal 
d’aquest barri i del Colectivo Sin 
Vivienda (CSV) de Terrassa, lle-
gits el dia 20 durant la concentració 
de protesta davant de l’Ajuntament, 
van donar veu a la indignació de 
moltes persones. En aquest sentit, 
es va reflectir que la mal anomena-
da «recuperació» o «creixement» 
econòmics han deixat de banda els 
problemes relacionats amb l’exclu-
sió social. 

“És un assassinat”, cridaven les 
persones concentrades al Raval. Un 
assassinat de la banca i de les enti-
tats financeres que només entenen 
els números, els càlculs i els balan-
ços. «Moltes famílies viuen cada 
dia amb l’amenaça i la por mentre 
esperen el dia que els faran fora de 
casa seva. No es pot viure així», va 
emfatitzar un membre del CSV.

Aquest altre suïcidi al país, el pri-
mer a la ciutat de Terrassa, posa 
cara al que diuen l’Hugo Vás-
quez-Vera i l’Andrés Peralta, in-
vestigadors del Grup de Recerca 
d’Habitatge i Salut de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona sobre 
les conseqüències que té per la sa-
lut física, mental i de canvi d’hàbits, 
passar per un procés de pèrdua de 
l’habitatge, en una entrevista publi-
cada el 18 del 05 del 2017 al Diari 
de la Sanitat: “quan hi ha judicis 

d’execució hipotecària, desnona-
ments, o gentrificació, es tracta de 
processos que van més enllà de la 
part només física de l’habitatge. 
Aquest fet repercutirà directament 
en la salut dels afectats, tant física 
com mental. Hem comprovat que 
hi ha més probabilitat per una per-
sona que és desnonada que aques-
ta desenvolupi depressió, ansietat, 
estrès psicològic i, fins i tot, idees 
suïcides. El 2014 vam fer un estudi 
amb la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) on miràvem la 
situació de salut de la gent d’aquest 
col·lectiu comparant-la amb la de la 
població general. Vam trobar xifres 
que reflectien que algunes dones 
presentaven una probabilitat del 
90% de tenir problemes de salut 
mental en comparació amb el 15% 
de les dones de la població general», 
afirmen.

La crisi provocada per l’esclat de la 
bombolla immobiliària i l’especula-
ció financera no s’ha acabat, ni de 
bon tros. S’ha enquistat. 

Quan faltava poc més d’una set-
mana per la celebració del Dia In-
ternacional dels Drets Humans, 
commemorat pel mateix Ajunta-
ment, que ha signat la Carta Euro-
pea de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans a la ciutat, ressonen encara 
més les paraules del comunicat de 
l’Associació de veïns del Segle XX: 
“que les persones visquin amb total 
incertesa d’acabar al carrer tirats, no 
té justificació! Que en aquests mo-
ments encara tinguem tants proble-
mes amb un dret com és l’habitat-
ge és una veritable vergonya! Que 

davant dels problemes i dificultats 
per disposar d’un sostre digne on 
viure, aquesta societat i els seus go-
verns no hi donin solucions, és una 
vergonya i una injustícia injustifica-
ble! Que un veí nostre i un ciutadà 
d’aquesta ciutat acabi morint per 
ser desnonat gràcies a uns especula-
dors és mer terrorisme!”, reclament.

L’Associació denuncia la “indi-
ferència i la inacció dels governs i 
responsables polítics que permeten 
que l’habitatge es converteixi en 
especulació que pateixen molts ciu-
tadans i ciutadanes. [...] Si de ve-
ritat volem ser una ciutat exemple 
d’alguna cosa, ha de ser en afrontar 

aquests problemes i les seves solu-
cions».

Per la seva banda, el Col·lectiu Sin 
Vivienda recordava que a Terrassa 
es produeixen una mitjana de 4 
intents de desnonament diaris, un 
drama que s’allarga des de fa anys 
malgrat les eines i declaracions per 
protegir el dret a un habitatge digne 
de les que, sobre el paper, es dispo-
sen. Aquestes són: la Carta Euro-
pea, les diverses mocions aprovades 
pel Ple municipal de Terrassa o  la 
ILP aprovada pel Parlament el ju-
liol del 2015 i posteriorment anul-
lada pel govern del PP, recentment 
recuperada. 

“El problema és que allò que en 
realitat es du a terme i funciona és 
la protecció dels bancs i tot el siste-
ma, que posa els interessos del ca-
pital per sobre dels interessos de les 
persones”, segons resa el manifest 
del Col·lectiu Sin Vivienda.

“El veí del barri del Segle XX ha 
posat fi a la seva vida com a de-
núncia i protesta davant d’aquesta 
injustícia. És molt dur per ell i per 
la seva família,  i mentrestant els 
bancs i les administracions conti-
nuen amb els seus assumptes. [...]
Els bancs ens maten i ens assas-
sinen i les polítiques els protegei-
xen”, conclou el comunicat.

P. V.

La recuperació econòmica que 
indiquen tots els informes ma-
croeconòmics no té efecte so-

bre les condicions concretes de vida 
de bona part de la població, especi-
alment de la que ja viu en condicions 
més precàries al Vallès Occidental. 
“L’important augment d’infants que 
reben una beca-menjador, posant de 
manifest la pobresa de les famílies 
amb fills a càrrec”, destaca un infor-
me elaborat pel Consell Comarcal 

del Vallès Occidental, publicat per 
darrera vegada l’octubre del 2018 ho 
deixa molt clar.

“Malgrat la bona evolució els dar-
rers anys del Valor Afegit Brut 
(VAB) i la taxa d’atur a la comarca, 
a Catalunya i a Espanya, això no ha 
suposat una millora, en la mateixa 
intensitat, del poder adquisitiu i dels 
indicadors de pobresa”, diu l’informe. 
Més concretament, “del 2008 al 2015, 
a Catalunya s’ha perdut un 8,7% de 
poder adquisitiu dels assalariats/des 
i un 6,2% en el cas del conjunt de 

l’Estat”. 
Destaca també en 

aquest informe que les 
taxes d’atur del 2017 
de tots els àmbits ter-
ritorials s’han recupe-
rat fins a nivells simi-
lars als del 2008, però 
que, no obstant això, 
“la precarietat laboral 
s’accentua a causa de la 
moderació salarial”. 

La taxa AROPE 
(risc de pobresa i ex-
clusió social), afegeix, 
ha crescut un 4,3% du-
rant la darrera dècada 
a Catalunya. Apunta 
com a referència, que 
“en termes generals i 
en l’àmbit de la Unió 
Europea (UE), l’evolu-
ció ha estat més positi-
va. Per exemple la taxa 
d’atur es va situar entre 

el 7% i l’11% entre els anys 2008 i 
2017 i la Renda Familiar Disponible 
Bruta ha augmentat 2.224€ entre el 
2008 i 2015, mentre que a la comar-
ca s’ha reduït 100€”.

L’indicador relatiu de pobresa l’any 
2017 “millora lleugerament” respecte 
l’any 2016 a la comarca, afirma l’in-
forme, tot indicant que els motius 
d’aquesta “millora” serien “l’augment 
del nombre d’afiliats/des a la Segure-
tat Social, la disminució dels aturats/
des de llarga durada i la reducció de la 
població amb rendes de treball entre 

 ▪ Protesta per la mort d’un veí del barri del Segle XX el passat dia 20 de desembre.

els 6.010€ i 12.020€”. De fet, segons 
les estadístiques, “els treballadors 
del Vallès Occidental que guanyen 
menys de 12.020€ anuals, els ano-
menats treballadors pobres, passen 
en un any del 26,6% al 22,2%”. Tot i 
això, segueix: “per contra, cal destacar 
el lleuger creixement de la franja més 
castigada, els que ingressen per ren-
diments del treball menys de 6.010€ 
l’any, que representen un 13,2% del 
total”. 

L’informe també afirma que “es man-
té la desigualtat de gènere estructural”, 
malgrat que hi ha hagut un augment 
de la taxa d’afiliacions a la Seguretat 
Social a la comarca. Aquesta, però, ha 
estat de forma tímida i general en els 
homes i les dones. En general, l’im-

pacte de la no afiliació i de la desocu-
pació han tingut un major impacte en 
el col·lectiu femení. Concretament, a 
més de la meitat dels municipis de la 
comarca, un 40% o més de les dones 
en edat de treballar no estan afiliades. 
Així mateix, les desocupades de llarga 
durada al conjunt del Vallès Occiden-
tal són gairebé el doble que les del col-
lectiu masculí. 

Finalment, cal destacar, un altre 
indicador significatiu de l’augment 
de la pobresa  com és “l’important 
augment d’infants que reben una be-
ca-menjador, posant de manifest la 
pobresa de les famílies amb fills a càr-
rec”. La comarca es situa en un 14,4%, 
apropant-se a les xifres del conjunt de 
Catalunya.

PV
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FAVT i Sindicatura de Greuges signen un conveni 
de col·laboració en defensa dels drets a la ciutat

Federació d’Associacions Veïnals 2019, consolidació i nous projectes

Pep Valenzuela

L a Sindicatura de Greuges de 
Terrassa i la Federació d’As-
sociacions Veïnals (FAVT) 

van signar, el passat dia 20 de de-
sembre, un conveni de col·laboració 
amb l’objectiu principal d’impulsar 
la “defensa dels drets i interessos le-
gítims dels ciutadans i ciutadanes, 
quan es consideri que l’actuació de 
l’organització municipal pot afectar 
els drets que han de garantir la vida 
diària de totes les persones. Aquests 
drets són: el Dret a la Seguretat Vital, 
contingut en la Declaració Universal 
dels DDHH Emergents, aprovada 
l’any 2009, i el Dret a la ciutat, con-
tingut en la Carta Europea de Sal-
vaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat de l’any 2000”, que va signar 
l’Ajuntament de Terrassa. Ho faran 
tot arribant al conjunt de districtes 
i barris amb una oficina itinerant de 
la Síndica i realitzant altres activitats 
d’informació, formació i difusió de les 
citades cartes i acords internacionals.

“Per la FAVT”, declarà la seva presi-
denta Dolores Lledó, “estava molt clar 
que dues institucions com la Sindica-

tura de Terrassa i la Federació d’Asso-
ciacions Veïnals havíem d’anar de la 
mà en defensa dels drets a la nostra 
ciutat”. Així, “va sorgir la decisió comú 
de signar aquest conveni de col·labo-
ració, i esperem  i desitgem que ben 
aviat posem en marxa els mecanis-
mes per apropar la feina de la nostra 
Síndica als barris. Des de la Federació 
ens felicitem per aquesta signatura i la 

recolzarem en tot allò que necessiti”, 
emfatitza en declaracions al periòdic.

Per part seva, la síndica Isabel Mar-
quès afirma que aquest conveni “és 
molt important, perquè treballant 
amb la FAVT podré saber molt mi-
llor quines són les queixes de la ciu-
tadania, les mancances i les vulnera-
cions de drets que puguin denunciar”. 

Isabel Marquès parla des de l’ex-
periència com a advocada, però tam-
bé com a defensora de la ciutadania, 
perquè exerceix ara un segon mandat 
de Síndica, des del 15 de febrer de 
2018, elegida pel Ple municipal del 
25 de gener del mateix any després 
d’un procés de participació popular 
en el qual aconseguí una gran majoria 

de suports. Durant el passat mandat 
ja va signar un primer conveni de col-
laboració amb l’entitat Prou Barreres, 
per defensar  les persones amb disca-
pacitats, explica. 

D’altra banda, el conjunt de síndi-
ques i síndics de Catalunya tenen un 
altre conveni de col·laboració amb el 
Consell d’il·lustres col·legis d’advo-
cats del país, mitjançant el qual reben 
suport jurídic.

Declara la Síndica que per ella era 
important aquest acord amb la fede-
ració veïnal donada la seva “represen-
tativitat i capacitat de mobilització”. 
L’acord preveu que es puguin “fer 
visites i instal·lar periòdicament l’ofi-
cina de la Sindicatura de Greuges en 

el conjunt dels barris, sense que sigui 
necessari que el veïnatge es desplaci a 
la seu oficial en la Masia Freixa”, co-
menta.

D’aquesta manera, aquest conveni 
permetrà superar algunes de les man-
cances derivades de la limitació de re-
cursos amb que compta la Sindicatu-
ra, que “són pocs i no permeten fer tot 
allò que caldria”, explica Isabel Mar-
quès. Tot i que la dotació pressupos-
tària ha crescut en relació a l’anterior 
mandat, ella mateixa i el seu equip 
treballen aplicant dosis de voluntaris-
me per poder arribar més lluny. Per 
això valora molt aquest conveni. que 
permetrà arribar a tots els barris  de 
la ciutat i a la gent que viu més lluny.

Alguns dels drets 
recollits a la 
Carta Europea
• Dret a la ciutat: “espai col-

lectiu que pertany a tots els 
seus habitants que tenen 
dret a trobar-hi les condi-
cions per la seva realització 
política, social i ecològica”. A 
partir del principi d’igualtat 
de drets i de no-discrimi-
nació de “totes les persones 
que viuen a les ciutats sig-
natàries, independentment 
de la seva nacionalitat”. 

• Dret a la llibertat cultu-
ral, lingüística i religiosa: 
protecció dels col·lectius i 
ciutadans més vulnerables, 
amb mesures específiques.

• Dret a la participació po-
lítica plena, també per a 
les persones nouvingudes 
“després d’un període de 
dos anys de residència a la 
ciutat”. 

• Dret d’associació, de reunió 
i  de manifestació.

• Protecció de la vida privada 
i familiar, “en la seva diversi-
tat i formes actuals”.

• Dret a la informació sobre 
tot el que pertoca a la vida 
social, econòmica, cultural i 
administrativa. 

• Drets als serveis públics de 
protecció social, a l’educa-
ció, al treball, a la cultura, 
a l’habitatge, a la salut, al 
medi ambient, a un urba-
nisme harmoniós i sosteni-
ble i a la circulació i la tran-
quil·litat a la ciutat. 

• Dret al lleure i temps lliure.

Dolores Lledó 
Presidenta de la FAVT

Hem deixat enrere el 2018, 
un any de canvis en la ma-
nera de veure i viure la nos-

tra Federació d’Associacions Veïnals 
a Terrassa. Des d’aquí no puc deixar 
d’agraïr la feina feta al llarg de tants 
anys i des del dia en què es va fun-
dar, fruit de les necessitats d’algunes 
associacions veïnals de créixer i fer-
se més fortes i més representatives 
davant les administracions locals. 
Venim del passat i mai hem d’obli-
dar-ho perquè la memòria és un bé 
preuat que sempre hem de tenir 
present.

El 2018 hem viscut moments his-
tòrics, canvis estructurals i personals 
que han afectat tant a la presidència 
de l’entitat (per primera vegada una 
dona ocupa aquest lloc) com l’es-
tructura i el funcionament dels òr-
gans de gestió (creació del Consell 
Gestor i adequació del nombre de 
membres de la junta, actualització 
d’estatuts i règim d’ordre intern).

També ha estat l’any de la conso-
lidació de la presència de la Federa-
ció a les xarxes socials com a mitjà 
de transparència i apropament  a la 
ciutadania, amb una potent i millo-
rada pàgina web. A més a més, dins 

del projecte d’informació, hem pu-
blicat mensualment articles al diari 
Malarrassa, amb notícies relaciona-
des amb la nostra participació en els 
diferents moviments socials, taules 
municipals i altres plataformes ciu-
tadanes.

I també ens hem obert a altres 
sectors socials o entitats que inter-
venen en objectius d’interès general, 
sempre que comparteixin valors i 
idees que concordin amb els de la 
Federació (per exemple, el Casal de 
la Dona i el col·lectiu LGTB Ter-
rassa).

Hem participat també en l’enfor-
timent de la Federació en l’Espai 
per la Defensa dels Drets Humans i 

Socials de Terrassa, treballant en les 
mocions presentades pel II Parla-
ment Ciutadà. Com a conseqüència 
natural d’aquesta defensa de drets, 
els membres de la Junta vam estar 
d’acord en la necessitat de signar 
un conveni amb l’actual Síndica de 
Greuges, per tal de facilitar l’atenció 
a la ciutadania i per fer-li arribar un 
millor coneixement de la problemà-
tica social, amb un apropament als 
barris i les seves problemàtiques.

Aquestes són algunes de les noves 
línies portades a terme fins ara. El 
2019 continuarem recolzant la gran 
feina que desenvolupen amb regu-
laritat  els nostres representants en 
taules com la de les rieres, a la Pla-
taforma en Defensa de la Sanitat 
Pública o la taula de residus, entre 
moltes altres també importants; 
continuarem donant suport a totes 
les propostes sobre accessibilitat 
que plantegi Prou Barreres, amb qui 
tenim signat un conveni de col·labo-
ració i desenvoluparem el nou con-
veni amb la Sindicatura de Greuges, 
dotant-la dels mecanismes neces-
saris per potenciar i fer efectius els 
objectius que ens hem marcat.; ac-
tualitzarem la nostra imatge corpo-
rativa, adaptant-la a la realitat d’avui 
dia, com ja s’ha fet legalment amb el 
canvi de denominació de “Federació 

d’Associacions de Veïns” a “Federa-
ció d’Associacions Veïnals”.

