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>Coordinadora
>
Capaç fa 13 anys de treball i lluita

Pels drets de les persones amb discapacitat
Pep Valenzuela

L

es ciutats, la societat com un
tot, estan poc o gens preparades per tenir en compte
les persones amb discapacitats o
capacitats diverses. Les famílies
es veuen forçades a transitar permanentment una terrible cursa
d’obstacles i dificultats. Tot i això,
durant el temps de l’etapa escolar
(fins als 20 anys), segons dades de
la coordinadora Capaç, n’hi ha més
recursos. Però a la vida adulta, la
manca de recursos adequats és terrible.
En Carles Godall coneix molt bé
la situació. Membre fundador de
la junta de la Coordinadora Capaç
pels drets de les persones amb discapacitat, és pare d’una noia de 22
anys amb pluridiscapacitat severa.
Capaç va néixer a Terrassa a partir
de les AMPAs de les quatre escoles
d’educació especial (dues municipals, Pi i Fàtima, i dos concertades,
L’Heura i Crespinell).
Fa 13 anys, el grup de famílies que
feia i fa la festa anual Distrobada
(13 edicions), considerà que calia
també atendre conjuntament altres
problemes fora de l’àmbit escolar, i
decidiren crear Capaç. En aquests
anys, el que ha passat és que els infants ja són adults, amb problemes
molt diferents, explica en Carles.
Al principi, les necessitats i reivindicacions estaven molt enfocades al lleure: casals de cap de setmana i d’estiu, «perquè a les escoles
estava tot bastant resolt, n’hi havia
recursos», diu en Carles. Tot i que
des de fa temps la situació s’està
complicant, les escoles es massifiquen i augmenten les ràtios.
A partir de la participació en la
Taula de Discapacitat municipal,
ara dita de capacitats diverses,
Capaç va començar a treballar també en altres àrees, com la d’accessibilitat, principalment.
«Vam començar a trobar-nos que
els problemes apareixien amb el
pas a la vida adulta», subratlla la
Gemma Paül, amb 3 anys a l’entitat i actual presidenta, mare d’una

PV

▪▪ Gemma Paül, presidenta de Capaç, i Carles Godall, membre de la junta

noia amb paràlisi cerebral des del
naixement, avui amb 21 anys. No
vol dir que durant l’etapa escolar no
hi ha problemes, destaca, «pensa
que a l’estiu hi ha quasi tres mesos
en què les escoles no funcionen, i
per les famílies amb infants amb
un alt grau de dependència la vida
es complica molt. Les vacances són
dures». Per això la importància
dels serveis de lleure.
Res comparable, però, a la
situació amb les persones
adultes. «El punt crític
actualment», afirma en
Carles, «és que veiem que el
creixement demogràfic de la
ciutat continuarà, i fa anys
que les administracions no
inverteixen, la situació va a
pitjor».

Per les persones adultes només
n’hi ha un centre de dia, amb les

Un canvi radical de vida
per les famílies
Per una família que té un fill o filla amb alguna discapacitat una mica
servera, explica en Carles, de la junta de Capaç, la primera conseqüència,
normalment, és que si les dues persones treballaven, gairebé automàticament una d’elles haurà de deixar de treballar, perquè si no és pràcticament impossible tenir cura de l’infant.
«El primer any», assegura la Gemma, presidenta de Capaç, «és tot de
metges amunt i avall»; i el segon i el tercer... afegeix el Carles, tot afirmant
que «és un canvi radical de vida, algú ha de passar a estar absolutament
ocupat amb la cura de la filla o fill. No recordo casos de poder continuar,
perquè la necessitat de recursos és alta, i en la majoria de casos són les
dones les que se’n fan responsables».
Hi ha l’impacte econòmic si s’ha de deixar la feina, i després totes les
despeses per metges i necessitats derivades, medicacions. I encara, tant
o més important, l’impacte emocional i sobre les relacions personals, a
la família i amb les altres persones. Aquí també, apunta en Carles, el pas
d’infant a persona adulta fa «cada cop més difícil fer el mateix tipus de
vida de les altres persones».
«Poden semblar coses ximples, però te n’adones amb el temps que d’alguna manera et vas aïllant», declara la Gemma, i «acabes relacionant-te
només amb persones amb situacions similars». Això té un costat bo,
perquè són «grups de suport important i molt necessaris», assegura en
Carles, «però hi ha el perill de tancar-se en aquest món, en les problemàtiques, en les queixes, i clar també necessites aire fresc».