Aquest és un petit tast del a feina 
feta i per fer, perquè una ciutat com 
Terrassa necessita un moviment ve-
ïnal fort i reivindicatiu, per arribar 
allà a on no arriba l’Administració. 
Per acabar, vull agrair la feina de 

tota la junta, dedicant el seu temps i 
esforç de forma altruista en pro dels 
nostres barris, així com de totes les 
associacions veïnals federades que 
ens han fet confiança.

Com a presidenta de la FAVT, us 
desitjo a totes i tots feliç any nou, 
salut i lluita veïnal.

 ▪ Isabel Marquès, a l’esquerra, Síndica de Greuges, i Dolores Lledó, a la dreta, presidenta de la FAVT, signant el conveni.

Continuarem recolzant 
el gran treball que 
desenvolupen amb 
regularitat  els nostres 
representants en taules 
com la de les rieres, en la 
Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública o la 
taula de residus

L’acord preveu que es puguin 
«fer visites i instal·lar 
periòdicament l’oficina de la 
Sindicatura de Greuges en el 
conjunt dels barris, 
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Àmplia oferta d’estudis universitaris de la UPC 
per a majors de 50 anys

Ana Belén Mesa

Segons les dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), el nombre de per-

sones majors de 50 anys representa 
el 38,31% de la població catalana. 
Davant aquesta dada es fan paleses 
les necessitats i condicions d’aquest 
col·lectiu, que amb l’augment de l’es-
perança de vida, és cada vegada més 
nombrós i  quan una persona es fa 
gran, el cervell necessita estímuls per 
poder gaudir d’una bona vellesa.

Els programes universitaris per a 
persones de més de 50 anys van di-
rigits a un col·lectiu cada vegada més 
motivat i tenen com a funció, mante-
nir l’activitat intel·lectual i formativa 
més enllà de la que s’hagi realitzat 
anteriorment.

Per parlar d’aquest tema ens reu-
nim amb la Bea Escribano, directora 
del Diploma “Ciència, Tecnologia i 
Societat” per a majors de 50 anys de 
la UPC, i amb la Juana Martín, di-
plomada en aquests estudis universi-
taris  i que ha fet un treball d’estudi i 
anàlisi sobre l’oferta d’estudis univer-
sitaris i formacions dirigides a aquest 
col·lectiu. 

• Quin és l’origen d’aquest estudi?
Bea Escribano:  La possibilitat de 
fer estudis universitaris per majors 
de 50 anys comença a ser ben cone-
guda però no hi havia una diagnosi.  
La  Juana Martín es va oferir a fer 
un altre treball de síntesi i aleshores 
li vaig proposar. Es va intentar fer a 
nivell de tot l’Estat, però tot i fer una 
petita prospecció, la dimensió s’esca-
pava i l’hem fet només de Catalunya.
A l’estudi hi ha moltes hores de fei-
na i de picar pedra per poder fer una 
comparació de l’oferta  formativa, els 
formats, els  preus i com es relacio-
nen amb la universitat, entre d’altres, 
i així poder-ne extreure conclusions.

• Juana, tu ets la que ha fet el tre-
ball, i no és el primer d’aquest ti-
pusque fas. Com vas arribar a la 
universitat i per què fas l’estudi?

Juana Martín: Jo vaig entrar a la uni-
versitat quan em vaig jubilar. Havia 
fet la formació obligatòria i altres 
cursos per tenir més formació. Tenia 
companyes que ja havien fet estudis 
universitaris per majors de 50 i jo 
tenia clar que quan em jubilés fa-
ria el mateix i també tenia clar que 

seria el Diploma, tant perquè tenia 
un programa que m’interessava com 
perquè estava a Terrassa. 
Quan arribes a final de tercer, et 
proposen fer un treball de síntesi, i 
com que a mi m’agrada fer les coses 
bé, m’ho vaig prendre com una assig-
natura més. Em va agradar tant, que 
li vaig dir a la Bea si en podia fer un 
altre.

• Aleshores, has fet tot el progra-
ma sencer?

J.M: Sí. Hi ha companyes que en 
haver de cuidar els néts feien les 
assignatures d’una en una, però les 
que podíem, fèiem el quadrimestre 
sencer.
B.E: Sí, la UPC ofereix poder fer les 
assignatures d’una en una a aquelles 
persones que per horari o altres mo-
tius no poden matricular-se el curs 
sencer. També crec que és important 
remarcar que poques persones fan el 
treball de síntesi, és opcional, un fet 
que s’hauria d’analitzar. 

• Endinsant-nos en l’estudi, l’any 
1973, el professor de dret inter-
nacional Pierre Vellas proposa la 
creació de la “Universidad de la 
Tercera Edad” amb un programa 
adaptat a les necessitats d’aquest 
nou col·lectiu, però no és fins als 
anys 90 que es comença a desen-
volupar tant en territori espanyol 
com català.  

J.M: L’any 194 la ONU ja parla del 
concepte d’envelliment i de l’afecta-
ció que té en aquest nou col·lectiu, 
però no tracta el tema fins més en-
davant. També  hi havia grups, crec 
que jesuïtes, que feien xerrades, con-
ferències, tallers i seminaris per a la 
gent de més de 50 anys, però no eren 
formacions reglades.
És a partir dels anys 70 que a les 
universitats, no només a les de Cata-
lunya, s’escampa la preocupació per 
donar sortida a les necessitats que el 
grup de majors de 50 té. Un exem-
ple el tenim  amb el Dr. Joan-Jordi 
Aragay, Màster-Management per la 
Universitat d’Harvard i doctor en 
Ciències Econòmiques per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 
que destaca per l’esforç  que va fer 
perquè es desenvolupessin progra-
mes formatius a Catalunya.

• Aquesta formació reglada no 
té el mateix enfocament que els 

programes universitaris dirigits 
als joves, sinó que tenen una base 
més humanista.

J.M: El desenvolupament de les as-
signatures està enfocat de manera 
diferent i els objectius són diferents. 
Nosaltres no ens formem per una 
professió, ens formem per mante-
nir-nos actius i aprendre allò que 
potser no vam tenir l’oportunitat 
d’estudiar en el seu moment. 

• Quan parleu d’objectius, parleu 
de satisfer necessitats. Quines 
són les necessitats que teniu com 
a col·lectiu?
J.M: Primer cal distingir entre 

l’edat legal de jubilació i l’edat real 
en que moltes persones es jubilen. 
Llavors, de cop, unes persones to-
talment actives i capacitades volen 
fer quelcom que no han fet durant 
la seva vida: estudiar. Algunes ja han 
rebut formació, però en forma d’estu-
dis professionals i ara s’enfoquen és a 
les aficions.

D’altra banda, hi ha la necessitat de 
mantenir l’activitat mental per poder 
envellir bé, i alhora l’activitat física 
que suposa anar i tornar de classe.

B.E: I les relacions que s’estableixen 
entre els companys i les companyes. 
Facilita molt les relacions de les per-
sones de diferents àmbits, perquè 
comparteixen espais i es creen vincles 
molt importants.

J.M: Hi estic totalment d’acord. 
Quan et jubiles passes d’un ambi-
ent molt actiu i 
molt acompanyat 
a un ambient pas-
siu i amb moltes 
hores per estar sol, 
i la solitud és un 
problema.  Aquí se 
t’obre un món; el 
fet d’assistir a clas-
se et fa arreglar-te 
i activar-te. Però va 
més enllà que anar 
a classe: al matí fem 
cafè i això ens ser-
veix per quedar per 
anar al cinema, a 
una conferència,en 
resum, a crear un 
grup d’iguals. Hi 
ha persones que 
es converteixen en 
més que compa-
nyes i amb les que 
comparteixes in-
quietuds. Fer noves 
amistats també és 
difícil quan arribem 
a segons quines 
edats. Sense deixar 
de mencionar la 
part d’activar-te i 
connectar-te amb la 
ciutat.

• Una dada cu-
riosa és que si 
el 38,31% de la 
població és ma-
jor de 50 anys 

això suposen quasi tres milions 
d’habitants. I la xifra de matricu-
lacions, a falta de dades actualit-
zades, està lluny de grans percen-
tatges. Creieu que no hi ha prou 
informació?

J.M: Jo trobo que sí, que qui en 
busca, en troba. Jo mateixa, tot i 
tenir-ne per part de les meves com-
panyes, vaig buscar informació i en 
vaig trobar. Crec que és una qüestió 
d’ocupar-se’n, de pensar que tens ac-
cés a una nova etapa de la teva vida 
i que tens diferents possibilitats per 
afrontar-la. Jo personalment escullo 
aquesta que m’aporta moltes coses.
A més a més, no es necessiten estu-
dis previs, pots escollir fer assigna-
tures, hi ha facilitats de pagament i 
el preus són en molts casos assequi-
bles. Jo mateixa en faré noves assig-
natures que apareixen aquest any i, 
si puc, m’agradaria repetir-ne unes 
altres. 

• Una dada que destaca a l’estudi 
és que el percentatge de dones 
matriculades és superior als ho-
mes. 
B.E: En aquest sentit m’agradaria 

fer un incís, perquè des del Diplo-
ma volem enfocar també els estudis 
a aquelles dones que, per diferents 
motius, treballen com a mestresses 
de casa i que no han tingut oportu-
nitat d’estudiar o com que no es “ju-
bilen” no tenen la consciència de que 
poden estudiar ara. Aquest any hem 

donat 7 beques a dones per tal que 
poguessin cursar els estudis. 

J.M: Jo crec que el perfil que hi ha, 
almenys aquí, és d’una dona d’entre 
50 i 60 anys que va començar a tre-
ballar als 14 anys, que ha estat mes-
tressa de casa, o ha treballat fora de 
casa, com és el meu cas. Quan acabo 
la vida laboral, continuo la vida for-
mativa d’una manera o una altra. Jo  
m’ho passo bé, ara que ja no he que 
matinar per anar a treballar ho faig 
perquè m’aporta moltes coses .

• Quines conclusions n’heu tret 
d’aquesta experiència?

J.M: Molt positives, en totes les 
universitat de Catalunya o Espanya 
hi ha la possibilitat que qualsevol 
persona amb temps disponible a 
partir dels 50 anys, pugi satisfer 
les seves inquietuds, fins i tot sense 
moure’s gaire del territori local.   
B.E: Veient el cas dels matriculats 
de curs sencer en el Diploma, la 
implicació és més intensa i aquest 
col·lectiu de persones s’identifica 
amb una promoció i teixeix uns 
lligams més forts perquè compar-
teixen experiències i moltes hores 
amb els companys i companyes. A 
més a més, a partir de certa edat, 
conèixer nous amics i amigues amb 
els mateixos interessos, des de la 
pluralitat i que convergeixin les ma-
teixes inquietuds pel coneixement, 
tal i com ha dit la Juana, és difícil 
de trobar.

 ▪ Bea Escribano i Juana Martín. ANA MESA
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L’evidència científica avalada per l’Informe de l’Organització 
Mundial de la Salut (2012) diu que l’habitatge és un dels fac-
tors que determina la salut de les persones, tant la física 

com la mental.

En aquest sentit, tant l’Enquesta de Salut de Barcelona de l’any 
2016 com la Radiografia de la Situació del Dret a l’Habitatge, la 
Pobresa Energètica i el seu impacte en la Salut a Barcelona, evi-
dencien unes dades reals que són esfereïdores.
Així, no és d’estranyar que augmentin els casos de suïcidi com 
el que recentment va tenir lloc el passat mes de desembre a la 
ciutat, on un home es va suïcidas abans que el desnonessin. 

Les dades que ens aporta aquesta radiografia, realitzada a par-
tir de persones i famílies amb diferents situacions de precari-
etat social (problemes amb la hipoteca, amb el lloguer, amb el 

treball o amb els subministraments bàsics - l’anomenada pobresa energètica) mostren que el 
70% dels homes enquestats i el 82,3% de les dones presenta una mala salut mental. A més 
a més, la mostra presenta una dada encara més cruel: les dones tenen 4 vegades més risc de 
patir una mala salut mental que la població general de tota la ciutat de Barcelona.

Els resultats també posen sobre la taula que el col·lectiu especialment afectat per l’emergèn-
cia habitacional i la pobresa energètica és el de les dones, i més conretament, les famílies mo-
noparentals. En definitiva, la desigualtat de gènere és un factor de risc que augmenta la vulne-
rabilitat en general.

Si a això hi afegim les dades locals sobre Terrassa i la comarca que publicava l’any 2018 Càritas 
sobre la precarietat de les famílies ateses per aquesta ONG (que són moltes!), veiem que el 

50% d’aquestes viuen amb ingressos que van dels 300 al 750 euros mensuals que no els per-
meten atendre les despeses bàsiques per viure dignament (habitatge, alimentació, vestir...) A 
més a més, segons aquestes mateixes dades, el 14% d’aquestes famílies tenen un deute que 
supera el 100% dels seus ingressos i el 70% del total té clar que mai podrà eixugar els seus 
deutes.

La situació, per tant, és com hem dit moltes vegades, d’una vulneració integral i transversal 
dels drets fonamentals de moltes persones. Davant d’aquesta situació, què volem fer? Què 
estem disposats a fer? Deixar que la gent continuï emmalaltint, fins al suïcidi, que es continuïn 
vulnerant els drets de moltíssima gent amb impunitat? No, evidentment que no! Cal exigir a les 
institucions i a les administracions que actuïn amb contundència, valentia i sensibilitat, fent el 
que calgui per aturar aquesta sagnia. I els ciutadans el que hem de fer és apoderar-nos i lluitar 
pels nostres drets.

Què vol dir lluitar pels nostres drets? Doncs, tenint en compte que històricament els drets no 
són un regal que ens ve del  “cel”, sinó que els tenim com a persones, el que cal és conquerir-los 
amb la lluita. Històricament i de manera continuada, els avenços més importants que s’han 
aconseguit (el vot de les dones, la setmana laboral de 40 hores, les llibertats civils...) han vingut 
després d’un moviment unitari massiu al carrer, obligant els poders polítics i econòmics a cedir. 

Ara el que ens cal és un canvi radical de model de societat, tant en l’àmbit econòmic, com a nivell 
social i polític. El sistema tradicional de democràcia liberal i representativa està caducat. Cal 
una Democràcia real, participativa i constructiva, per tal de recuperar valors humans i disse-
nyar noves relacions en una societat horitzontal.

No pot ser que aquest sistema depredador provoqui més morts (veïns i conciutadans) i que no 
sentim ni dolor, ni tinguem mala consciència... No pot ser! Si perdem la consciència de classe i la 
dignitat com a persones, només ens quedarà la barbàrie.

Dret a l’Habitatge = Dret a la Salut i Dret a la Vida

COL·LECTIU ADVOCATS  
I ADVOCADES  

PELS DDHH

C/ Prior Tapia 26

Telèfon 629 84 36 74

És oportú començar l’any amb 
bon peu. El pessimisme exa-
gerat és contagiós i estèril. Fer 

pedagogia de les bones notícies ens 
ajuda a caminar més ferms i trenar 
nous somnis. Ras i curt. Tenim mo-
tius per felicitar-nos. Ordenances 
fiscals energètiques pel 2019, un pas 
endavant, positiu.

Anem a pams. Des de la constitució 
del Consell Municipal d’Economia 
Social i Solidària, el gener del 2018, 
fa just un any, hem plantejat, en nom 
del Grup Local de Som Energia i de 
la XES (Xarxa d’Economia Solidà-
ria), d’una banda, la necessitat de fer 
avançar les clàusules socials (compra 
i contractació pública transparent, 
responsable social i ambientalment), 
i d’altra banda, la necessitat de dispo-
sar d’una política energètica de fonts 
renovables, més activa i agosarada, 
d’acord amb les noves possibilitats 
que s’estan generant als municipis. 
Rubí brilla, és un bon exemple proper, 
donant continuïtat a la iniciativa ini-
ciada l’any 2010 a Terrassa (i coordi-
nant l’acció de sis municipis: l’Hospi-
talet de Llobregat, Sabadell, Vilanova 
i la Geltrú, Sant Just Desvern i Rubí): 
Eficiència energètica i Agents d’estalvi 
energètic.

En aquesta ocasió, el detonant 
principal ha estatha estat el projec-
te Impuls Solar Vallès. Des del Grup 
Local de Som Energia vam plantejar 
la necessitat de revisar les ordenances 
fiscals, tant en aquest Consell, com al 
Consell municipal de Medi Ambient 
(a través de la nostra representant de 
Som Energia, Sílvia Invers), amb l’ob-
jectiu d’actualitzar-les d’acord amb 
els paràmetres més favorables d’al-
tres municipis del Vallès, i fomentar, 
d’aquesta manera, les instal·lacions de 
generació d’energia elèctrica als sos-
tres dels nostres habitatges. Una acció 
de compra col·lectiva, estimuladora 
de noves accions amb el protagonis-
me de la ciutadania, tal com s’ha in-
format en aquestes mateixes pàgines.

Tenim motius, doncs, per estar sa-
tisfets, per animar a tothom a explo-
rar aquestes possibilitats i per actuar 

Energies renovables per començar l’any
Domènec Martínez

Representant del Grup Local Som Energia al Consell Municipal d’Economia Social i Solidària

amb més coratge, com a ciutadania 
responsable, en la construcció d’un 
nou model energètic. Les modifica-
cions incorporades a l’Ordenança 
fiscal, 2.1 (Bonificacions per energies 
renovables en l’IBI, l’IAE i l’ICIO), 
i al Pressupost del 2019, obren una 
gran finestra d’oportunitats i també 
de nous reptes per l’Ajuntament de la 
nostra ciutat.

Unes pinzellades al respecte: Im-
post de Béns Immobles (IBI); s’es-
tableix una bonificació del 50% du-
rant una vigència de cinc anys pels 
habitatges unifamiliars que instal·lin 
equips de generació elèctrica (panells 
fotovoltaics, eòlica...), que contribuei-
xin a una producció com a mínim del 
30% de la despesa energètica que es 
consumeix, mitjançant un estudi tèc-
nic i de consums justificatiu. També 
s’incorpora una bonificació durant 
cinc anys (el 5% de tots els habitat-
ges vinculats) a aquells habitatges 
plurifamiliars que facin instal·lacions 
per subministrar energia pels serveis 
comuns (com a mínim un 30%), indi-

cant que si la instal·lació arriba al 30% 
de la despesa energètica del conjunt 
de tots els immobles (locals i habitat-
ges), la bonificació arribarà al 50%. En 
el cas de les activitats econòmiques, la 
bonificació serà del 50%, sempre que 
s’arribi a una producció mínima del 
30% de la despesa energètica. Tam-
bé es contemplen beneficis fiscals 
(bonificació fins al 50% de la quota)
a l’Impost d’Activitats Econòmiques 
(IAE), durant tres exercicis. Igual-
ment gaudiran de bonificació en re-
lació a l’Impost sobre Construccions 
(ICO), les obres de nova construcció, 
reforma o ampliació on s’instal·lin pa-
nells fotovoltaics, de generació eòlica 
o qualsevol altra instal·lació de gene-
ració d’energies renovables, tenint en 
compte diferents casos que es con-
templen a la normativa.

De la satisfacció inicial als deures 
pendents. Hem tancat l’any 2018, 
amb l’aprovació de l’Observatori de 
la Contractació Pública de l’Ajunta-
ment de Terrassa però resta pendent 
el Reglament, quelcom indispensable 

per començar a treballar. També resta 
pendent l’aprovació del Pla Estratègic 
d’Economia Social i Solidària de Ter-
rassa. Cal tancar-los tots dos abans de 
finalitzar aquest mandat.

Els reptes i oportunitats per fer créi-
xer l’economia social i solidària són 
enormes, com s’ha vist a la darrera 
edició de la Fira d’Economia Social, 
però no podem perdre el temps. La 
reducció d’emissions C02 i la imple-
mentació de nous compromisos per 
la transició energètica de les ciutats, 
exigeix un nou impuls. Els vam enun-
ciar a la darrera reunió del Consell 
Municipal d’Economia Social i Soli-
dària del mes de desembre, coincidint 
amb el 8è aniversari de la cooperativa 
Som Energia (53.000 associats a tot 
l’Estat), i que va aplegar a Terrassa 
centenars d’associats el 15 de desem-
bre (ja en tenim més de 1000 a la 
ciutat).

Primer. Cal fer molta pedagogia 
de les noves possibilitats que s’han 
obert en l’àmbit municipal, a Catalu-
nya, a l’Estat i a Europa, per avançar 

en aquesta nova cultura energètica: 
produir i consumir energia renovable, 
de forma individual, mancomunada i 
distribuïda. Podem actuar, aquestes 
ordenances són un estímul. També 
per generar més ocupació i profes-
sionalització de qualitat. Economia 
cooperativa i solidària.

Segon. L’Ajuntament ha d’assumir 
la seva quota de responsabilitat, pro-
duint energia neta i renovable. Ha 
d’establir un Pla per la instal·lació 
d’equips de generació elèctrica (foto-
voltaica, eòlica...) a tots els equipa-
ments i edificis i locals de titularitat 
municipals pels pròxims quatre anys. 
El retorn en estalvi energètic i de re-
ducció d’emissions avalen aquesta 
inversió en un temps raonable. El di-
ferencial entre necessitat energètica i 
capacitat produïda s’ha de contractar 
íntegrament a empreses d’energies 
renovables. Per estalvi monetari, per 
ètica i per responsabilitat social.

Tercer. Terrassa disposa d’una gran 
superfície de sostres i naus industri-
als. També hem de trobar la manera 
de posar-les al servei de la generació 
d’energia. L’aposta estratègica per una 
Terrassa industrial passa per una ac-
ció concertada que permeti convertir 
els sostres i teulades industrials en 
centres de generació energètica. Estal-
vi directe i producció d’energia neta.

Quart. Aquests reptes demanden 
anar més lluny. Necessitem una veri-
table Agència Energètica de Terrassa 
(o del Vallès) per articular aquestes 
iniciatives; hem de fer pedagogia; fa-
cilitar a la ciutadania la contractació 
de la seva energia (fons renovables); 
la producció d’energia dels equipa-
ments municipals, dels sostres dels 
habitatges, comercials, industrials. En 
resum, una agència que ofereixi un 
servei transparent, una compra i una 
distribució d’energia que converteixi 
als seus associats en usuaris i usuàries 
responsables. Si ho hem aconseguit 
amb la municipalització de l’aigua, 
per què no ho podem fer amb l’ener-
gia? Barcelona Energia, és ja una rea-
litat i un bon exemple a seguir.

 ▪ Membres de 
Som Energia, 
en el vuitè 
aniversari de 
la cooperativa, 
el passat 15 de 
desembre.

SOCIETAT
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21 de desembre del 2018

Pressupost 
municipal 2019

L’Ajuntament de Terrassa va aprovar de manera defi-
nitiva en el Ple municipal del passat 19 de desembre 
el pressupost municipal per a l’any 2019. Les grans 
prioritats del pressupost són la millora de la qualitat 
de l’espai públic; l’acció i la dinamització social i la mi-
llora de l’ocupabilitat;  la innovació i la projecció de la 
ciutat;  l’educació, la cultura i l’esport com a factors de 
cohesió social; i la innovació i la millora de l’organitza-
ció municipal. 

11,48 M €    Inversions

77,23  milions €
Millora de l’espai públic

29,20  milions €
Serveis a les persones

5,85  milions €
Promoció econòmica

41,58  milions €
Acció educativa, cultural i esportiva, 

innovació i projecció de la ciutat

27,73  milions €
Organització i innovació institucional

Despesa per àmbits 
de gestió

En el pressupost 2019 es preveu disposar de més re-
cursos gràcies a la gestió tributària, a la participació en 
els ingressos de l’Estat, a una menor càrrega financera, 
i a l’anàlisi del pressupost 2018, que ha permès alliberar 
més de 5 milions d’euros més. Així, el proper any es dis-
posarà de 21,76 milions d’euros, que es destinaran als 
projectes que s’han establert com a prioritaris.

Amb  l’import disponible, les inversions es destinaran a 
les actuacions que es consideren prioritàries. A partir 
de les necessitats detectades, s’han inclòs també en el 
pressupost algunes actuacions que s’executarien amb 
partides inicialment retingudes* (en cas que finalment 
estiguin disponibles): millores en polígons industrials, 
projectes designats en processos participatius, millora 
de l’anella verda i manteniment d’equipaments.

21,76  M €     Increment   
                                 de recursos

11,4 milions €
 
Espai públic, neteja, residus, mobilitat,   
 transport, seguretat i civisme

5,2 milions €
Innovació i millora en l’organització municipal.

2,9 milions €
Atenció a les persones, lluita contra les 
desigualtats, cohesió social

1,3 milions €
Educació, cultura, esports i projecció de la 
ciutat

198 
milions €

Pressupost corrent

Despesa  ordinària* 
+ 8,2% 

207,6      
milions €

Pressupost total

Despesa  ordinària 
+ inversions

+ 6,25% 

Pressupost consolidat

Despesa  ordinària 
+ inversions
+ societats i  
organismes municipals

244,3   milions €
+ 11,55%

Eco-Equip I Egarvia / Foment de Terrassa / 
Funerària de Terrassa / Soc. Mpal. de Comunicació /
Patrimoni Mpal. de Terrassa /Soc. Mpal. d’Habitat-
ge de Terrassa / Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL 
(Taigua)

Ha estat necessari aplicar una retenció preventiva (8,1 milions € de despesa ordinària i 0,8 milions € d’inversions) condicionada als recursos procedents dels tributs de l’Estat i a les limitacions 
de les normes d’estabilitat pressupostària.

5,29 milions €
Obligacions legals i contractuals

2,34  milions €
Manteniment i millora de l’espai públic

1,82 milions € 
Garantir l’execució de projectes  
de processos participatius  
del PAM 2016 i 2017

0,7 milions €
Manteniment dels equipaments  
i el patrimoni municipal

0,55 milions €
Projectes Smart i desenvolupament 
tecnològic
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L’Ajuntament aprova un nou ROM que anuncia 
més participació ciutadana i més transparència
Miquel Gordillo

Després de vint anys amb el 
mateix reglament, el ple de 
l’Ajuntament de Terrassa 

ha aprovat el que serà el nou re-
glament orgànic municipal. En un 
exercici on va regnar la concòrdia 
durant pràcticament tot el darrer 
ple de l’any, celebrat el passat 19 
de desembre, l’anomenat ROM es 
va aprovar per unanimitat de tots 
els grups. Un cop aprovat de forma 
inicial, ara el ROM entra en fase 
d’exposició pública perquè s’acabi 
aprovant i entri en vigor un cop es 
constitueixi una nova corporació 
després de les eleccions municipals.

Tots els grups es felicitaren per 
la feina feta i per haver arribat a 
un consens per donar contingut 
al nou ROM. Això sí, després de 
molts anys d’espera i ajornaments: 
el ROM vigent data de l’any 1998, 
i la seva revisió ja es va iniciar al 
mandat 2007-2011. Els treballs de 
revisió s’han realitzat en el marc de 
la Junta de Portaveus i es varen ini-
ciar el 2015, a principis del mandat, 
en paral·lel a les revisions d’altres re-
glaments, com ara el de Participació 
Ciutadana, el de la Sindicatura Mu-
nicipal de Greuges o el Codi Ètic.

Es tracta d’un document que, se-
gons resa el seu enunciat, regula el 
funcionament dels òrgans munici-
pals, els mecanismes d’informació i 
participació ciutadana i l’estatut dels 
membres de la corporació. Durant 
el ple d’ahir s’enumeraren les prin-
cipals novetats d’aquest ROM, que 
passen per potenciar la participació 
ciutadana i la transparència en els 
afers municipals. De fet, s’estableix 
una Comissió de Transparència la 
qual, com va recordar Arnau Mon-

terde de TeC, farà seguiment de les 
ordenances i de tota la documenta-
ció generada per la corporació.

Aportacions decisives del
Parlament Ciutadà i la FAVT

També s’incorporen previsions 
respecte a les normes de desenvo-
lupament de les sessions del Ple 
municipal, principalment respecte 
a l’ordenació d’intervenció en els 
debats, de forma diferenciada en 
atenció al caràcter ordinari o extra-
ordinari d’aquestes, i també en aten-
ció a l’ordre del dia específic quan es 
tracti de sessions per a la tramitació 
de la constitució de l’Ajuntament i 
elecció d’alcalde o alcaldessa, l’apro-
vació del pressupost municipal i de 
les ordenances fiscals, sobre l’estat 
de la ciutat, tramitació de mocions 
de censura o qüestions de confiança, 
o aprovació del resultat del sorteig 
per a integrar les meses electorals.

Des de la CUP, Marc Medi-
na mostrà la seva satisfacció amb 
aquest nou ROM, i amb que a par-
tir d’ara les entitats puguin presen-
tar propostes directament al ple i 
“debatre-les amb els grups munici-
pals”. Tanmateix, el regidor cupaire 
lamentà que no totes les propostes 
que havien presentat hagin prospe-
rat, com ara fer públiques totes les 
juntes o descentralitzar els plenaris 
municipals per tal que es puguin ce-
lebrar als barris de la ciutat, a causa 
que el marc legal estatal ho impe-
deix.

Meritxell Lluís féu esment que el 
reglament de participació ciutadana 
aprovat el juliol de 2016 necessitava 
ser millorat, i que ho ha fet gràcies 
a aquest nou ROM. “La participa-
ció real serà més efectiva”, emfatitzà 

la regidora del Partit Demòcrata, i 
recordà que ara col·lectius que no 
estan constituïts jurídicament tam-
bé podran intervenir al ple amb les 
seves propostes.

Carme Labòria, del grup d’ERC-
MES, també es felicità per l’aprova-
ció del ROM, “tot i que no ha estat 
fàcil”. Recordà que el document s’ha 
accelerat abans que acabi la legisla-
tura, també gràcies a les propostes 
provinents del Parlament Ciutadà, 
a través de la seva moció de Demo-
cràcia.

Per part de l’equip de govern, el 
tinent d’alcalde Amadeu Aguado 
agraí també als serveis jurídics seu 
assessorament i el fet que hagi estat 
“un treball de tota la junta de porta-
veus municipals i que es tracta d’un 
reglament obert al futur”.

Facilitar la defensa perquè es rebi  
la Renda Garantida de Ciutadania

M.G.

Molta gent en situació 
de precarietat ha de-
manat i ha vist de-

negada la seva sol·licitud per 
rebre la Renda Garantida de 
Ciutadania. Parlem d’un acord 
que el Parlament de Catalunya 
va aprovar el juliol de 2017, que 
el Congrés va paralitzar quan 
es va aplicar l’article 155 de la 
Constitució, i que va tornar a 
entrar en vigor el passat mes de 
setembre. 

A Terrassa, vistes les difi-
cultats viscudes, i arran tam-
bé d’una denúncia feta per la 
Síndica Municipal de Greuges, 
Isabel Marquès, es va signar 
un conveni entre l’Ajuntament 
i el Col·lectiu d’Aturats +50, 
el passat mes de setembre, per 
tal que des d’aquesta associ-
ació s’oferís assessorament a 
tothom qui s’hi adreci, ja sigui 
per tramitar l’ajut o per fer el 
recurs d’alçada necessari quan 

s’ha rebut una denegació. De 
fet, a Terrassa, segons ens in-
formaren des d’aquest col·lectiu 
a Malarrassa, el nombre de sol-
licituds denegades és, proporci-
onalment, un dels més alts de 
Catalunya.

Conveni amb el Col·lectiu 
Aturats +50

Aquest conveni amb l’entitat 
va finalitzar a finals d’any. Per 
això ara, el Ple municipal ha 
aprovat un acord, presentat per 
C’s per tal que es prorrogui el 
conveni, a banda que es doti 
dels recursos adients per oferir 
aquest assessorament i que s’ac-
tivi la comissió de seguiment 
que es va establir. Tal com va 
informar la regidora Gracia 
García durant el darrer plenari, 
l’equip de govern va considerar 
adient que aquesta entitat por-
tés aquest assessorament donat 
el seu coneixement del tema i la 
participació del col·lectiu local 

per promoure aquesta renda 
garantida. 

Des dels grups municipals hi 
ha consens en que cal fer efec-
tiu el dret a la defensa de les 
persones que han vist denegada 
la seva sol·licitud. “La urgència 
és extrema, i estarem atents als 
compromisos que es duguin 
a terme”, afirmà Carmen Or-
tuño. “És un dret social que cal 
defensar, i hem de mirar com 
fer-ho possible a Terrassa”, as-
segurà Carme Labòria d’ERC-
MES. 

Per la seva banda, Xavi Mar-
tínez de TeC afegeix que  “la 
pobresa i les desigualtats con-
tinuen creixent a Catalunya”. El 
regidor defensa que s’han d’am-
pliar els recursos adreçats a 
l’entitat, que en el seu moment 
foren dos ordinadors personals, 
impressora i connexió a inter-
net, durant el període estipulat. 
En aquests mesos, el Col·lectiu 
Aturats +50 ha assessorat a 
més de 1.000 persones.

Es crearà una Oficina  
de Dades de l’Ajuntament
M.G.

Una altra proposta aprovada per unanimitat per tots els 
grups municipals, presentada per Terrassa en Comú, fa 
referència a encarar el repte de digitalització de dades re-

lacionades amb l’administració local, segons descriu el portaveu 
Xavier Matilla. “Estem immersos en una revolució tecnològica”, 
assegurà, “hem de tenir el control de dades per prendre decisions 
i perquè la informació al conjunt de la ciutadania obri oportu-
nitats socials de desenvolupament econòmic, de negocis, etc.». 

Així doncs, l’Oficina Municipal de Dades que es crearà vindrà 
precedida d’un estudi preliminar per definir els principis rectors 
de l’Ajuntament amb les dades, els objectius, missió i responsa-
bilitats. També demana definir, elaborar i actualitzar una eina 
de visualització de dades per tal de facilitar i habilitar el moni-
toratge de les polítiques públiques sobre la ciutat. “Les dades, la 
informació i el coneixement permeten millorar el bon govern de 
les nostres ciutats, reduir desigualtats, crear noves oportunitats, 
millorar la gestió dels recursos públics així com són elements 
crítics pel benestar social, polític i econòmic d’aquesta”, segons 
expressa la proposta aprovada.