mateixes places que fa 20 anys, i
una residència, tot ple. El Departament es limita a fer ampliacions
de ràtios, més gent en el mateix espai. La Pineda, residència i centre
de dia, al Roc Blanc, amb 18 places,
ara té amb 24 persones, i s’anuncia
que s’arribarà a 29. Les places de
residència, 62, que és el nombre
de llits que hi caben, no es poden
ampliar.
«I aquesta ampliació de ràtios,
una solució per sortir del pas, s’ha
produït perquè Capaç no ha parat d’exigir-lo perquè les persones
no es quedin al carrer», destaca la
Gemma. Així les coses, algunes famílies busquen residència fora de
Terrassa.
El que més indigna davant
d’aquesta situació és que hi ha un
acord per construir una nova residència i centre de dia des del 2006,
quan es va firmar un conveni amb
l’Ajuntament i la Generalitat. El
2009, l’Ajuntament va cedir els terrenys, però la construcció i posada
en marxa, que era responsabilitat

de la Generalitat mai va realitzar-se. «Des de llavors no s’ha fet
res», emfasitza en Carles, «i quan
dic res vull dir res, absolutament
res».
La gent de Capaç creu que n’hi
hagut també un greu problema
de planificació dels recursos. Així,
mentre a Terrassa fa falta urgentment aquest centre, hi ha llocs on
hi ha equipaments que no s’obren.
Els problemes als centres
especials de treball
Simultàniament, altres entitats,
com Prodis i Fupar, també comencen a tenir problemes greus. Primer, perquè les places de centres
ocupacionals estan congelades fa
anys, informa en Carles. O sigui
que les persones que surten de les
escoles especials i que, en principi,
tenen plaça garantida, cada vegada
se’ls posa més difícil. Però la resta
s’ha d’esperar que n’hi hagi alguna
baixa.
A mig camí, existeix el Servei
Ocupacional d’Integració (SOI),

▪▪ Dista Distrobada, organitzada cada any per Capaç, al parc Vallparadís

per persones que tenen possibilitats de treballar a una empresa
ordinària o centres especial, però
que quan acaben l’escola els falta formació específica. Es va crear
perquè l’oferissin centres ocupacionals com Prodis. Aquí, el problema
és que, pensat per un termini de
temps curt, sense sortida, les persones es queden.
Aquest any, explica en Carles,
per primer cop, Prodis va dir que
no podia agafar totes les persones,
una situació que el Departament
va resoldre després de molta pressió de Prodis i també Capaç. «Però
només fan pegats, pensa que el pròxim juny sortiran d’escola entre 10
i 20 persones més», afegeix. «I així
és cada vegada, amb cada persona,
quan fer la previsió no costa, les dades les tenim».
Un altre recurs que podria ajudar
en aquesta situació són les places
de respir, un recurs important per
les famílies. Un servei d’estades
temporals que allibera les famílies
de desgast i estrès, o directament
necessari en cas d’accident, malaltia o necessitat de les persones que
cuiden. A Barcelona només n’hi ha
un, per tota la província, a Llars
Mundet, gestionat per la Diputació.
El problema, en tot cas, és de
prioritats i decisió política,
pensen en Carles i la Gemma.
«Ha sigut per nosaltres un
malson, perquè després
de 10 anys, la cessió dels
terrenys va ser en 2009, no
hem aconseguit avançar res»,
lamenta en Carles.

En aquest punt, sentencia la
Gemma, «l’única opció que ens
queda és l’acció pública. Volem
fer un manifest, recollirem
adhesions d’entitats de la ciutat,
i organitzarem actes públics,
concentracions, manifestacions, el
que calgui». Parlant d’adhesions,
afegeix en Carles, «tenim el
problema que som col·lectiu molt
minoritari, amb poca visibilitat,
per això és important fer entendre
que aquest és un problema de
ciutat, de tothom».
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Es presenta l’avantprojecte del Parc de la República
Després d’anys de reivindicació, el gran parc ubicat a Sant Pere Nord enceta un procés participatiu
per fer-hi aportacions i propostes de millora.
Miquel Gordillo

E

l nou Parc de la República serà una realitat al
barri de Sant Pere Nord,
després d’anys d’espera, i de
comptar amb un avantprojecte
que va resultar guanyador en un
concurs. Seran en total 30.000
metres quadrats de zona verda i esbarjo que connectarà la
Rambla de Francesc Macià amb
l’avinguda de Béjar, i que delimitarà també amb l’Avinguda
del Vallès i el carrer Provença.
Va ser el passat 19 de novembre de 2018 quan es va signar
el contracte amb l’equip guanyador d’aquest concurs d’idees,
Feu’Godoy Arquitectura, radicat
a Solsona. Ara l’Ajuntament
està realitzant un procés participatiu per donar a conèixer a la
ciutadania la proposta guanyadora, així com per obrir canals
per rebre propostes i suggeriments.
A la sessió de presentació del
projecte de nou parc, realitzada
el dijous 17 de gener al Vapor
Universitari, el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat,
Marc Armengol, anuncià el que
serà «un gran espai de ciutat,
un pol d’atracció on es concentren set equipaments públics, i
en el futur dos més», com seran
la residència per a gent gran i
els habitatges tutelats. «Arribar
fins aquí no ha estat fàcil, ho
sap prou bé l’associació veïnal”,
recordà Armengol, “ha requerit
realitzar expropiacions molt
costoses», a la vegada que destacà que es tracta «d’un projecte