 ▪ El regidor de la CUP, Marc Medina, durant el darrer ple municipal de l’any.
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Coherència
 i eficàcia

Vicenç Villatoro
Escriptor i periodista

Si unes eleccions municipals són sem-
pre importants, perquè toquen els 
aspectes de la vida més concreta dels 

ciutadans, les que ara vénen tenen una es-
pecial transcendència política. Especial-
ment per al sobiranisme català. Certament, 
com sempre, les eleccions ens permetran 
comptar-nos, i això és essencial en el pro-
cés sobiranista, que necessita poder exhibir 
majories electorals i socials. I en sortiran 
els ajuntaments i sobretot les alcaldies que 
tindran un paper molt rellevant en les cir-
cumstàncies que el país pot viure en els prò-
xims mesos: la resposta cívica a la sentència 
dels presos, el manteniment d’un front ins-
titucional en un hipotètic horitzó d’aplica-
ció molt dura de l’article 155, la projecció 
exterior del cas català com una qüestió de 
democràcia i llibertat. Els ajuntaments (i les 
Diputacions, que surten també d’aquestes 
eleccions!) poden esdevenir les veritables 
casernes d’hivern institucionals del sobira-
nisme.

És molt important comptar regidors, però 
és encara més fonamental comptar alcaldes. 
Els ajuntaments són una institució presi-

dencial, on el pes i la visibilitat de les alcaldi-
es és molt gran. I el sistema electoral fa que 
l’accés a aquestes alcaldies tingui una lògica 
pròpia, diferent a les eleccions parlamentà-
ries. L’experiència ens ha ensenyat que, en 
les circumstàncies actuals, que porten a una 
gran fragmentació del vot, és molt difícil en 
els ajuntaments grans i mitjans aconseguir 
pactes postlectorals amb majoria absoluta. I 
si no hi ha majoria absoluta, l’alcaldia s’atri-
bueix a la llista més votada, encara que sigui 
minoritària. Per tant, ser la llista més vota-
da és en les municipals infinitament més 
important que en les parlamentàries. Estic 
convençut que la major part de les ciutats 
mitjanes i grans de Catalunya, Terrassa 
inclosa, tindran com a alcalde el cap de la 
llista més votada, sense que necessàriament 
tingui majoria absoluta en el ple d’investi-
dura. I que seran molt estranys els casos en 
els que algú arribi a l’alcaldia amb la meitat 
més un dels regidors al darrere.

Al sobiranisme li convé tenir molts vots, 
molts regidors, però sobretot moltes alcal-
dies. És el que més li convé. Quina ha de ser 
l’estratègia, doncs? La que, sense renunciar 
a la coherència en els principis bàsics, faci 
més fàcil que al llista més votada a cada po-
blació sigui sobiranista. El sentit comú diu 
que això és més fàcil si hi ha el mínim de 
candidatures sobiranistes en cada ciutat, si 
es produeixen processos de confluència i 
pactes pre-electorals. Primàries? Sense re-
nunciar a la coherència i a la transparència 
democràtica, tot allò que faci multiplicar i 
dispersar les candidatures independentistes 
pot esdevenir un problema. Tot allò que 
les faci sumar per garantir ser la llista més 
votada, un avantatge estratègic. És millor 
guanyar que buscar culpables per no haver 
guanyat. És més negoci per a l’independen-
tisme tenir moltes alcaldies que tenir molts 
solidíssims retrets a llençar-nos al cap els 
uns contra els altres.

Dret a la participació 
política

Isabel Marquès
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Aquest és “un Dret de primer or-
dre”, per a mi, però en canvi se 
li dóna una relativa importància. 

Sembla que el dret a la participació polí-
tica de la ciutadania es resumeixi només 
a anar a votar al dia de les eleccions.  I 
no! Ara us dono la meva opinió. 

L’article 8 de la Carta Europea de Sal-
vaguarda dels Drets Humans a la ciutat 
(any 2000) diu: “Els ciutadans i ciutada-
nes tenen el dret de participar en la vida 
política local mitjançant l’elecció lliure i 
democràtica dels representants locals”.

Les ciutats signatàries fomenten l’am-
pliació del dret de sufragi actiu i passiu 
en l’àmbit municipal a tots els ciutadans 
i ciutadanes majors d’edat no nacionals, 
després d’un període de dos anys de resi-
dència a la ciutat. 

Al marge de les eleccions periòdiques 
que estan destinades a renovar les ins-
tàncies municipals, es fomenta la parti-
cipació democràtica. A aquest efecte, els 
ciutadans i ciutadanes i les seves associ-
acions poden accedir als debats públics, 
interpel·lar les autoritats municipals pel 
que fa als reptes que afecten l’interès de 
la col·lectivitat local i expressar les seves 
opinions, o bé de manera directa mitjan-
çant un “referèndum municipal”, o bé a 
través de les reunions públiques i l’acció 
popular.

Les ciutats, per tal de salvaguardar el 
principi de transparència i en confor-
mitat a les disposicions legislatives dels 
diferents països, organitzen el sistema 
de govern i l’estructura administrativa de 
manera que faci efectiva la responsabili-
tat dels representants electes envers els 
ciutadans i ciutadanes, així com també la 
responsabilitat de l’administració muni-
cipal envers els òrgans de govern.”

Aquest article expressa de forma clara 
el dret  a la ciutat de les persones, ja que a 

la ciutat hi tenim la nostra vida: hi vivim, 
hi busquem feina, ens hi desplacem… 
És el nostre espai polític i social. És aquí 
on s’obren les condicions per a una de-
mocràcia de proximitat. Se’ns presenta 
l’ocasió perquè tots els ciutadans i ciu-
tadanes hi participin: una ciutadania de 
ciutat.

Una bona administració de les ciutats 
exigeix el respecte i la garantia dels Drets 
Humans per a tots els habitants de les 
ciutats, sense cap exclusió en la promo-
ció dels valors de cohesió i protecció dels 
més vulnerables. És necessari el compro-
mís de les autoritats municipals per tal 
de garantir els drets fonamentals recone-
guts internacionalment.

Perquè això sigui així, cal que la ciuta-
dania  defensi  la dignitat i la qualitat de 
vida de totes les persones, de forma que 
pugui participar de forma activa en la 
vida política local de les nostres ciutats. 

Això s’aconsegueix no només anant a 
votar el dia de les eleccions, sinó que cal 
participar activament de la vida política a 
les nostres ciutats, defensant els nostres 
drets!

Sí, fem primàries!
Marta Begué

Francesc Muntada

14 de juliol 2018. Un sopar 
d’estiu. Un tema de con-
versa: com podríem fer-

ho per tenir un alcalde independentis-
ta a Terrassa? Surten idees, noms... Es 
parla de Primàries Barcelona, de Pri-
màries per la República... La inquietud 
i l’interès es poden palpar en l’ambient.

22 de juliol de 2018. L’Assemblea 
pregunta als socis si creuen que 
l’ANC s’hauria d’implicar amb el 
procés de Primàries. Es pot votar fins 
al 25. Un 87,8 % dels vots són favo-
rables. Al secretariat de Terrassa per 
la Independència no tothom ho veu 
igual. Van passant els dies i el debat és 
intens. L’Assemblea dona suport a la 
celebració de Primàries, però les terri-
torials són sobiranes i poden decidir.

11 d’octubre de 2018. Assemblea 
de socis de ple dret de Terrassa per la 
Independència. Cal que l’Assemblea 
Territorial de Terrassa s’impliqui en 
la celebració de Primàries a Terrassa? 
Hi ha debat, llarg i intens. Es vota i 
el resultat és irrefutable. Una àmplia 

majoria demana que a Terrassa es 
facin Primàries i que Terrassa per la 
Independència s’hi impliqui a fons.

5 de novembre de 2018. Es reuneix 
per primera vegada el Comitè Local 
Organitzador (CLO) de Primàries 
Terrassa. Està format per represen-
tants de Demòcrates de Catalunya, 
Solidaritat per la Independència, 
ANC Terrassa per la independència, 
membres d’alguns CDR de la ciutat i 
persones a títol individual. 

29 de novembre de 2018. Assem-
blea constituent de Primàries Terras-
sa. Èxit de participació, aprovació del 
CLO i engegada d’un procés que té 
dos vessants diferents: la unitat d’ac-
ció de les diferents forces polítiques 
independentistes i una nova manera 
de fer política.

Unitat d’acció: Primàries va néi-
xer del desig, creiem que majoritari 
en la població catalana, d’una unitat 
d’acció clara de les forces indepen-
dentistes. Les dificultats per arribar 

a acords que s’han evidenciat en els 
darrers mesos han fet necessària la 
creació d’un espai de trobada que els 
partits tradicionals no poden oferir. 
Un espai i un funcionament obert on 
tothom hi és benvingut: partits, gent 
de partit o persones que creuen que 
poden aportar el seu talent i la seva 
creativitat per gestionar els municipis 
catalans.

Una nova manera de fer política: 
Primàries ofereix la possibilitat d’im-
plicar-se en el procés polític munici-
pal a tota la ciutadania: associacions, 
partits polítics o persones individuals. 
També hi ha diferents nivells de par-
ticipació: el més bàsic és formar part 
de l’assemblea d’electors, que aprova 
el reglament, escull el Comitè Electo-
ral i la Comissió de Garanties. També 
voten les candidatures i amb els seus 
vots les ordenen dins la llista electo-
ral.

Tots els membres del cens d’electors 
poden, si ho desitgen, presentar can-

didatura i sotmetre-la als vots de l’as-
semblea. A més, poden formar part 
del CLO i de les diferents comissions 
que redactaran el programa electoral.

Primàries Terrassa és, doncs, una 
eina a l’abast de tots els terrassencs 
i les terrassenques per dissenyar la 
ciutat que ens agradaria tenir i per 

escollir uns representants que, en cas 
que Primàries guanyi les eleccions, 
treballaran per fer-la realitat i, en cas 
d’obtenir una representació més mo-
desta, faran el possible perquè hi hagi 
acords postelectorals entre les forces 
independentistes i posaran sempre 
damunt la taula aquella Terrassa que 
entre tots haurem dibuixat.
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Jordi Graupera: “Primàries ha esdevingut alternativa”

Pep Valenzuela

• La proposta Primàries Catalu-
nya s’ha estrenat, pràcticament, 
a Barcelona el passat desembre. 
Com valores aquest primer pas?

És un resultat espectacular, rotund. 
Mai hi havia hagut un procés de 
primàries amb tanta participació, 
10.000 persones votant. El PSC, 
l’any 2015, va portar 7.500 persones 
a votar, sent un partit amb presència 
als mitjans de comunicació, fins i tot 
hi va haver debats entre candidats a 
les ràdios més escoltades del país, és 
a dir, va ser un moviment en el qual 
una part del sistema en promocio-
nava la seva existència i participació. 
Els Comuns, per triar cap de llista a 
l’alcaldia, van aconseguir que votes-
sin 4.500 persones. 
Nosaltres hem superat amplament 
aquestes xifres. Un moviment sor-
git des de la base, autoorganitzat, 
autoconvocat, amb els partits inde-
pendentistes en contra; sense visibi-
litat als mitjans, posant en pràctica 
un canvi cultural en la manera de fer 
política amb la manera de fer primà-
ries, amb més de 50 candidats que 
han fet més de 80 actes a la ciutat 
durant 40 dies.

• Quines conclusions en traieu 
d’aquest primer pas?

Demostra que hi ha molta gent que, 
si bé és partidària de la unitat, no-
més vol aprofitar dels partits el bo 
i necessari, no allò que té a veure 
amb la creació de xarxes clientelars, 
amb la supervivència de les estruc-
tures, amb les negociacions sota 
taula, amb les subhastes en el casino 
il·legal de la política catalana i amb 
l’incompliment del mandat popular. 
Els partits podrien haver entrat en 
aquest procediment i, per tant, refer 
la seva autoritat, que en l’últim any 

ha quedat totalment esmicolada. 
En aquest context, assenyalant de 
manera clara quina és la fallida del 
nostre sistema polític, sobretot del 
moviment independentista, hem 
demostrat que si a la gent li poses 
les urnes per prendre aquestes de-
cisions, la gent surt i vota, més que 
quan els convoquen els partits po-
lítics o quan el sistema pretén blan-
quejar-se amb falses primàries com 
han fet els dos grans partits de Bar-
celona aquest últim any. Primàries 
funciona.

• Aquest èxit ha produït ja reacci-
ons?

L’èxit no se l’esperaven els que van 
menysprear Primàries des del co-
mençament. La primera aproxima-
ció ha estat mirar de silenciar-nos. 
Però l’èxit l’ha vist tothom; el mo-
viment té unes potencialitats infini-
tes. Aleshores, s’han generat reacci-
ons internes en cada un dels grups. 
S’han hagut de reposicionar i pensar 
amb quin discurs poden mirar de 
competir amb nosaltres. 
Això està bé. S’obliga als candidats 

dels altres partits a millorar perquè 
de sobte, els vots estan en disputa. 
Això ens beneficia a tots perquè 
obliga a fer un discurs de ciutat més 
potent, cosa que no s’havia fet. Els 
obliga a aclarir quines són les seves 
posicions respecte al conflicte naci-
onal de fons. 
Els efectes s’aniran notant a mesura 
que passin els mesos, però ens hem 
convertit en una alternativa amb les 
virtuts que les bases estan demanant 
i els partits no estan oferint, i està 
canviant el mapa polític català.

• Pot haver-hi replantejament dels 
partits independentistes i encara 
participar en les Primàries d’al-
tres ciutats?

Les bases dels partits han vist que 
el discurs de Primàries és de veri-
tat i que si els partits acceptessin 
sumar-s’hi, en ciutats com Terrassa 
per descomptat, això significaria la 
victòria inapel·lable. En el procés de 
Primàries es triaria l’alcalde de Ter-
rassa. Això és una novetat històrica. 
I connecta amb gent dels partits al 
territori, que no és el mateix que els 
«crupiers» del casino de Barcelona 
que s’estan disputant les administra-
cions de la Generalitat. Si no que és 
gent que té un compromís molt lli-
gat al municipi i a una experiència de 
base en l’activisme pels afers públics. 
Al mateix temps, les Primàries fun-
cionen per arrossegament. Si molta 
gent s’hi suma, els partits sentiran 
la necessitat d’anar a buscar aquesta 
gent. En el cas de Barcelona han ar-
ribat tard, però a la resta del territori 
hi pot haver-hi un efecte de dir: el 
país és aquí, no dins dels despatxos.

• Dialogueu amb forces socials, i 
sindicals?
Perquè aquest moviment sigui de 

veritat ha de ser un moviment en què 

• Quin paper per a les altres ciutats del país, Terrassa per exem-
ple? 

El debat, en realitat, i crec que això és important per Terrassa, si am-
pliem el focus i mirem el món, és que veiem una deriva dels estats, 
una reacció davant la preeminència de les ciutats, que és una deriva 
que tendeix a l’autoritarisme, al control social, al xantatge, a la por, al 
control de la vida més petita per tenir-nos a tots adotzenats i addictes 
a actituds passives de la vida pública.
Davant d’això, el model català és un model de xarxa de ciutats, que 
desafia justament aquest intent dels estats d’arreplegar-se en una 
deriva autoritària. Barcelona no pot ser el centre d’un territori que 
replica els errors de l’autoritarisme europeu, no pot ser la ciutat que 
intenta deslligar-se del seu territori pensant que una ciutat global és 
un núvol penjat al cel, ni tampoc pot ser la ciutat que vol menjar-se 
tot el seu entorn.
Estem veient al món una deriva cap als centres i un buidatge cultural, 
econòmic, industrial i educatiu de les ciutats mitjanes. Això a Terras-
sa no ha passat encara, i aquí tenim una oportunitat. Curiosament, 
de les 15 ciutats més grans de Catalunya 10 estan dins del moviment 
Primàries. No és casualitat, és la xarxa de ciutats que està a la base 
del país, la que el fa possible, exitós i competitiu; i emergeix quan se 
li ha donat l’oportunitat. L’aliança Barcelona-Terrassa és fonamental.

• En relació amb els Països Catalans, hi ha propostes?
El cercle de xarxes de ciutats que hem de treballar, com si fos una 
unitat neuronal, se’n va fora del Principat, a les capitals de parla cata-
lana. La importància de Perpinyà  és cada cop més visible; o de l’eix 
Barcelona-València. Però també fora de la parla catalana: Marsella, 
Gènova, Torí, Nàpols i fins a l’Alger, és un radi, la Mediterrània Occi-
dental, del qual Barcelona és un centre.

Jordi Graupera i Garcia Milà, va ser elegit candidat del moviment Primàries 
Barcelona a l’alcaldia de Barcelona, una proposta de moviment per “teixir una 

sola candidatura independentista” que ell mateix plantejà el 20 de març de 
2018, i que ja fa camí en altres ciutats dels país, també a Terrassa. Periodista 

i doctor en Filosofia, ha viscut i exercit als Estats Units en els darrers anys, 
però sempre connectat amb la realitat del país, es mostra decidit a canviar el 
mapa polític del país tot planetejant nous horitzons per a l’independentisme. 

Terrassa i la xarxa  
de ciutats

la gent de cada municipi decideixi si 
és necessari i que s’organitzi a la seva 
manera en cadascun dels territoris. 
Donarem suport, informació, forma-
ció, el que calgui i jo mateix aniré a 
Terrassa a fer un acte, a Granollers i 
a Sabadell. 

Però no podia ser un moviment on 
anéssim nosaltres a buscar la gent, 
a veure si trobàvem algú. Cal que la 
gent es mogui. Quan ho han fet, hem 
parlat amb molta gent, de col·legis 
professionals, sindicats... però amb 
gent, no amb la direcció. 

• Pots avançar quelcom del pro-
grama?