que correspon a tota la ciutat,
no només a l’equip de govern».
Recuperar la identitat del
barri i un procés participatiu
Els seus promotors assenyalen
que el projecte pretén recuperar
la identitat del passat i posar de
manifest la història de l’espai.
«Volíem conèixer la història del
territori a l’hora de dissenyar el
projecte», explicà Anna Feu, de
Feu’Godoy Arquitectura, tot recuperant «el coneixement dels
seus camps de conreu, les masies que l’envoltaven, l’antic Camí
de Can Petit o l’antiga mina».
L’avantprojecte presentat salva
un desnivell important, per això
hi haurà terrasses en plataformes per adaptar-se a l’orografia
del terreny, segons exposà en
Carles Godoy, del mateix despatx d’arquitectura. Així, el disseny proposat incorpora diversificar els espais amb diferents
usos, com ara jocs infantils,
circuit per a gent gran, pistes
d’streetball, àrea de pícnic i
horts urbans, entre d’altres.
El procés participatiu que ara
s’enceta pretén «donar a conèixer a la ciutadania l’avantprojecte i recollir-ne suggeriments
de millora», El dissabte 2 de
febrer, durant el matí, «traurem
els plafons del projecte al carrer
per recollir-ne opinions», anuncià en Marc Majós d’NDIC,
empresa que liderarà aquest
procés participatiu. També la
mateixa tarda, en el Centre Cívic President Macià, a partir de
les 16.30 h, hi haurà una sessió

▪▪ Maqueta del que serà el nou Parc de la República, un gran espai verd de 30.000 metres quadrats,
ubicat en el barri de Sant Pere Nord.

de treball destinada a treballar
més idees. El 20 de març es farà
una sessió de retorn després de
recollir totes les propostes. A la
web https://participa.terrassa.
catprocesses/parc-republica
s’hi pot accedir a la informació
disponible, a més de la possiblitat d’abocar-hi propostes a través d’un qüestionari.

L’Associació de Veïns demana
que s’escolti a les entitats
Per la seva banda, Jaume Àvalos, president de l’associació
veïnal de Sant Pere Nord, destacà durant la presentació que
“per a nosaltres és un moment
molt important, després d’anys
d’espera”. A la vegada que insistí en la necessitat de comptar

MG

amb les opinions de les entitats
del barri que hi treballen en
la zona: «estarem a sobre del
pròxim equip de govern per tal
que el projecte tiri endavant»,
explicà Àvalos, qui remarcà que
la culminació del parc «serà el
final d’un procés i d’un deute
que l’A juntament tenia amb el
barri».

Finalitzen les actuacions del Pla de Barris a La Maurina amb una
gran transformació urbanística i social
La reforma integral del barri ha suposat una inversió en 10 anys d’uns 15 milions d’euros, al 50% entre l’Ajuntament i la Generalitat.
Redacció

“D

eu anys després, hem
guanyat un barri millor, que ofereix una
imatge urbanística molt més amable
i accessible; una imatge socialment
més cohesionada i propera, i culturalment més revitalitzada.” Són paraules
de l’Alcalde Alfredo Vega un cop s’ha
donat per tancat el Pla de Barris de
La Maurina. Durant el mateix s’han
executat projectes urbanístics, de rehabilitació de comunitats de veïns i

de caràcter social, i va finalitzar el 31
de desembre de 2018, coincidint amb
la conclusió de la darrera pròrroga
que l’Ajuntament havia demanat a la
Generalitat per garantir la seva plena
execució. El Pla de Barris havia de finalitzar el 2012, però la incidència de
la crisi va fer necessari prorrogar-lo per
completar totes les actuacions previstes, segons ha manifestat l’Ajuntament.
El Pla ha comportat importants
reformes als carrers i places del barri,
com ara la millora dels passatges o la
urbanització de la plaça de la Maurina,

▪▪ Imatge del nou Casal de Barri a la plaça de La Maurina.

o dels carrers Núria, Franc Comtat i
Felip II. En conjunt, els canvis urbanístics han suposat el 60% de la inversió total, uns 9 milions d’euros. També
s’ha construït un nou equipament a la
plaça de la Maurina, el nou Casal de
Barri, definit com “la joia de la corona
d’aquest gran projecte transformador”,
en paraules de l’alcalde.
Altres dades, a banda de les obres: en
aquests deu anys s’han atès i assessorat
gairebé 300 comunitats de veïns; s’han
destinat uns 670.000 euros en ajuts a
la rehabilitació d’habitatges plurifamiliars; més de 20.000 joves han assistit
a les activitats del Programa Jove; i
prop de 300 famílies han participat a
l’Espai Família, amb educadores socials i infantils, segons xifres emses per
l’Ajuntament.,i que han rebut el 40%
del total del pressupost invertit al llarg
d’aquests anys.
Vega afegeix que “a Terrassa n’hem
pogut veure els efectes positius al
Districte 2 i al barri de La Maurina, sumats a moltes altres actuacions
territorials que ha fet l’Ajuntament,
directament, en aquests barris i a tots
els districtes de la ciutat”. Alfredo Vega
també ha reclamat “que l’executiu català recuperi la Llei de Barris, una de
les millors polítiques desplegades per

la Generalitat a moltes ciutats del nostre país, entre les quals Terrassa, amb
l’objectiu de reduir les desigualtats a les
zones més necessitades, desigualtats
agreujades, sens dubte, per la crisi dels

darrers anys.”
El passat diumenge 20 de gener es va
celebrar, a les places de l’Assemblea i de
la Maurina, els actes de cloenda del Pla
de Barris.
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Sr. Vega, defensi les persones i no els fons voltors!
Xavi Martínez