-D’entrada tenim el programa que 
acabem de defensar a Barcelona. 
El programa amb el que jo em vaig 
presentar ha quedat refrendat, 
pràcticament per un 80% dels vots. 
Formarà part del procés que ve ara 
després de l’elecció de la llista. La 
premissa de Primàries és que tota 
aportació de gent amb talent, tant 
a la llista com al moviment mateix, 
voluntaris, votants, és una aportació 
necessàra, perquè els projectes sòlids 
es fan amb la suma de sensibilitats i 
perspectives i no amb les idees geni-
als d’una sola persona o un grup de 
persones.
Diem que Barcelona és essencial 
perquè el país surti de l’atzucac en 
el qual es troba i que és una capital 
per la qual volem un renaixement 

cultural, econòmic, urbanístic; 
un mode de vida més humà. Això 
forma de la centralitat de la seva 
forma de veure el món, més lliure, 
més justa, més pròspera, on la gent 
pugui operar, comerciar i crear en 
llibertat, que és el que fan les ciutats 
pròsperes.

• Finalment, què en penses en 
relació a l’anomenat Mandat de 
l’1-O?

L’1-O va ser molt important perquè 
la gent, davant la policia, no es va 
retirar i va demostrar una cosa molt 
senzilla: que som normals, que si tu 
tens la disjuntiva de protegir o no la 
teva llibertat i tu has entès que a l’in-
terior d’aquella urna és on rau la teva 
llibertat, aleshores plantes cara, que 
és el que fa tothom al món.
Dit això, crec que l’1-O tot sol no 
serveix per articular la visió del país 
que necessitem. En part perquè l’han 
pervertit i l’han prostituït,  però tam-
bé perquè les idees que fan possible 
l’1-O i que fan possible resistir, per si 
soles no són suficient.
Per això insisteixo tant en la xarxa de 
ciutats, la necessitat d’una compren-
sió del país, de les ciutats, de la revo-
lució tecnològica, del futur, de l’eco-
nomia, la geografia... sense tot això 
no aconseguirem bastir un projecte 
prou sòlid per a poder aprofitar el 
moment històric que com a genera-
ció tots plegats ens ha tocat de viure.

“Si els partits 
independentistes 

s’hi sumessin, 
en ciutats com 
Terrassa segur 

que en el procés 
de Primàries ja es 

triaria l’alcalde”
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 >Vímet cooperativa, una finca agroecològica a Torrebonica

Horta i pedagogia dels valors del camp a la ciutat

 >A la seu de l’ecobotiga, al carrer del Nord, 105

Som Energia té el seu punt 
d’informació permanent a l’Egarenca

El punt d’informació a Terrassa de la cooperati-
va Som Energia estarà ubicat, a partir d’aquest 
any 2019, a l’ecobotiga l’Egarenca, al carrer del 

Nord número 105, gràcies a l’acord establert entre 
aquestes dues entitats de l’economia solidària de la 
ciutat.

En virtut d’aquest acord, des de Som Energia s’aten-
drà a les persones interessades a conèixer com fun-
ciona aquesta cooperativa de consumidors d’energia 
verda. A més, aquí es faran les altes de noves perso-
nes sòcies i es tramitaran les peticions per contractar 
l’electricitat amb Som Energia. Aquesta activitat s’es-
tablirà dos dies a la setmana de forma regular.

L’acord també inclou que el grup local de Som Ener-

gia celebri en aquest espai les seves reunions habituals 
de grup, i per poder atendre les consultes de persones 
sòcies de Terrassa, que ja s’acosten al miler, o d’altres 
sobre aspectes relacionats amb la cooperativa. Aques-
tes persones sòcies gaudiran també de la mateixa bo-
nificació que els socis de l’Egarenca a l’hora de consu-
mir en la cafeteria situada a la mateixa ecobotiga.

Les dues entitats han signat un conveni de col·la-
boració on es reflecteixen els acords adoptats, el qual 
ha estat rubricat per Roser Busquets, presidenta de 
l’Associació pel Consum Responsable i la Sostenibili-
tat de Terrassa (associació que dóna forma jurídica a 
l’Egarenca), i Santi Martínez Illa, membre i portaveu 
del Grup Local de Som Energia.

Miquel Gordillo

• D’on va sorgir aquest projecte?
Víctor: Sorgeix de la cooperativa l’Ei-
na, i de les negociacions per arrendar 
terres de la Fundació Sant Llàtzer, 
la qual cosa va ser possible gràcies a 
una subvenció de la Generalitat per 
fomentar el cooperativisme (Projec-
te Singulars). Una mica abans s’ha-
via obtingut la certificació per fer-hi 
producció ecològica, l’agost del 2017. 
Posteriorment, i amb l’ajut de més 
voluntaris, vam posar-nos a treure pe-
dres i arreglar el camp el mes d’abril. El 
terreny no tenia, en aquell moment, 
res a veure amb el que és ara. 

• Com ho heu fet per planificar 
quins productes produïu?

Oriol: Estem rebent l’ajut d’un tècnic 
de la cooperativa Mans, vinculada a la 
Fundació Catalunya La Pedrera, per 
fer aquesta planificació del camp. Ells 
també promouen l‘agricultura ecolò-
gica i ens ofereixen assessorament. De 
fet, fins ara hem utilitzat 2 hectàrees, 
ampliables a dues més. En total, la fin-
ca disposa de 10 Ha, tot i que anirem 
ampliant els serveis de mica en mica.

• Quins són els objectius de Vímet?
V: Amb aquest hort agroecològic vo-
lem transmetre els valors del camp cap 
a la ciutat. Farem també acompanya-
ment a persones amb necessitats eco-
nòmiques i és per això que treballem 
amb Serveis Socials de l’Ajuntament. 
La Lucía, que treballa amb nosaltres 
com a educadora, és qui hi està en con-
tacte. La idea és que tothom qui tingui 
aquesta necessitat pugui tenir accés a 
aquests serveis. 

• O sigui que oferiu parcel·les per 
poder plantar 

V: Sí, volem que realment Vímet sigui 

un hort comunitari. Oferim un acom-
panyament i un assessorament on la 
gent podrà gaudir de la seva parcel·la 
de 40 metres quadrats, i es compar-
tirà espai amb perfils de persones de 
diferents nivells socioeconòmics, entre 
gent que ve derivada de Serveis Soci-
als i altres persones que no. D’aquesta 
manera, fem més teixit social. 

• Com es fa aquest treball comuni-
tari?

V: Hem planificat un circuit forma-
tiu per a la gent derivada de Serveis 
Socials, començant per l’hort urbà de 
Torre-sana, que l’associació de veïns 
ens va cedir a nosaltres i a l’Eina. Aquí 
les persones poden estar-se un període 
curt en un espai comunitari per tenir 
un primer contacte amb l’hort. Poste-
riorment, qui ho desitgi pot venir aquí 
a la finca de Torrebonica per treballar 
en una parcel·la pròpia.

O: De cara a oferir visites a escoles, 
estem treballant la part pedagògica del 
projecte conjuntament amb l’Eina i La 
Llavor. Els plantegem venir per tal que 
els infants vegin l’evolució de les hor-
talisses, que es responsabilitzin del seu 
propi planter i que es puguin endur 
alguna cosa a casa, com ara la collita de 
les llavors que ells mateixos van plan-
tar, i que aprenguin a gaudir-lo!

• Malgrat el poc temps que porteu 
s’ha treballat molt la terra, què heu 
produït fins ara?

Vam començar amb tomàquets, ceba, 
i carabassa, i després vam afegir-hi col 
pell de galàpet, col de paperina, col 
llombarda, col kale, bledes, enciam, 
escarola, porros, bròquil Rumanescu 
i bròquil lila, patates, faves, pèsols i 
calçots, que tot just acaben de plantar, 
entre d’altres. Estem treballant per di-
versificar el que produïm.

 ▪ Vista de l’horta agroecológica de la cooperativa Vímet, a Torrebonica.

En aquest curt temps de vida, des de Vímet ja estan treballant també amb altres col·lectius de l’àmbit del 
consum agroecològic. “Els nostres clients estables són l’Heura (Matadepera), l’Egarenca (Terrassa) i 
El Rodal (Sabadell), a banda d’alguns restaurants que ens fèien comandes després de l’estiu, sobretot 

de tomàquets”,  explica l’Oriol. 

Tenen clar que els grups de consum i les ecobotigues “entenen millor com funciona el sector de l’agroeco-
logia, el producte de temporada, que sigui recollit de la terra el mateix dia... A més a més, saben que si una 
fulla està mossegada és indicatiu de què és un producte bo. Això vol dir que estàs fent un consum conscient”. 
Afegeix en Víctor que “s’està llençant molt menjar, s’ha educat a la gent fent-los pensar que la verdura ha de 
tenir una mida i una forma determinada. A més, ara els supermercats es tiren al producte ecològic però no 
treballen l’economia social, no és agroecològic, hem de marcar aquesta diferència, ja que segurament serà 
ecològic, però no serà de proximitat ni serà de temporada”, es lamenta. 

El Víctor té clar que per apostar per aquesta alternativa agroecològica s’ha de créixer i hi ha la “necessitat 
que hi hagi més pagesos i més persones que treballin la terra”. Ells s’han ajuntat en un grup, amb productores 
de Terrassa i de la comarca, Vallès Agroecològic, amb la idea de “fer compres conjuntes, compartir llavors, i 
planificar conjuntament el que conreen, per exemple, si a tu et surt de conya un producte, ho fas i jo faig una 
altra cosa, i compartim producte”.

A través de la web www.vimet.coop es poden adquirir cistelles tancades amb verdures, la mitjana de 3-4 
quilos i la gran de 6-7 quilos. També es poden escollir els productes, “enviem un whatsapp a primers de 
setmana per dir quins productes tenim disponibles”, especifica el Víctor. Els punts per recollir les comandes 
són a la mateixa finca de Torrebonica o a la cooperativa l’Eina, al barri de Torre-sana, el dijous a la tarda, o 
bé al Mercat de Sabadell, on cada dissabte al matí tenen en una parada pròpia per vendre el seu producte. El 
pròxim dissabte 12 de gener al matí realitzaran una jornada de portes obertes, de 10 a 14h, per mostrar la 
finca i explicar tot allò en què treballen a Vímet.

“A les ecobotigues s’entén millor  
el consum conscient i responsable“

MG

Visitem i coneixem una cooperativa local de creació recent 
ubicada en un terreny extens de Torrebonica, dedicada 
a conrear productes ecològics i amb vocació de servei 
comunitari i de formació. Els dos socis treballadors de la 
cooperativa, en Víctor Rodilla i l’Oriol López, ens expliquen 
el seu compromís de transmetre els valors del camp a la 
ciutat, ja sigui a persones amb necessitats especials o a 
infants, a través de produir de forma agroecològica.
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ASSOCIACIÓ  VEÏNS  CA N’AURELL 
CONVOCATÒRIA  ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Dimarts 22 de gener a les 19 h
Plaça Del Tint, 4

ORDRE  DEL  DÍA

* Valoració exercici 2018

* Estat de comptes i aprovació si s’escau

* Renovació càrrecs Junta Directiva

* Propostes d’activitats a desenvolupar el 2019

* Precs i preguntes

Assemblea oberta als veïns i veïnes de Ca n’Aurell. Qui 
tingui carnet de soci/a vigent el 2018 tindrà veu i vot.  

La resta tindrà veu.

 >Ricardo J. Ramírez, vicepresident del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària

“Sense recursos i  amb un reglament encotillat,  
el Govern només intenta validar la seva política”

Pep Valenzuela

Després de quasi un any de 
la seva creació, quin balanç 
fas del treball realitzat pel 

CMESST?
Creat el 30 de gener passat, s’ha fet 
molta feina per part de les entitats, 
particularment la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES), que és la xarxa més 
ampla i organitzada. Això s’ha plas-
mat en la definició del pla estratègic 
d’Economia Social i Solidària per a 
la ciutat, de l’observatori de compra 
pública i en la necessitat d’un equipa-
ment dedicat a aquesta qüestió.
El problema de fons, però, és el fun-
cionament en si del Consell. Nosal-
tres hi vam entrar, tot i ser una mica 
reticents, perquè enteníem que els 
consells en general són una eina po-
tent per afavorir la participació ciu-
tadana per via de les entitats. El que 
veiem ara és que l’ús que se’n fa, per 
dir-ho suau, és molt poc ambiciós. Al 
mateix temps veiem que de vegades, 
els consells municipals en general es 
fan servir de manera perversa com un 
contrapès de les entitats, acusades de 
duplicar funcions o de no voler com-
prometre’s prou.

• Què us heu trobat? 
Ens hem trobat amb un funciona-
ment que no permet desenvolupar 
tota la potencialitat que té el Consell, 
que podria ser un espai per construir 
la política pública d’ESS amb partici-
pació de les entitats i l’Administració, 
fent un diàleg transparent i de confi-
ança. Però això no s’ha acabat de fer.
La sensació que treus és que la funció 
del debat real està molt encotillada i 
molt supeditada a la iniciativa de la 
mateixa Administració. De manera 
que, al final, acaba sent més un espai 
on l’Administració sembla voler va-
lidar les seves polítiques ja preesta-
blertes, supeditant-ho tot als ritmes 
de treball, els temes i les aportacions 
de les entitats. Això limita molt tota 
la potencialitat que té com a espai 
realment constructiu, de diàleg i de 
confiança.

• Per això hi ha hagut problemes per 

aprovar el pla estratègic d’ESS?
Exacte, amb això s’ha posat molt en 
evidència. Abans, ja s’havia fet una 
diagnosi que, des de la XES ja es va 
dir que no s’hi estava massa d’acord, 
no ens va semblar que tingués el nivell 
de qualitat que requeria. Malgrat això, 
vam pensar que després, hi hauria el 
treball sobre el pla estratègic i que les 
deficiències es podrien anar treballant. 
Però el que sembla és que, al final, 
el pla acaba de la manera que he dit 
abans: amb una proposta del govern 

local que aquest vol validar al Consell. 
I és aquí on entrem en conflicte. Les 
aportacions de la XES no es recullen 
perquè, sembla, posen en qüestió el 
pla. L’Administració tampoc posa 
totes les eines que té per garantir 
transparència i generar confiança. Ens 
trobem amb les situacions de sempre: 
teòrics problemes tècnics i que al final 
tot s’acaba reduint no a un problema 
polític, sinó tècnic i/o pressupostari 
suposadament insuperable.
D’altra banda, deixen que les coses es 
podreixin. Teníem un acord majori-
tari per modificar una sèrie d’accions 
a l’octubre, i no s’ha fet res, absolu-
tament res, ni s’ha donat cap infor-
mació. Fns que arriba el desembre 
argumenten que ja no es pot fer res. 
I això no és cert. És clar que es poden 
fer coses.

• Afirmaries, així, que es viu una si-
tuació de bloqueig?

El nostre repte com a entitat era con-
tribuir a dinamitzar un espai que 
anés en la línia de la participació real 
i la decisió. És cert que es tracta d’un 
aprenentatge de totes les parts, nostre 

però també de l’Administració, que té 
una visió dels espais de participació 
molt tancada i poc flexible, una mica 
poruga en el sentit de no estar oberts 
a profunditzar en la participació com 
una oportunitat dialògica i construc-
tiva, oberta a noves formes de treba-
llar en la definició de polítiques públi-
ques, en general, i en particular, en el 
desenvolupament de les tasques que li 
són pròpies.
Una cosa molt bona del Consell és la 
capacitat de generar grups de treball 
molt oberts i que poden fer aporta-
cions, però després no se’ls dóna l’au-
tonomia suficient perquè tinguin més 
capacitat de portar temes al mateix 
Consell per acabar de tancar-los.
Això té a veure també amb una man-
cança del mateix Consell, i tots els al-
tres consells, i és que no estan dotats 
de recursos, no hi ha secretaria tècni-
ca dedicada amb temps i recursos que 
pugui fer seguiment de tots els acords, 
aportant informació i afavorint la par-
ticipació. És un greu problema que fa 
que la gent es cansi.

• Així, doncs, com està la qüestió del 
pla estratègic d’ESS?

Es va fer un grup de treball, es van 
acordar una sèrie de temes, com 
l’avançament d’accions del pla. Però 
quan es va portar al Consell dos me-
sos després, aquí van començar els 
problemes tècnics, de temps, que el 
pressupost està tancat... Disculpes 
que, a més, no són certes, perquè sí 
que hi ha manera de fer tot això.
Amb el tema de l’equipament de 
l’ESS, que està dins del pla estratègic, 
passa una mica el mateix. Hi ha un 
grup de treball, amb menys participa-
ció cada vegada, perquè en lloc de de-
manar-nos quin tipus d’equipament 
necessitem, et demanen que escriguis 
una carta als reis. Mentrestant, segons 
sembla, van fent la seva. D’acord amb 
algunes informacions que tenim, ja 
estarien mirant locals i elaborant un 
document previ de pla d’usos. 
Aquest és el problema: hi ha una 
manca de transparència. Que ens di-
guin el que han fet fins ara i que pu-
guem treballar sobre això, sobre una 
cosa tangible i material. I no que ens 

demanin propostes per arribar al final 
i que ens diguin que no es pot fer res.