Regidor de Terrassa en Comú

L

a bombolla del lloguer va ser cuinada políticament, a
mesura de la banca i els fons voltors i, per tant, s’ha
d’atallar políticament. El Reial Decret impulsat pel
PSOE i aprovat el passat 14 de desembre pel Consell de
Ministres del president Pedro Sánchez suposa un tancament en fals. És necessari un nou Reial Decret que inclogui
la regulació dels preus dels lloguers abusius i altres mesures
imprescindibles que porten temps exigint els Sindicats de
Llogateres, altres col·lectius com la PAH, al costat d’alguns
Ajuntaments com el de Barcelona. Diem alt i clar que les mesures preses pel President Pedro Sánchez són absolutament
insuficients!
Per això, des de Terrassa en Comú hem presentat un acord
de Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa instant a
l’alcalde, Sr. Alfredo Vega, al fet que defensi el dret a l’habitatge i lluiti contra la bombolla del lloguer, posicionant-se clarament a favor de la limitació de preus. Uns preus abusius que
deixen a milers de ciutadans de la nostra ciutat en dificultats
per a accedir a un habitatge de lloguer o directament en situació de precarietat habitacional i/o exclusió residencial.
No podem deixar de recordar que els acords se signen per a
complir-los i, en aquest cas, en l’acord de pressupostos generals de l’Estat signat entre Unidos Podemos- En Comú Podem-EnMarea i el Govern d’Espanya (PSOE) s’incorporava
el control de preus en els lloguers d’habitatges, concretament
el punt número 3 estableix que es dotarà als Ajuntaments
de facultats per a poder intervenir en els preus del mercat de
lloguers a les ciutats especialment tensionades (com seria el
cas de Terrassa), una eina de la qual esperàvem disposar ja.
I el més greu d’aquesta marxa enrere per part del Govern
del PSOE són les publicacions aparegudes en alguns mitjans

que assenyalen que es deu a una cessió davant les pressions
i amenaces inacceptables dels grans lobbies immobiliaris, especialment els fons voltors i concretament el fons Blackstone
que és el major inversor de l’estat amb més de 23.000 milions en habitatges, que va arribar a advertir públicament a
la ministra Nadia Calviño sobre una retirada d’inversions si
s’aprovava el control dels preus dels lloguers.

“Les dades certifiquen
l’enorme problemàtica
que tenim a la ciutat
per a garantir l’accés a
un habitatge per a una
important part de la
població”
Directius d’aquest sector reconeixen que van portar els
seus arguments i advertiments davant la Secretaria d’Habitatge dirigida per Helena Beunza “tan lluny com van poder” i es van topar amb la resposta que qualsevol modificació de l’esborrany del Decret superava ja el nivell tècnic i
“exigia contactes polítics” que pels resultats, no hi ha dubte
que es van fer i van donar resultat, retirar la possibilitat de
limitar els preus dels lloguers.

L’alcalde Alfredo Vega no pot mirar cap a un altre costat
i intentar tapar les vergonyes del seu partit PSOE/PSC
quan les dades certifiquen l’enorme problemàtica que tenim a la ciutat per a garantir l’accés a un habitatge per a
una important part de la població i quan també ens indiquen que estem immersos en una nova bombolla especulativa, en aquest cas de lloguers. Només cal mirar els preus
i/o parlar amb qualsevol persona que estigui buscant pis
de lloguer a la nostra ciutat: el preu mitjà ha pujat entre
un 7.8% i un 11,4% en l’últim any, on el lloguer mitjà ha
passat de 773€/mes al juliol de 2018 a 861€/mes al desembre de 2018.
Si mirem la situació respecte a l’habitatge de la nostra
ciutat (3.655 persones inscrites en el registre de sol·licituds d’habitatge protegit en el 2016, 94 sol·licituds en
espera en la Taula d’Emergència que equivalen a 368
persones, de les quals 181 són menors i més de 1.000 famílies vivint en condicions de vulnerabilitat i precarietat
habitacional i de subministraments) i l’actual bombolla
de lloguers que està suposant un autèntic tsunami contra
el dret a l’habitatge, queda molt clar que no prendre les
mesures per a impedir l’especulació i garantir aquest dret,
agreujarà la situació de forma exponencial. La regulació
dels preus abusius de lloguers és una d’aquestes mesures
imprescindibles per a intentar revertir la situació.
Per això esperem i confiem que el nostre alcalde no
amagarà el cap sota l’ala i defensarà els interessos generals
i el dret a l’habitatge com una necessitat bàsica dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Donem per fet que davant
la greu situació no defensarà els interessos partidistes i
electoralistes del PSOE/PSC.

Emblanquinar (blanc d’Espanya)
Miquel Mallafré

L

es coses són com són. El capital té els seus mitjans, llavors és
quan mitjans i capital blanquegen el que calgui a esquena de guanyar
més. Què són PP, PSOE, PNV, Cs,
CiU o Vox, sinó més que capital? Us
faig un esquema o intenteu recordar
com han desactivat a Podemos i IU.
Ara toca convertir un partit feixista
en un partit demòcrata de tota la vida,
per això existeix el “blanco de España”.
Les coses són com són. L’Espanya del
“cerrado y sacristía” segueix viva, així
doncs no ens ha d’estranyar que hi
hagi gent que deixi de ser “espanyola”
davant l’oportunitat de ser una altra
cosa, escapant de la irònica maledicció
d’Antonio Cánovas del Castillo.
En la política tots són dimonis, per
tant no és Satanàs l’últim que ha
arribat, ja que aquí tenim a l’Albert
Rivera, que ha estat un Llucifer mutable en infinites ocasions. Ha esgotat
l’itinerari aixafant en excés la línia vermella.
En canvi en el PP hi ha hagut una
escissió pel costat espanyolista-nacional-franquista-ranci-molt ultra que
no estava mamant prou de la política

del PP. Tothom sap d’on surten els del
“diccionari”, així doncs, no es poden
fer fàstics, són la mateixa sang. Gos
no menja gos. No són alienígenes, no
vénen de l’espai extern, estaven aquí,
volen quedar-se i exigeixen un plat
més gran.
El problema no resideix en el PP i
Cs emblanquinant un partit feixista,
són les exigències d’un guió polític
interpretat per actors sense escrúpols
morals. Insisteixo, les coses són com
són i només una part de la ciutadania
s’escandalitza, l’altre assisteix a l’operació aplaudint i sense vomitar per un
fet com aquest. Això a hores d’ara és
Espanya i aquesta és la democràcia
que ells entenen. Però, ho enteneu
vosaltres?
Ciudadanos-Cs no és un partit polític, és una empresa. Es mou buscant
beneficis. L’IBEX inverteix en ells per
això. Des dels seus inicis sempre ha
buscat un mausoleu de vots i poder
rendibilitzar la seva inversió a qualsevol campanya electoral. Els seus eslògans són exemples clars de màrqueting, les seves contradiccions no són
més que campanyes de vendes del que
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li dicten els seus patrocinadors.
Després, apareixen els seus mitjans
de comunicació i ens bombardegen
amb les “seves enquestes” per convèncer-nos que el que vénen és el que
necessitem. És el mateix que quan
vas al supermercat, agafes un envàs de
detergent i quan el gires t’adones que
tots estan fabricats per la mateixa empresa. Si la gent es cansa del producte
A i baixen les vendes, canvien la caixa,
ho etiqueten com a B, llavors compro
pàgines de diaris i teles anunciant el
“nou B” i, ja està. Al final del que es
tracta és que em comprin a mi i que
no hi hagi ningú més foten mà a la caixa, perdó, fabricant detergents.
En tota aquesta enderga actual l’important és allò de què les branques
no ens impedeixin veure el bosc. Els
feixistes verds representen, de manera actualitzada, la ideologia que en el
passat segle va provocar la II Guerra
Mundial, la mateixa ideologia nazi i
feixista que va provocar el malson col·
lectiu. Aquesta ultradreta té una idea
política principal: la violència com a
instrument per arribar al poder polític, la resta és quincalla per omplir.
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La ultradreta espanyola sempre ha
tingut una idea ciclòpia que la Història ha demostrat equivocada, pensar
que els moderats (això que anomenen
el “centre polític”) lluitaran pels seus
drets. Res de res. La ultradreta no
accepta la democràcia, la considera el
govern dels febles i els covards, la respecta fins que aconsegueix el suficient
poder per provocar un canvi de règim.
És lògic que aquests energúmens
ultres vulguin eliminar la llei de violència de gènere, ja que aquesta mena
de partits només volen unes relacions
polítiques, socials, familiars, etc., basades en la violència. Estem davant
d’una situació històrica difícil, complexa i perillosa per a tot el conjunt
del país, sobre la qual la ciutadania
mitjana o baixa no n’és conscient, no
percep el que li pot venir al damunt.
La gent vota cants de sirena, Andalusia ha estat l’exemple. L’instint de
conservació no és un reflex natural en
la població. Els “partits” d’ultradreta li
expliquen a la gent qualsevol collonada per tal d’extreure vots, la qual cosa
és d’esperar sabent la “catadura” moral
dels seus dirigents. Per tal de rapinyar
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poder, poden fer el que sigui, són gent
amb nuls valors democràtics, sense
pudor i sense cap afecció pel país amb
el qual tant s’omplen la boca.
Seguiran existint mentre hi hagi
gent que se’ls creguin i els votin, pencaran amb l’impacte que comporta el
progrés de tota una societat, això a
ells se’ls en fot. El problema no és la
ultradreta, el problema és la inconsciència col·lectiva sumada a una legislació permissiva, tolerant i mancada de
reflexos, davant l’existència d’anomalies com falsejar, distorsionar, mentir i
utilitzar el missatge polític.
Res de nou. Posen a tot un país en
un estat d’indefensió davant els depredadors professionals. Existeix en
aquest país alguna organització independent i representant dels ciutadans
que vigili l’objectivitat, la veracitat, el
context, la freqüència i que aporti un
valor als continguts llençats pels polítics a la població? No. Un lema com:
“Vote con ilusión”, al costat de la foto
d’Albert Rivera és un missatge buit,
és com si una línia aèria et convidés a
traslladar-te per l’infinit del cel perquè
estan més a prop de Déu.
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Crítiques a l’equip de govern per voler
externalitzar el servei d’autobusos
El ple municipal, amb els vots de PSC, PDeCAT i C’s, aprova l’inici del tràmit per elaborar un plec i un concurs per
què una empresa externa gestioni el transport públic els pròxims 10 anys.
Miquel Gordillo