• Sembla difícil poder avançar així...
Ho és, però també es fan algunes pas-
ses, alguna d’important, com és apro-
var la creació de l’observatori de com-
pra pública. Ara queda la part més 
important, la normativa de funciona-
ment d’aquesta, que ja s’està treballant. 
La idea sobre el pla era que es pogués 
aprovar en aquest exercici del 2018, 
que ja no podrà ser i s’haurà d’aprovar 
el 2019 amb totes les dificultats que 
hi haurà entrant en el cicle electoral. 
Però bé, veurem com avança.
S’ha quedat aquest mes de gener 
per fer un consell extraordinari per 
intentar aprovar el pla estratègic en 
conjunt, o sigui també l’equipament 
i el pressupost. Està clar, però, que 
abans ens haurien de fer arribar les 
propostes per poder estudiar les op-
cions, per poder començar a treballar 
des de l’inici del 2019. No sé com ho 
faran, sembla una mica la quadratura 
del cercle.
Al final queda la sensació que no hi 

ha una aposta decidida per l’ESS. Hi 
és, sí, però no es fa d’una manera deci-
dida, almenys com nosaltres conside-
rem necessari i ens agradaria.

• Podries ser una mica més concret?
Un exemple: l’Ajuntament té una tèc-
nica de plantilla, que és personal pro-
pi, dedicada a l’ESS, però que porta 
també tota l’Emprenedoria, amb su-
ports puntuals que depenen de sub-
vencions externes, de la Diputació i 
d’altres administracions. O sigui, amb 
recursos propis de l’Ajuntament hi ha 
una persona que es dedica a l’ESS i 
Emprenedoria; més concret, si comp-
téssim per hores, tindríem, com a 
molt, mig tècnic dedicat a l’ESS.
Mentrestant, en una entitat com la 
nostra (l’Eina), que és petita, hi ha 
una persona a jornada sencera dedi-
cada a això. I la XES i els Ateneus co-
operatius tenen 3 persones dedicades 
a la promoció del cooperativisme i 
l’ESS. O sigui que hi ha una despro-
porció bestial entre els esforços d’una 
banda i l’altra i això és molt significa-
tiu.

El passat 19 de desembre va tenir lloc el darrer plenari del 

Consell Municipal d’Economia Social i Solidària (CMESST), 

on s’havia d’aprovar un pla estratègic per presentar i ser votat 

al Ple municipal. Finalment, no es va aprovar el pla sencer, 

però sí la proposta de creació d’un observatori municipal de la 

contractació i compres públiques. Malarrassa ha entrevistat 

en Ricardo J. Ramírez, soci de la cooperativa l’Eina de serveis 

socioeducatius i vicepresident del Consell en representació de les 

entitats, que fa un balanç del recorregut de l’organisme durant 

aquest any, el de la seva creació.

 ▪ Ricardo J. Ramírez és soci i gerent de la cooperativa l’Eina.

“Queda la sensació 
que no hi ha una 
aposta decidida 
per l’ESS, com 

nosaltres creiem 
necessari”
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Penkas D.S: “Definim el nostre estil com a Punk Sex Revolution” 
David de la Blanca

Penkas D.S. són una de les po-
ques bandes de punk que que-
den a la nostra ciutat. El grup 

està format per la Irene, al baix i a la veu 
principal, la Lídia, que toca la bateria i 
fa els cors, el Borja, que toca la guitarra 
i l’Isra, que s’encarrega del saxos i també 
dels cors. Per ells, els grup “són riure, és 
hobby, un moment per desconnectar 
de l’estrès diari i un moment terapèu-
tic i creatiu, a més de vida social”. Ac-
tualment estan en plena presentació 
del seu nou projecte d’estudi i el 19 de 
gener faran la presentació oficial al club 
de rock The Cavern de Terrassa. Els 
hem anat a veure a la seva base d’ope-
racions, el seu local d’assaig. 

• Quan es va formar la banda?
Penkas D.S. va néixer fa aproximada-
ment 4 anys, amb un col·lega una nit 
en un concert del grup Sin Vaselina. 
Ens vam dir: “muntarem un grup”. 
Al principi érem 4 noies i vam fer el 
primer concert al cap de 2 mesos. 
Després, la Thais i jo (Irene) vam ser 
les que vam continuar al grup i vam 
estar 1 any totes dues soles. Al cap 
de poc temps s’hi va afegir en Borja i, 
més tard, l’Isra. Ara fa 2 anys la Thais 
va marxar i es va incorporar la Lídia. 
Els que som ara portem 3 anys tocant 
junts. 

• Com definiríeu el vostre estil?
Podríem dir que fem punk eròtic i fes-
tiu, definim el nostre estil com a Punk 
Sex Revolution.

• Esteu en ple procés de presentació 
del vostre nou treball; on i quan 
l’heu enregistrat?

L’he gravat en dues parts. La primera 
va ser el mes de desembre de 2017, on 

havíem de gravar un sol tema per un 
videoclip però finalment en vam aca-
bar gravant 3. Com que en necessità-
vem més, el març del passat 2018 vam 
decidir tornar a entrar a l’estudi i vam 
gravar 4 temes més, fins arribar als 7 
que conformen el nostre àlbum. Tots 
ens els ha gravat el Xavi Escribano a 
l’EM Estudi de Terrassa, que a més 
a més ens va fer de productor i ens va 
donar un com de mà.

• Qui escriu les lletres? Com compo-
seu els temes?

Les lletres les escriu la Irene i la música 
la composem entre tots al local. Por-
tem algun riff o ritme i a partir d’aquí, 
l’anem desenvolupant a base d’impro-
visació i anem estructurant els temes.

• Quina és la intenció de les vostres 
lletres?

Som molt combatives i combatius. 
Alguns dels temes parlen sobre l’edu-
cació sexual, sobre els mites de l’amor 
romàntic i també fem crítiques a falses 
o falsos feministes. També tenim al-
gun tema més “tonto” que parla sobre 
en Tracio, el nostre ninot inflable i 
també parlem sobre amors i desamors. 
Anne Bonny, per exemple, explica una 
història d’una dona pirata; Calle 23 so-
bre la situació de Cuba i Un miércoles 
cualquiera és una crítica per reivindicar 
que no es jutgi a la gent per viure la se-
xualitat de la manera que més de gust 
li vingui, sense que ningú hagi d’eti-
quetar-nos o ens interpreti malament, 
per posar alguns exemples.

• A Terrassa teniu facilitat per tocar 
als locals?

Llocs per tocar... regular. N’hi ha, però 
les condicions no són fàcils perquè les 
sales et demanen un mínim d’afora-
ment o pagar un lloguer per la sala. 

També hi ha llocs on si va bé tots hi 
sortim guanyant però si va malament 
som nosaltres els que hem de pagar. 
Normalment has de pagar per tocar. 
Els preus, però, no són abusius i si la 
cosa va bé, cobreixes els costos i no has 
de pagar, però nosaltres toquem gratis. 
Potser més que els llocs on tocar el 
problema és més el públic: a les per-
sones els costa cada vegada més sortir 
per veure i escoltar música i pagar 5 o 
10 euros per un grup que no coneixen. 
Si vas a veure un concert d’un grup 
conegut pagues el que sigui però per 
veure una banda local s’ho pensen 
dues vegades. 

• Existeixen ajudes de l’Ajuntament 
per fomentar que les bandes locals 
tinguin més espais on tocar?

Crec que n’hi ha poques o poquíssi-
mes. Que sapiguem, es fa un tour de 
música per centre cívics però no té 
massa continuïtat durant l’any. Pen-
sem que no promouen tots els estils 
musicals com caldria.

• Al grup sou dues dones. Com veieu 
el paper de la dona en el món de la 
música?

Per fi hi ha més dones que fan mú-
sica! De fet, nosaltres escoltem més 
grups de música formats per dones 
que abans. En el món del punk hi ha 
moltes noies i això ha estat en aquests 
últims anys. No només hi ha més 
dones sobre l’escenari, també entre el 
públic. Tot i així, el públic segueix sent 
més masculí encara. Potser el fet que 
hi hagi un grup de dones tocant fa que 
hi hagi més dones entre el públic. S’ha 
naturalitzat el fet de veure dones da-
munt d’un escenari.

• Tornant al vostre projecte, és la 
primera vegada que entreu dins 

d’un estudi?
No, no és la primera vegada. Tenim 
La Maqueta, una gravació que vam fer 
aquí, al local d’assaig i que ens va orga-
nitzar el nostre amic Juanele.

• Teniu la intenció de moure el te-
mes, ficar-vos en una agència o que 
alguna productora us promocioni?

Tenim un debat per l’autogestió del 
nostre projecte i alhora ens aniria 
bé algú que ens donés un cop de mà 
i ens ajudés a buscar llocs on poder 
fer concerts, algú que tingui les eines 
que ens falten i que ens ajudi una 
mica en aquest sentit, seria fantàstic. 
De moment, però, ens movem nosal-
tres mateixos i anem enviant temes a 
sales i llocs on ens agradaria tocar. El 
que anem movent ens està funcionant 
prou bé i està donant els seus fruits. El 
que volem és moure’ns molt per tocar 
tant com puguem, presentar tot el 

que hem gravat i alhora anar muntant 
nous temes al local.

• On us podrem veure i escoltar pro-
perament?

El concert més immediat que tenim 
és el dia 19 de gener aquí a Terrassa, 
al Cavern Rock Bar. El 9 de març to-
carem a Les Naus de Tarragona i es-
tem esperant confirmació per tocar a 
Lleida també al març. El més emotiu, 
però, serà el que farem a Terrassa, ja 
que el CD encara no es pot comprar i 
es podrà adquirir a partir d’aquell dia. 
A més a més, esperem amics i família i 
ens fa molta il·lusió. 
A més a més, ens podeu trobar tam-
bé a Facebook, Instagram, Youtube 
(temes i vídeos) i Bandcamp (escoltar 
i descarregar música de manera gratu-
ïta) i a tots els nostres concerts hi po-
deu trobar el CD, les samarretes i les 
xapes del grup.

La Llibreria Synusia es proposa arribar a les 100 sòcies  
per donar un nou impuls al seu projecte cooperatiu
Pep Valenzuela

“Una política sense por. 
De Hobbes als movi-
ments sense líders”, un 

debat amb els autors de la col·lecció 
de filosofia política en català “Pensa-
ment Polític Postfundacional”; club 
de lectura de Caliban i la bruixa de 
Silvia Federici, un Cicle infantil de 
Teatre i Contes, cicles de poesia, 
presentació de llibres, debats i xer-
rades i un llarg etcètera. Aquestes 
són només algunes de les nombroses 
activitats que es programen a la lli-
breria Synusia, instal·lada a la seu de 
l’Ateneu Candela, al carrer Montser-
rat  número 136. A més a més, com 
a associació participen a la Xarxa 
d’Economia Social i Solidària tam-
bé en el recent projecte del Districte 
Zero per potenciar l’economia local.

Els llibres són l’ànima i el motor de 
l’activisme cultural que desenvolupa 
l’associació, nascuda amb la voluntat 
i l’objectiu de construir una comuni-
tat. I la comunitat va creixent, però la 
sostenibilitat i desenvolupament del 
projecte necessiten més participació 
i compromís. La darrera campanya, 
posada en marxa l’últim trimestre 
del 2018, es planteja com a objectiu, 
arribar a les 100 persones sòcies. El 
moviment s’ha notat: a finals d’any el 
nombre de sòcies arribava a 80.

De totes maneres, explica l’Alcira, 
una de les tres responsables, aquestes 
100 sòcies serien només ”el sòl o la 
base pel manteniment del projecte i 

permetrien donar-li un nou impuls”. 
D’altra banda, diu, caldria “doblar 
les vendes, per tenir aquí també un 
terreny on poder trepitjar més segu-

res”. El que seri òptim és “no depen-
dre de les vendes”, afegeix. D’aquesta 
manera, les condicions que haurien 
de permetre aquest nou impuls, en 

principi, es donarien. Condicions 
que ja es donen amb el gran èxit de 
participació a la majoria d’activitats i 
7 anys de creixement en tots els sen-
tits. La realitat és que s’ha treballat 
amb molt de voluntarisme i entusias-
me, però els ingressos econòmics en-
cara no són suficients. “Continuarem 
pensant i imaginant activitats, eines 
i serveis a més de seguir explicant i 
informant del projecte i com està en 
cada moment”, assegura l’Alcira.

Una part molt important de la lli-
breria és l’espai infantil, per convicció 
i per devoció. A partir d’aquí i amb 
especial dedicació de l’Elena, una al-
tra de les impulsores i treballadores, 
realitzen activitats amb escoles i a les 
biblioteques per “relacionar la comu-
nitat lectora amb autores i editores 
dones i el món educatiu,  creant així 
una xarxa d’escoles, infants, professo-
rat i famílies”, informa.

Així mateix, a través de l’Àrea de 
“Nocions Comunes”, es proposen 
cursos de formació que busquen 
explorar aquells temes que, per con-
juntura i/o interès social, interpel·len 
a buscar espais de discussió i pensa-
ment comú, a través d’eines formati-
ves que parteixen de l’encreuament 
del coneixement situat amb els con-
tinguts teòrics, construint col·lectiva-
ment formes de pensar i d’actuar.

 ▪ Parada de Synusia a la Fira Terrassa Cooperativa del passat 24 de novembre, a la plaça Vella.

 → MÚSICA: ENTREVISTA A PENKAS D.S.

 ▪ El grup de punk Penkas D.S.
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El Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i el Centre Cultural 
presenten programacions molt variades, amb diversos formats  
i per a tot tipus de públic 

L‘estrella de Nadal
La Gala d’estrelles i solistes de Sant Petersburg ha estat una manera estel·lar de finalitzar una gran temporada 
de dansa al Centre Cultural de Terrassa.

Marta Bieto

El passat 15 de desembre, època 
nadalenca on l’ambient que es 
respira és de màgia i estem en-

voltats de llums i estrelles als carrers, 
vàrem poder gaudir d’un espectacle 
de cloenda on l’escenari del Centre 
Cultural era ple d’estrelles de la dansa. 

A diferència d’una obra sencera, la 
Gala d’estrelles i solistes de Sant Pe-
tersburg va oferir petits fragments de 
les obres més importants de dansa 
clàssica dels segles XIX i XX amb ba-
llarins que s’expressaven amb un pas a 
dos o amb adagios, que són les escenes 
que s’interpreten en parella. L’especta-
cle no tenia cap mena d’escenografia, 
només comptava amb un toc d’il·lu-
minació que variava en cada escena. 
D’aquesta manera, l’atenció de l’espec-
tador es podia centrar només en els 
propis ballarins i apreciar la dificultat 
de cadascun dels seus moviments. 

En aquesta gala s’hi van poder veu-
re els primers ballarins i solistes dels 
teatres més importants de Sant Pe-
tersburg, molts dels quals formats a la 
famosa escola d’A. Vaganova i han es-
tat guardonats en diversos concursos 
internacionals amb títols honorífics i 
aclamats pels crítics d’arreu del món. 
Durant l’espectacle es van poder veure 
les següents parelles: Anastasia Luki-
na i Ernest Latypov van interpretar un 
pas a dos de Sílfide i, posteriorment, 
La Bella Dorment; Elena Kotyubira i 
Boris Zhurilov, una parella exemplar, 
van executar una coreografia diferent 
amb Carmen i un pas a dos de Giselle, 
on la ballarina va fer una interpretació 
on es va fer palès en seu gran nivell 
tècnic amb un gran nombre de salts i 
piruetes; Chinara Alizade i Vladimir 
Yaroshenko van encisar el públic amb 
un pas a dos del Trencanous i uns 
moviments de tutú mentre la ballari-
na seguia amb gràcia el ritme dels pas-

sos. La parella va acabar amb un duet 
de Tristany i Isolda, un adagio neo-
clàssic ple de sentiment on el públic 
va embogir un cop finalitzada la inter-
pretació;  Elizaveta Barkalova i Sergei 
Kononenko van ballar un adagio del 
Llac dels cignes i Corsario, on la ba-
llarina va demostrar una gran elegàn-
cia; finalment, Ekaterina Tchebikina i 
Petr Borchenko van interpretar el pas 
a dos del segon al del Llac dels cignes 
i, la millor ballarina de l’espectacle, va 
demostrar una gran força tècnica i de-
licadesa alhora. A més a més, la parella 
també va interpretar l’adagio de la Ba-
lladera, on Tchebikina també va estar 
estel·lar.

Certament, però, hi van haver algu-
nes mancances tècniques, sobretot en 
els ballarins, ja que van tenir algunes 
dificultats a l’hora de realitzar alguns 
passos, quedant-se així un esglaó per 
sota de les ballarines. Malgrat això, en 
general l’actuació va tenir un gran ni-
vell i el públic en va sortir satisfet. 

Aquest va ser l’esdeveniment que 
va tancar la temporada de dansa 
de l’any 2018 al Centre Cultural de 
Terrassa, marcada per un increment 
d’assistència a les actuacions i on la 
programació s’ha consolidat com a 
referent cultural de la nostra ciutat. 
Fins la temporada vinent!  ▪ Ballarins de Sant Petersburg al Centre Cultural. JOSEP GUINDO

Mar Garcia Prat

E l CAET ha programat es-
pectacles amb forta pre-
sència terrassenca que es 

combinaran amb grans noms de 
l’escena teatral actual i el Centre 
Cultural oferirà espectacles musi-
cals, monòlegs i concerts per com-
plementar la temporada estable 
de música i dansa. En totes dues 
programacions hi ha una forta 
presència d’espectacles familiars. 
A continuació, fem un recull dels 
espectacles que es podran veure el 
primer trimestre de l’any: de ge-
ner fins a març.