A

pocs mesos de les eleccions,
les controvèrsies entre els
grups polítics van en augment, tal i com toca segons les regles
del joc electoral. El passat dilluns 21
de gener va tenir lloc un Ple extraordinari on es va aprovar l’externalització del transport col·lectiu públic
i urbà. Un procés que es farà a través
d’un concurs i amb una licitació de
10 anys per l’empresa guanyadora.
Tanmateix, el plec de licitacions definitiu tornarà a sotmetre’s a votació,
presumiblement al març.
La decisió ha estat fortament criticada per l’oposició dels grups d’esquerra, TeC, ERC-MES i CUP, que
la van titllar d’oportunista i electoralista. Així mateix, van acusar el
govern socialista de tornar a pactar
amb la dreta els temes importants
de la ciutat. Segons el PSC, la decisió s’ha pres després d’un estudi
tècnic que va determinar que la millor gestió per als autobusos era un
“servei concessionat” on “es traslladin tots els riscos al nou operador”,
essent aquest un argument clau per
tal de donar suport a la proposta.
El tinent d’alcalde, Marc Armengol, va argumentar durant el plenari
que el 2013, amb un govern de coalició entre PSC i ICV, es va decidir
aprovar un contracte de concessió
de serveis, de 190 milions d’euros,
amb el suport dels quatre grups
del consistori del moment. Segons
Armengol, “la previsió era portar
aquest expedient el passat juliol,
però no va poder ser”. Les justificacions del govern esgrimeixen que tot
el procés ha hagut de comptar amb
la nova normativa de contractes estatal aprovada fa uns mesos. Així
mateix, el tinent d’alcalde comentava que “com que funciona bé, no hi
ha cap argument per intentar canviar el model de gestió”. Actualment,
la gestió dels serveis d’autobusos la
porta una empresa mixta, gestionada pel grup Avanza i l’empresa municipal TMESA.
L’equip de govern també va destacar algunes de les millores que
aportarà aquesta externalització
dels serveis. Segons els seus anàlisis
sembla ser que el servei serà notablement superior a l’actual, “amb
400.000 quilòmetres més durant
l’any”. L’aportació municipal passarà
de 7 a 9 milions anuals i això farà
que la nova empresa concessionària
hagi d’invertir 9 milions d’euros, 16
en total, per tal de renovar la flota
d’autobusos. A més a més, haurà
d’assumir la subrogació del personal
de TMESA.
Armengol va apel·lar també a la
“renovació important de la flota de
busos, més passatgers durant l’any i
amb millor índex de satisfacció”, tal
i com recullen unes enquestes que
han estat fetes per la mateixa empresa. Per aquest motiu, el regidor
reconeix que “caldria fer auditories
externes” i afegeix que la línia que
marca el Pla de Mobilitat vol “reduir
un 2% l’ús de transport privat”.
El PSC era conscient de l’allau
de crítiques que rebria la proposta
abans de formular-la al ple. De fet,

el partit opositor TeC els va recriminar que intentessin “fer en 3 mesos
el que no ha fet en tot el mandat”.
En aquest sentit, Xavier Matilla va
afirmar que la proposta “ha estat
amb voluntat electoralista, malgrat
sàpiguen que no és ètic”. Aquest
mateix regidor va expressar que els
socialistes “han triat una concessió
que defineix el model els pròxims
10 anys i ens l’han presentat un cop
tancada i lligada”. El regidor Matilla
ha denunciat obertament el “mercadeig amb grups de la dreta d’aquest
consistori”. A més a més, considera
que la implementació d’aquest model comportarà desigualtats per als
barris de la ciutat.
Per al regidor de TeC, amb aquest
“pacte amb la dreta”, el govern municipal està transferint la problemàtica al consistori que surti en les
properes eleccions. “Els oferim que
deixem aturat aquest plec fins després de maig, no necessitem aprovar
un ple de pressa i corrents, s’ha de
consensuar amb tots els grups, i
això no ho han fet”, va exposar Xavier Matilla. També va afegir “que el
PSC pretengui aprovar en el darrer
moment de mandat els plecs del
concurs de contractació i que hagi
de ser el pròxim govern qui l’adjudiqui amb els criteris que ells deixin
definits, és una jugada política molt
poc ètica” i sense haver treballat un
consens ampli.
“Tard, malament i destinat al
fracàs”
Seguint amb aquesta línia, el grup
d’ERC-MES assegura que el govern municipal treu a concurs el
servei públic d’autobusos de Terrassa sabent que no s’adjudicarà. El que
els sembla més greu encara, però,
és que es presenti aquesta proposta
sense estudiar l’única opció que pot
fer viable el servei: la gestió directa.
Isaac Albert va ser contundent en
les crítiques: “el que vostès presenten
i aproven avui no va enlloc”. També
va emfatitzar que la col·laboració
publico-privada està en crisi, mostrant-se convençut que “les empreses judicialitzaran aquest concurs,
bloquejaran les concessions als jutjats, abocant els serveis que paga la
ciutadania a una precarietat constant”. D’aquí, la contundència d’Isaac Albert en afirmar que “aquest
concurs de busos no s’adjudicarà”.
Per altra banda, Carles Caballero,
portaveu suplent d’aquest mateix
grup polític municipal, va insistir
que en l’estudi presentat el juliol
de 2018 per l’equip de govern no hi
consta cap apartat sobre la possibilitat d’una gestió directa, atribuint-ho
al fet que aquesta ha estat “una decisió política del PSC”. De fet, Isaac
Albert va explicar que assumir una
gestió directa no suposaria un cost
extra, perquè actualment l’Ajuntament “ja es fa càrrec de les inversions
i de la diferència entre la venda de
bitllets i el cost del servei”, que suposa uns 9 milions d’euros anuals.
ERC també va destacar la incongruència del fet que PDeCAT i
C’s, aliats amb el PSC, aprovin ara
l’inici de l’expedient, quan van votar

▪▪ TMESA compta amb una flota de 65 vehicles.

en contra del Pla de Mobilitat aprovat el maig de 2017. El PdeCAT ha
aclarit que sí que va votar favorablement a aquest Pla.

Isaac Albert
(ERC): “el que
vostès presenten
i aproven avui
no va enlloc.
L’unica opció
viable és la
gestió directa”
En paraules del regidor de la CUP
Marc Medina, “la concessió comportarà un empitjorament de les
condicions laborals dels treballadors, posarà en qüestió la qualitat
del servei i mancaran tant la transparència com la possibilitat de control per part de la ciutadania” Així
mateix, Medina també va remarcar
que externalitzar la gestió dels autobusos suposa “regalar cada any uns
beneficis de 800.000 euros a les empreses privades”. Per això, des de la
CUP s’aposta perquè l’Ajuntament
n’assumeixi la gestió directa, tal com
ho ha fet amb l’aigua pública. També denuncien la “repetida aliança del
PSC amb les dretes”, PDeCAT i
C’s, “que troben en comú la defensa
dels interessos de les multinacionals
del transport”, va assegurar Medina. La CUP considera el transport
públic un servei essencial que ha de
ser titularitat de l’Ajuntament. Per
a aquesta formació, la gestió directa
“és l’única manera de garantir unes
condicions laborals dignes i de tenir

un servei de transport públic municipal que tingui com a objectiu prioritari la sostenibilitat ambiental”.
A més, Medina va qualificar d’obscè
iniciar un expedient de contractació
estant a 3 mesos de les eleccions
municipals.
Més enllà de les crítiques, Armengol continuà desgranant més millores, com ara l’ampliació la cobertura
horària, que els busos sortiran més
d’hora i enllaçaran millor amb les
estacions, més servei durant l’agost,
accés als polígons industrials, millores en la línia que va a l’Hospital,
una de les més utilitzades, la creació
d’una línia circular, el disseny d’un
pla d’igualtat i el respecte ambiental, on va afegir que “volem emissions zero, en definitiva, millorar la
qualitat de vida dels ciutadans de
Terrassa”. Unes millores que s’associen a un servei privatitzat, donant
a entendre que no són factibles amb
un model públic. Una alternativa
que no s’ha ni plantejat ni estudiat,
com bé apuntava l’oposició.
El partit del PdeCAT, favorable
a externalitzar el servei, va tornar a
recórrer a la vessant econòmica: “el
que no va passar el 2015 – quan es
va haver de fer enrere el concurs per
pressions judicials - hagués suposat
un estalvi i no un caos que ha costat molts diners”, va afirmar Miquel
Samper, portaveu del grup municipal. A més a més, va afegir que “són
entre 2-3 milions euros anuals, que
es reduiran del pressupost d’inversió, aquesta és la realitat per fer un
canvi del model de gestió”.
En la mateixa línia, C’s també vol
un model externalitzat: “Estarem
vigilant els plecs de condicions, i
que es delimitin les competències
tant de l‘Ajuntament com de l’empresa concessionària perquè pensem que tot va en benefici del control i de la transparència”, afirmava