La temporada 2019 de teatre 
del CAET s’iniciarà amb l’estrena 
del clàssic Moby Dick de Melville 
interpretada per Josep Maria Pou 
el diumenge 19 de gener; al febrer 
serà el torn de Sembla que rigui, 
la història d’una dona gran que 
demana permís per marxar inter-
pretada per Mont Plans i escrita 
per ella mateixa i Òscar Constantí 
i aquest mateix mes també es po-

drà veure la premiada i estrenada 
al TNT l’any 2017 Rebota rebo-
ta y en tu cara explota, on Agnès 
Mateus i Quim Tarrida faran una 
mirada a la violència de gènere a 
través d’aquesta peça. El mes de 
març començarà amb la repre-
sentació de Quincas (la mort i la 
mort) a càrrec del terrassenc Òs-
car Muñoz i seguirà amb El Preu, 
que retorna als escenaris després 
de l’èxit assolit fa dos anys sota la 
direcció de Sílvia Munt. El mateix 
mes també es podrà veure El chi-
co de la última fila, una obra con-
temporània dirigida per Andrés 
Lima i escrita per Juan Mayorga 
i, finalment, La bona persona de 
Sezuan, escrita per Bertolt Brecht 
i dirigida per Oriol Broggi, tanca-
rà els primers tres mesos de l’any 
de programació teatral. 

Per la seva banda el Centre Cul-
tural també ha presentat un gran 
nombre d’espectacles per aquesta 
propera primavera. El monòleg 
Los bailes de mi vida, d’Alber-
to Demomento donarà el tret de 

sortida als espectacles aquest mes 
de gener i aquest mateix mes es 
podrà veure el també monòleg 
Alguns neixen estrellats, prota-
gonitzat per Joan Pera (que haurà 
rebut el Gaudí d’Honor recent-
ment) i David Olivares. Al febrer 
el pianista guanyador del Premi 
Ricard Viñes oferirà el concert El 
piano de Rachmàninov acompa-
nyat de la Simfònica del Vallès i 
per tancar el mes Jose Corbacho, 
Santi Millán i Javi Sancho por-
taran l’espectacle de monòlegs 
Comedy Zoo Tour. Finalment, el 
mes de març començarà amb els 
concerts de Luz Casal, que pre-
sentarà el seu nou disc Que corra 
el aire i Youn Sun Nah participarà 
al 38è Festival de Jazz de Terrassa 
amb un concert – debut a Catalu-
nya. A final de mes serà el torn de 
Joan i Roger Pera amb la Simfò-
nica del Vallès i l’espectacle Papà 
Mozart i tancarà el trimestre Bru-
no Oro amb el seu espectacle de 
monòlegs que porta per títol Im-
mortal.

Una programació familiar 
carregada d’estrenes

El Teatre Principal serà la seu 
dels 3 espectacles que tindran lloc 
aquest primer trimestre: el mes de 
gener es podrà veure l’espectacle 
de màgia Formidable, de Charlie 
Mag; el febrer portarà l’obra de 
clown Italino Gran Hotel, de la 
Cia. La Tal i al març serà el torn de 
La rateta que escombrava l’escaleta, 
una relectura del conte tradicional 
a càrrec d’El Replà Produccions.

Pel que fa al Centre Cultural, 
aquest proper cap de setmana es 
podrà veure El trencanous per a 
tots els públics, amb les entrades 
de totes les sessions exhaurides; 
al febrer la cantant pedagoga Dà-
maris Gelabert oferirà el seu nou 
espectacle i el grup Brodas Bros 
amb Brincaderia oferiran l’especta-
cle Vibra, una peça de percussió i 
danses urbanes. Al març es podrà 
veure el musical Aladín, un musical 
genial i l’espectacle de bombolles 
Bloop! de la Cia. Pep Bou.

Gala de Ballarins Catalans al món
Dissabte 16 de febrer – 20h.
Diumenge 17 de febrer – 18h.

Sant Petersburg Festival Ballet
Diumenge 3 de març – 18h.

Cia Antonio Márquez
Dissabte 16 de març – 20h.

Ballet de Catalunya: La ballarina 
de Picasso

Diumenge 7 d’abril – 18h.

Víctor Ullate Ballet
Dissabte 27 d’abril – 20h.

Ailey II
Divendres 10 de maig – 20.30h.

Dissabte 11 de maig – 20h.

Ballet de Catalunya: 5a i 7a Simfo-
nies de Beethoven

Dissabte 28 de setembre – 20h.
Diumenge 29 de setembre – 18h.
Crea Dance Foundation
Dissabte 19 d’octubre – 20h.
Diumenge 20 d’octubre – 20h.

Patricia Guerrero
Dissabte 9 de novembre – 20h.

Gala American Ballet Theatre
Dissabte 23 de novembre – 20h.
Diumenge 24 de novembre – 18h.

Ballet de Geòrgia
Dissabte 21 de desembre – 20h.

Programació de la 36a. Temporada BBVA de Dansa al Centre Cultural
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FITXA BIBLIOGRÀFICA 

De robots i màquines o un 
nou tractat d’alquímia

Raquel Santanera Vila

 
El Gall Editor,  
Pollença, 2018 
 71 pàgines

Àngel Carbonell

Què hi ha més enllà d’Orion o de les Portes de Tannhäu-
ser? Què ens espera com a humans en un món cada 
vegada més fred, aspre i inhumà? Quan parlarà el De-

miürg que fins ara calla?

Fa gairebé dos segles semblava que la ciència havia de por-
tar la humanitat cap a nous paradisos de felicitat racional i 
infinita. Però, com deia Voltaire, vam descobrir que la ciència, 
en comptes d’eliminar la barbàrie, només la perfecciona. Ar-
ribarem aviat, enganxats als mòbils, a la tecnologia i a l’indi-
vidualisme, a un món nou, gris i fred, en què serem esclaus de 
les màquines, on governaran els robots, i on tot allò humà ens 

serà aliè.

Tot això ja ens ho diuen els sociòlegs i els científics. Ho hem 
vist escrit també en relats memorables que confiadament 
anomenàvem de “ciència ficció”. Ara, però, ens ho diu també 
la poesia.

D’això, i de moltes altres coses, tracta aquest intens poemari 
de Raquel Santanera. Els versos i els poemes se succeeixen 
amb una bellesa esfereïdora, esgarrifosa, com en un malson 
que ens sacseja fins a despertar-nos amarats d’angoixa. Què 
n’estem fent del món? En què ens estem convertint? Cap a 
on anem? Cada poema és un crit que ens recorda la pèrdua 
incessant d’humanitat, la despersonalització que patim, la 
desculturització i la suposada tecnificació que, lluny d’allibe-
rar-nos, ens converteix en màquines bescanviables i sense 
ànima.

Si els científics ens parlen en prosa freda, Raquel Santanera 
ens parla en la llengua d’una cosa tan impronunciable com el 
«desassossec». I això ens reforça la fe en la poesia, que quan 
es fa bé i amb talent, ens pot explicar moltes coses senzilla-
ment amb una imatge o una paradoxa. La màquina no podrà 
copsar mai la textura d’uns cabells, la foscor d’una pell, ni 
podrà entendre que aquell líquid que s’escampa de les feri-
des és vermell, ni podrà transcendir tampoc “l’alfabet esclau 
dels seus programes”. La poesia es torna en aquest llibre més 
poesia que mai, perquè ja no aspira a explicar res de mane-

 → TEATRE: ELS NOSTRES ACTORS

Joan Martínez, el Sr. Scrooge d’El conte de Nadal

 → POESIA

De robots i màquines  
o un nou tractat d’alquímia

ra racional, sinó visceral. En pocs versos constatem que les 
persones es difuminen i les màquines s’encarnen en metall 
immortal i conqueridor. I de mica en mica, a mida que desa-
pareix l’ésser humà, la màquina guanya. No és estrany, doncs, 
que el llibre acabi amb una angoixant i pertorbadora revisió 
del Cant Espiritual de Maragall, que acaba anhelant que “sia, 
doncs, amb la tècnica una major naixença”.

No és el primer poemari de Raquel Santanera. El va precedir, 
l’any 2014, la seva celebrada Teologia poètica d’un sol ús (Vi-
ena Edicions), i aquelles expectatives de jove i prometedora 
poetessa s’han vist confirmades i reafirmades amb aquest 
De robots i màquines..., justament guardonat amb el premi 
Pollença de poesia de l’any 2017. Sens dubte, una lectura re-
comanable per la seva bellesa freda, per la seva capacitat de 
suggerir universos i, no cal dir-ho, per la presència d’un llen-
guatge afilat com un bisturí, com un làser disposat a escap-
çar-nos, precís, concís, d’una paleta de grisos lírics contras-
tats de manera sorprenent.

Si ara ens trobem davant el seu segon llibre de poemes, és 
necessari que en vingui un tercer, i un quart… Que siguin 
tots d’una qualitat tan ferotge com aquest, o de més qualitat 
encara, perquè la joventut de l’autora ens fa presagiar tota 
mena de nous èxits. La seva joventut i el seu talent són allò 
que complementa la fredor angoixant del llibre, perquè apor-
ten esperança. Les màquines, per molt perfecte que sigui el 
seu programari, no faran mai poesia. La Raquel, sí.

Eloi Falguera 
Director i autor

Joan Martínez fa 13 anys que 
és el Sr. Scrooge de El conte de 
Nadal que, any rere any, es re-

presenta al Teatre de la Santa Creu. 
Evidentment, el Joan també és un 
dels emblemes de la Companyia de 
Teatre 34 Passes que, aquest 2019, 
farà 14 anys. I ho celebraran d’una 
manera formidable: participaran 
amb l’obra El mercader de Venècia 
(on en Joan també fa el paper pro-
tagonista) a diversos concursos de 
teatre del país. A més, estrenaran 
dos nous projectes: aquest mateix 
gener La pau retorna a Atenes i, a 
la primavera, Exam. Un any, doncs, 
de molta feina.

En Joan Martínez, però, és molt 
més que el mític Sr. Scrooge (aquell 
vell avar a qui se li apareixen 3 fan-
tasmes la nit de Nadal). La seva 
vinculació amb el teatre es remun-
ta als anys 70. Són gairebé 50 anys 
de fer escenografies, de fer d’actor 
o de tramoia. Per parlar d’aquesta 
llarga trajectòria l’hem entrevistat 
als camerinos del Teatre de la Santa 
Creu, una estona abans que pugi a 
l’escenari per representar El conte 
de Nadal, el penúltim dia de l’any 
2018. 

• El Sr. Scrooge, de El conte de 
Nadal, és el paper que més ve-
gades has fet?

Sí. A més, aquest paper va ser el 
meu bateig com a actor principal 
d’una obra. Fins aleshores havia fet 
poca cosa com a actor i sempre pa-
pers secundaris.

• Què té aquest personatge d’es-
pecial?

La veritat és que, en el fons, té allò 
que tenim totes les persones: coses 

bones i coses dolentes. En general 
tots som bons, però tenim aquells 
moments on ens deixem dur per 
l’instint... El Sr. Scrooge no és ni 
bo ni dolent. El problema és que 
està mal jutjat des del principi de 
l’obra. Li passa com al Shylock de 
El mercader de Venècia.    

• Aquest Shylock, també vell i 
avar, és l’altre protagonista que 
estàs fent a El mercader de Ve-
nècia. 

És el paper més difícil que he fet i, a 
la vegada, el més atractiu. Quin ac-
tor no el voldria fer? En el fons crec 
que l’Scrooge de El conte de Nadal 
i el Shylock són el mateix personat-
ge. Són dos homes a qui els ha cos-
tat molt d’aconseguir el que tenen 
i no ho volen perdre. Tots dos es 
plantegen: “Caram, aquests diners 
que m’han costat tant d’aconse-
guir, ara els he de donar esplèndi-
dament?” Fins que, al final, els dos 
s’adonen que tots els diners que te-
nen no serveixen de res. Que arri-
barà el dia en què moriran i els seus 
diners es quedaran aquí. Shylock i 
Scrooge són similars. Són malvis-
tos per tothom per la seva avarícia, 
però llavors, quan la gent està ne-
cessitada bé que van a buscar-los, 
bé que els demanen ajuda!

• Fent aquest personatge de 
Shylock, aquest hivern parti-
ciparàs en concursos de teatre. 
Com afrontes aquest nou repte?

Aquestes actuacions signifiquen 
molt per mi. És una sort poder fer 
el protagonista d’un Shakespeare 
fora de casa teva, davant d’un pú-
blic que no et coneix. Aquí a Ter-
rassa fem teatre entre amics i tot 
és més fàcil. Però als concursos et 
jutjarà gent que no et coneixerà de 
res. Sortiràs i només seràs un per-

sonatge amb molt ulls al damunt. 
Això és una gran sort per algú que 
fa teatre amateur, és tot un premi. 
Caldrà donar-ho tot.

• La teva vinculació al teatre, 
però, ve de lluny.

Sí, ve de fa molts anys. Cap al 1970 
començo fent d’ajudant del tramo-
ia. Començo aquí mateix, al Teatre 
de la Santa Creu, de petit. El tra-
moia era el que feia pujar i baixar 
els decorats de paper de l’època. 
Però el gran salt es produeix el dia 
que l’Antoni Sazatornil, un pesse-
brista i company meu, em demana 
de fer una escenografia conjunta 
per Els Pastorets, de Folch i Tor-
res, que es farien per primer cop al 
Casal de Sant Pere. Aquells Pasto-
rets els va dirigir el Francesc Fal-
guera i deuria ser cap a l’any 2000.

• Per què van suposar un canvi?
Perquè allí vaig conèixer el Jaume 
Gil, el Francesc Falguera, la Núria 
Moya, l’Eloi, amb qui el 2005 vam 
fundar el Companyia 34 Passes.A 
més, aquells anys al Casal de Sant 
Pere van suposar el meu debut 
com a actor.

• Com va anar la cosa?
Després d’aquells Pastorets, l’any 
següent em demanen de fer una 
altra escenografia. Seria per una 
obra anomenada Majòrica. En 
principi només havia de fer els de-
corats, però resulta que a un mes 
de l’estrena els va fallar un actor 
i em van demanar si volia fer el 
paper d’un sordmut que tocava la 
guitarra. I amb aquest paper tan 
curiós, però divertit, vaig comen-
çar a trepitjar escenari. Al Casal de 
Sant Pere, després, també vaig fer 
tres anys de Sant Josep als Pasto-
rets. 

• I el 2005 es va fundar 34 Passes. 
Exacte. Amb 34 Passes, des del 
principi, ens hem dedicat bàsica-
ment a un teatre més familiar: La 
Caputxeta i el llop, La volta al món 
en 80 dies, Peter Pan, Mary Pop-
pins...
 
• Podem dir que actualment 34 

Passes viu un moment molt bo? 
Amb estrenes, participacions en 
concursos...

Sí, és un moment molt bo i molt ac-
tiu. Aquest desembre hi ha actors, 
directors i tècnics que hem estat 
treballant en 4 obres diferents. Tot 
just hem acabat El conte de Nadal i 
ja estem a punt d’estrenar la següent 
obra: La pau retorna a Atenes. La 
farem aquí, a la Santa Creu, el dar-
rer cap de setmana de gener i el pri-

mer de febrer.
• Aquest 2019 també et veurem 

en una altra estrena de la com-
panyia, fent un altre paper espe-
cial.

Sí, serà a la primavera amb l’obra 
Exam. Faré un personatge que no 
parla gaire, però que està molta es-
tona a l’escenari. De vegades, al món 
amateur, quan et donen un paper 
secundari sense massa text, la gent 
arrufa el nas. Però, compte, s’ha de 
fer bé. El fet de no parlar significa 
que has de guanyar-te el públic ac-
tuant només amb el cos. No pots 
estar a l’escenari simplement com si 
fossis una cadira o un gerro. Exam 
és una obra complicada, qui vingui 
a veure-la s’ho passarà bé, però hau-
rà d’estar atent. Hi ha un reparti-
ment d’actors i actrius molt bo.

 ▪ Joan Martínez, una de les cares més emblemàtiques  
de la Companyia de Teatre 34 Passes.

ELOI FALGUERA
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 → VINYETES

HORITZONTALS: 1. Títol de la pu-
blicació que teniu a les mans. 2. 
Principi vital dels éssers vivents, 
especialment de l’ésser humà. En 
plural, despullada. 3. Sagrari de l’al-
tar. 4. Aliatge de ferro i carboni. Vo-
cal. Conec. 5. En plural, peix de sabor 
exquisit. Impressió produïda en l’òr-
gan de l’oïda per les vibracions elàs-
tiques d’un cos que es propaguen en 
tots els medis materials en forma 
d’ones. 6. En sentit contrari, religiós 
de certs ordres, especialment dels 
mendicants. Infusió. Cinquanta ro-
mans. 7. Contracció. Manoll de flors. 
Tretzena lletra de l’alfabet. 8. En 
sentit contrari, conjunció francesa. 
País africà. 9. Tornar a posar (algú 
o alguna cosa) en l’estat d’abans. 10. 
Ruc. Consonant. Expressió que evo-
ca el soroll d’una cosa que es trenca.

VERTICALS:  1. Població a tocar de Ter-
rassa. 2. En plural, religiós o religiosa 
que fa la penitència en un lloc desert. 3. 
Digne d’una persona de condició lliure. 
Conec. 4. Mullar (alguna cosa) de mane-
ra que el líquid la penetri, que absorbeixi 
la  major quantitat possible de líquid. En 
sentit contrari, nom de lletra. 5. Dife-
rent. Districte Federal. Peça de suro. 6. 
Lletra grega. Personatge bíblic. Corrent 
d’aigua dolça. 7. Nom de dona. En sentit 
contrari, naturals de Croàcia. 8. En plu-
ral, líquid contingut en certs teixits dels 
cossos organitzats, com la carn, el fruit 
de certes plantes, etc. Nom de dona. 9. 
En plural, peça principal d’una casa on 
es reben les visites. Violenta irritació 
contra algú o alguna cosa. 10. Burro. 
Vas rodó de terrissa o de metall. Cent 
romans. 

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI

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

 
cesccarcellerf@yahoo.es  669 24 76 32

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. MALARRASSA. 2. ANIMA. NUAS. 3. TABERNACLE. 4. ACER.  O. SE. 5. DORADES. 
SO. 6. ERARF. TE. L. 7. PEL. RAM. L. 8. ET. ETIOPIA. 9. RESTAURAR. 10. ASE. P. CRAC. 

 → PROBLEMA D’ESCACS

Les negres juguen i guanyen.

Igualtat material total. Els 
dos reis es troben molt ex-
posats, tenint en compte 
que encara estan totes dues 
dames en joc. Les negres 
disposen d’una contundent 
jugada que les porta a la vic-
tòria imminent. 

Solució: 1…Dd2+ (Aquesta simple jugada obliga al rei blanc a anar a una 
casella desfavorable, això permet el següent cop tàctic). 2. Rb1 – Dxe1+! 
; 3. Txe1 – Cd2+ ; 4. Rc2 – Cxc4,   0 – 1 (també guanya 2…Cc3+; 3. bxc3 – 
Txe1+)

CINEMA
DIVENDRES 11 DE GENER

 > 22h. Luna nueva, de Howard 
Hawks. Mini cicle: dues ver-
sions de la mateixa història
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46

DIVENDRES 11 I DISSABTE 12 
DE GENER

 > 17,19.40 i 22h. Border
 > 17.15 i 22.05h. Juliet, desnuda
 > 19.30h. Sobre ruedas

Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIUMENGE 13 DE GENER
 > 17 i 19.40h. Border
 > 17.15h. Juliet, desnuda
 > 19.30h. Sobre ruedas

Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES 16 DE GENER
 > 17, 19.40 i 22h. Border
 > 17.15h. Juliet, desnuda
 > 19.30h. Sobre ruedas 
 > 22h. Dogville (Filmoteca)

Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

 > 21.30h. Amanece que no es 
poco. Celebrem 30 anys de la 
seva estrena
Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 136

DIJOUS 17 DE GENER
 > 17, 19.40 i 22h. Border
 > 17.15h. Juliet, desnuda
 > 22h. Sobre ruedas
 > 20h. Everybody’s talking 

about Jamie, el musical 
Preu: 9€
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIMECRES23 DE GENER
 > 21.30h. Cicle de cinema 

Videodrome - exili i cinema: 
Frozen River.
Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 46

CLUB DE LECTURA
DIMARTS 15 DE GENER

 > 18h. Ateneu Terrassenc: 
1984, de George Orwell  
Preu: Trimestral. 6 - 18€
Ateneu Terrassenc 
Passeig del Vapor Gran, 39 B

DISSABTE 19 DE GENER
 > 11.30h. He venido a hablar 

de mi libro
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

CONCERTS
DIVENDRES 11 DE GENER

 > 22.30h. Barcelona Jazz 
Quintet 
Preu: 12€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu, s/n

DISSABTE 12 DE GENER
 > 19h. Concert d’Any Nou a 

càrrec del grup Veus d’Evohè
Ateneu Terrassenc 
Passeig del Vapor Gran, 39 B

 > 21h. Carota de Ipanema. 
Jazz, bossanova, soul i música 
actual
Cafè de l’Aula de Música 
C/ Volta, 37

 > 22.30h. Happy Jazz Fee-
twarmers Quintet 
Preu: 12€
Nova Jazz Cava  
Passatge Tete Montoliu, s/n

DIUMENGE 13 DE GENER
 > 12.30h. Últim vermut musi-

cal de la temporada amb Miss 
Loopita
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

DISSABTE 19 DE GENER
 > 20h. En cantem, concert de 

mites, llegendes, històries i 
tradicions 
Preu: 10€
Auditori Municipal  
C/ Miquel Vives, 2

 > 21h. Hemiola Trio, influèn-
cies folklòriqes i colors 
contemporanis
Cafè de l’Aula de Música 
C/ Volta, 37

DUMENGE 20 DE GENER
 > 20h. Les estacions, inter-

pretades per l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 
Preu: 10€
Auditori Municipal  
C/ Miquel Vives, 2

CULTURALS
DISSABTE 12 DE GENER

 > 12h. Vermut: conversa amb 
editores de Pensament Polí-
tic Postfundacional

Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

 > 19h. Innauguració de 
l’exposició «VI Concurs de 
fotografia Mitja Marató»
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46

DIMARTS 15 DE GENER
 > 19.30h. Presentació del 

llibre Grec mèdic: guia per 
identificar termes, de Jaume 
Ripoll Miralda
Ateneu Terrassenc 
Passaig del Vapor Gran, 39 B

DIVENDRES 18 DE GENER
 > 19h. Presentació del llibre 

Cuarto menguante, d’Ernesto 
Frattarola
Llibreria La Temerària 
C/ Goleta, 7

 > 21h. El còmic Alberto 
Demomento presenta el seu 
espectacle: Los bailes de mi 
vida 
Preu: 12€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 20 DE GENER
 > 18h. Moby Dick, de Hermann 

Melville. Interpretada per 
Josep Maria Pou 
Preu: 26€
Teatre Principal 
Plaça de Maragall, 2

DIJOUS 24 DE GENER
 > 20.30h. Cicle de poesia 

amb Esther Pardo Herrero i 
la seva obra Diario de ciclos 
fértiles 
Preu: Taquilla inversa
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

ESDEVENIMENTS
DILLUNS 14 DE GENER

 > 19h. Conferència Raó i 
emoció en la creativitat 
científica i poètica, a càrrec 
de David Jou
Centre Cultural 
Rabla d’Ègara, 340

DIMECRES 16 DE GENER
 > 19h. Xerrada Anarquisme i 

feminisme avui
Arxiu Històric 
C/ Baldrich, 268

DIJOUS 17 DE GENER
 > 10.30h. Taula rodona entorn 

del llibre Com s’esbrava la 

mala llet amb l’autora, Antò-
nia Carré - Pons
Biblioteca Districte 4 
C/ Infant Martí, 183

DIMARTS 22 DE GENER
 > 19h. Xerrada: Biografia i 

obra de l’escriptor americà 
Kurt Vonnegut, a càrrec de 
Pepa Rosiñol
Ateneu Terrassenc 
Passeig del Vapor Gran, 39 B

 
INFANTIL

DISSABTE 12 DE GENER
 > 20h. El Trencanous per a 

petits i grans 
Preu: 10 - 20€ 
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 13 DE GENER
 > 12 i 18h. El Trencanous per a 

petits i grans 
Preu: 10 - 20€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

 > 18h. Formidable 
Preu:8€
Teatre Principal 
Plaça de Maragall, 2

DISSABTE 19 DE GENER
 > 18.30h. El mocador del Sul-

tà. Amb Crisspeta i Yekibud 
Ediciones 
Preu: 5€ per infant a partir de 
2 anys. Aforament limitat
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

 
EXPOSICIONS

 > «Mag Lari, la màgia de la 
indumentària» 
Fins el 24 de febrer
Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil (CDMT) 
C/ Salmerón, 25

 > «Rembrandt, geni del gra-
vat» comissariat per Vicenç 
Furió 
Fins el 24 de febrer
Centre Cultural - Sala 2 
Rambla d’Ègara, 340

 > «Porexperiència», de l’estu-
di Drastik Words 
Fins el 5 de febrer
Escola Municipal d’Art i Disseny 
C/ Colom, 114 

 → AGENDA
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 → PERFILS:  VERÓNICA LAFONT

• Per començar, aclarim conceptes. Què sig-
nifiquen les sigles LGTBIQ?

La L és per les lesbianes; la G és pels gais; la 
T és per les persones trans, que poden ser 
transsexuals, transgènere o persones que fan 
cross dressing; la B és per les persones bisexuals; 
la I és per les persones intersexuals i la Q jo, 
personalment, no la posaria dins de les sigles 
perquè reivindica les persones Queer, és a dir, 
agafa el nom de la Teoria Queer i s’apropia del 
concepte queer, que en anglès és un insult que 
significa rar. El que pretenen és treure les eti-
quetes que delimiten a les persones LGTB o 
altres persones que no viuen dins de la norma 
cis – heterosexual. 

• Les sigles més visibles, com en el cas del col-
lectiu de Terrassa, acostumen a ser LGTB. 
La Q de vegades no apareix pel que acabes 
d’explicar en relació amb la Teoria Queer, 
però, i la lletra I?

La lletra I fa referència al col·lectiu de persones 
intersexuals i dins d’aquest, hi ha persones que 
neixen amb uns genitals que el metge o met-
gessa no cataloga, degut a les variacions que 
s’han produït als cromosomes o a les gònades. 
Aquests trets són, doncs, purament biològics. 
És cert que molta gent en aquest cas parla de 
diversitat afectiva sexual, però el problema 
d’aquest concepte és que tots som diversos, 
també els cis – heterosexuals, i aleshores es 
genera confusió perquè tots som diferents dels 
altres. El tema de la nomenclatura és difícil, si 
et posiciones amb les sigles LGTBI estàs re-
forçant unes etiquetes per fer-les visibles, però 
promoure la diversitat afectiva i sexual també 
és important, cada lluita té el seu espai. 

• Ets una persona molt implicada amb el 
col·lectiu LGTB: has estat presidenta de 
LGTB Terrassa i actualment n’ets la secre-
tària. 

Sí. Vaig venir a viure a Terrassa l’agost de l’any 
2013 i al mes d’octubre vaig començar a anar a 
l’associació LGTB Terrassa. M’hi vaig implicar 
molt des del principi. Em va agradar la diver-
sitat de persones que hi havia: gent gran, gent 
més jove, homes, dones, persones no binàries i 
persones trans. Vaig veure que era un espai que 
tenia molt de recorregut per fer i que m’apor-
taria molts coneixements i noves experiències. 
I així va ser. 

 ▪ Verònica Lafont

“Com més visible es 
fa una persona de la 
comunitat LGTB, més 
exposada està i és més 
fàcil que l’agredeixin”
«“Sóc una dona, sóc lesbiana i em considero una persona sociable, activista, feminista 

i d’esquerres”. Així és com es defineix la Verònica Lafont, nascuda a Sant Vicenç de 
Castellet i resident a Terrassa des de l’any 2013. Només arribar a la ciutat, va conèixer 

el col·lectiu LGTB, n’ha estat la presidenta i actualment hi fa tasques de secretariat 
i col·labora a la comissió de feminismes. A més a més, el mes de novembre passat, 
va ser escollida Vicepresidenta segona del Consell Nacional LGTBI de Catalunya.

Mar Garcia Prat

• Malgrat les lluites i reivindicacions del col-
lectiu LGTB, creus que les persones que 
en formen part pateixen discriminació per 
una part de la població?

Sí, evidentment que sí. Nosaltres ens adonem 
de la discriminació que patim fixant-nos en les 
persones trans que quan van a buscar feina te-
nen una taxa d’atur enorme o també quan al-
guna persona del col·lectiu té por de donar la 
mà a la seva parella pel carrer per les mirades 
d’altres persones. Potser aquest fet no es dona 
tant als centres de grans ciutats però sí que pas-
sa en barris més perifèrics. Els infants també 
pateixen aquesta discriminació quan pateixen 
assetjament escolar. 

“Crec que es pot lluitar 
a través d’identitats 
concretes i alhora fer 
visibles a les persones 
que se senten 
invisibilitzades dins i 
fora del col·lectiu”

• I tot això passa en un país com Espanya 
que és teòricament “modern” i progressista 
en aquest sentit. Segons les dades de l’In-
forme de delictes d’odi contra lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals (LGTBI) de 2017, 
redactat per l’Observatori Madrileny con-
tra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, 
durant aquell any hi va haver, de mitjana, 
gairebé una agressió homòfoba al dia a la 
Comunitat de Madrid. Aquesta dada és 
molt dura. 

Sí, és molt dur llegir això. Com més visible es 
fa una persona de la comunitat LGTB, més 
exposada està i és més fàcil que l’agredeixin. 
Per això, de vegades, tenim aquesta por de 
donar-nos la mà pel carrer en segons quins 
llocs, d’expressar mostres d’afecte en públic o 
les persones trans, fins i tot poden tenir por de 
caminar pel carrer si no tenen passing. Evident-
ment que comparativament amb altres països, 

aquí sí que estem emparat per la llei, tot i que 
encara hi ha molt recorregut per fer. Penso, 
però, que hem de lluitar per la gent que neces-
siti fugir dels seus països perquè és perseguida 
per la seva orientació sexual, però ho hem de 
fer sense cap mentalitat colonitzadora i sense 
creure’ns per damunt de ningú. 

• Has comentat que aquí, a Catalunya, el col-
lectiu LGTBI està emparat per la llei. Te-
nim diverses lleis: la Llei 11/2014 contra 
la Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia; l’any 
2017 el Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC) va publicar un Codi Ètic sobre trac-
tament de persones LGTBI als mitjans de 
comunicació i l’any 2018 es va aprovar la 
Guia per a la incorporació de la diversitat 
sexual i de gènere a les universitats cata-
lanes en relació amb la llei 11/2014. Què 
en saps d’aquesta guia que ha estat l’última 
proposta que s’ha aprovat?

La llei 11/2014 proposa fer una sèrie d’accions, 
a les universitats, amb els mitjans de comunica-
ció, a les escoles i també inclou un protocol per 
les persones trans a les escoles, entre d’altres. 
Totes aquestes propostes que s’estan promo-
vent es despleguen a partir de la llei. Això és el 
que conec pel que fa a la llei, les accions que es 
promouen des del Govern i des de les entitats 
perquè cadascú l’apliqui en el seu àmbit. 

“Es pot parlar de 
diversitat afectiva 
i, quan calgui, 
d’etiquetes concretes”

• Tinc la percepció personal que actualment, 
tant als mitjans de comunicació com a les 
xarxes socials es fa més èmfasi amb el con-
cepte de “diversitat de gènere” i es donen 
per assumits els conceptes “lesbiana” o “gai”. 
És així?

Suposo que ara es parla molt més de les perso-
nes trans perquè han estat invisibilitzades pel 
propi col·lectiu durant molts anys. Actualment, 
a través de la lluita contra la despatologització 
trans i gràcies a que hi ha moltes persones que 

estan parlant de les diversitat afectives més en-
llà de les etiquetes de lesbianes, gais, bisexuals o 
plurisexuals, s’està construint una nova manera 
d’entendre la lluita. 
Jo crec que parlar de diversitat de gènere i de 
diversitats és beneficiós perquè aquest nou pa-
raigües engloba molta més gent que les sigles 
LGTB, ja que hi ha persones que no es senten 
identificades amb aquesta etiqueta i que si que 
es senten part d’aquestes persones amb diversi-
tat afectiva, sexual i diversitat de gènere. Penso 
que és una bona lluita, crec que es pot lluitar a 
través d’identitats concretes i alhora fer visibles 
a les persones que es senten invisibilitzades 
dins i fora del col·lectiu, com poden ser les bi-
sexuals o les plurisexuals.  Totes dues coses són 
compatibles: es pot parlar de diversitat afectiva 
i, quan calgui, d’etiquetes concretes. 

• Aleshores, creus que les etiquetes són ne-
cessàries dins del col·lectiu?

Personalment crec que sí. El que fan és apo-
derar-nos i crear un imaginari col·lectiu, per 
tant, és necessari que hi hagi etiquetes per vi-
sibilitzar-nos perquè sinó hi fossin, no seriem 
visibles i la lluita no serviria per res. Un cop ja 
ets visible, el que has de fer és lluitar perquè 
aquesta diversitat sigui, no normativa, perquè 
no volem ser normatius, sinó que signifiqui 
aconseguir tenir els mateixos drets i deures que 
la resta de persones. Un cop aconseguit això, 
caldrà alliberar-se d’aquestes etiquetes i cons-
truir una altra identitat que vagi més enllà i que 
no encaselli. 

• L’última: com veus el futur de la lluita 
LGTBI mentre la dreta política comença 
a tenir encara més poder del que ha tingut 
fins ara?

La dreta i l’extrema dreta sempre hi ha sigut, 
però fins ara l’extrema dreta no ha tingut, en 
els últims anys, representació política a les ins-
titucions. Per desmuntar aquests discursos cal 
pedagogia i formar individus amb capacitat 
de produir discursos crítics. Cal entendre que 
les diferències ens uneixen i ens aporten noves 
maneres de veure el món, que tot és sempre mi-
llorable però que el que hem assolit fins ara ha 
estat gràcies a molt d’esforç.