el regidor Javi González. També va
insistir en el fet que aquesta és ”la
millor manera de gestionar els serveis públics en el segle XXI”, i que
“votem avui a favor perquè avui no
es voten els plecs i creiem que es poden millorar”.
El PP es va abstenir en la votació
tot i estar d’acord amb l’externalització dels serveis d’autobusos,
considerant que portar aquest expedient pocs mesos abans de les
municipals és un despropòsit, segons el seu regidor Àlex Rodríguez.
El mateix regidor també considera
un despropòsit que “portem 30
anys amb un model mixt i 10 anys
amb pròrrogues forçoses”.
Finalment, l’Alcalde, Alfredo
Vega, va tornar a insistir que “no
s’estaven aprovant els plecs, sinó
l’inici de l’expedient”. Vega va respondre a Isaac Albert que “si no
l’haguéssim presentat, vostè ens
acusaria de manca de previsió”, i
aprofità per acusar a ERC que “a la
Generalitat ho tenen tot delegat:
la sanitat, l’educació...”. Quan es va
posar a sobre de la taula que el servei d’abastament d’aigua sí que s’ha
municipalitzat, Vega va esgrimir
que “l’aigua és una empresa independent que es finança a través de
la prestació del servei, en canvi el
transport no. L’Ajuntament no pot
fer-se càrrec de l’estabilitat i la despesa que comporta, no podríem fer
front a la compra de nous busos”, va
explicar. En aquest sentit, va reconèixer que “hi ha un benefici per a
l’empresa adjudicatària, però també
que aquesta assumeix la transferència de risc”.
La disputa està servida i tot
sembla indicar que el pròxim
capítol sobre l’externalització
del servei d’autobusos es viurà
abans de les pròximes eleccions
municipals.
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La lluita feminista és una eina imprescindible,
revolucionària i col·lectiva
El 2018 serà recordat per les moltes accions de rebuig dels col·lectius feministes contra el sistema
heteropatriarcal imperant. La manifestació mundial del 8 de març va mostrar la força que tenen les dones com a
col·lectiu, però no podem oblidar que la feina es fa cada dia, en cada barri i en cada col·lectiu arreu.

▪▪ La manifestació del passat 15 de gener aplegà diversos col·lectius feministes de la ciutat.
Ana Belén Mesa

L

a denúncia pública de la violència de gènere, les agressions sexuals, les violacions o
els micromasclismes van agafar una
nova empenta a partir del mes de
març. Per posar alguns exemples, les
dones del món de l’art es van revelar
amb el hashtag viral #MeToo per
denunciar abusos que havien patit a
la feina (a Espanya va arribar sota el
nom de #Cuéntalo), hi va haver manifestacions massives en contra de la
sentència de La Manada amb el lema
#Yositecreo i #NoesNo, el col·lectiu
de les Kellys, format per dones que
netegen en hotels amb sous més que
precaris va reivindicar els seus drets
arribant fins La Moncloa, el col·lectiu de treballadores domèstiques
Sindillar va reclamar uns sous dignes
i les temporeres migrants de Huelva

van denunciar els abusos sexuals que
patien i quedaven impunes.
El 2018 ha estat, sense cap mena
de dubte, un any de conscienciació,
reivindicació i treball encapçalats
pels col·lectius feministes. Malgrat
tot, aquest mes de gener de 2019 ja
han assassinat 8 dones al nostre país.
Tot això augmenta la lacra masclista
que afecta a les dones i fa palesa la
necessitat de no deixar de treballar ni
un sol instant.
Diversos col·lectius feministes es
van ajuntar per lluitar plegats pels
objectius, deixant de banda les seves diferències. També és cert, però,
que el mateix sistema capitalista s’ha
encarregat de generar una espècie
de “moda del feminisme”, l’ha posat
a l’ordre del dia i n’ha acabat creant
un “producte”. En aquest sentit, el
feminisme és una espasa de doble
fil: està a primera línia de debat als

ANA MESA

mitjans de comunicació però corre el
perill que els seus missatges i els seus
conceptes es dilueixin a favor d’un
discurs institucional i allunyat de les
lluites feministes.
Més enllà de les llengües, les nacionalitats o les banderes, el pes del
gènere recau en totes i això representa un 49,6% de tota la població
mundial, segons dades de Nacions
Unides de l’any 2017. Si més no, tot

apuntava a un gran canvi i es plantejava un moment on es podrien dur
a terme grans avenços, però a finals
de 2018 i després del l’inici amb l’ascens de Donald Trump al poder, el
sistema patriarcal va contraatacar. A
l’Estat Espanyol, les decisions judicials en casos com el de La Manada van posar en peu de guerra a les
dones de tot l’Estat que van haver
de sortir contínuament al carrer a
protestar. Es van fer diversos comunicats i concentracions assenyalant
directament la justícia patriarcal,
sobretot posant damunt la taula
el terme “cultura de la violació”. A
més de demanar justícia, els lemes
i comunicats van posar l’atenció en
el “yo si te creo” i “aquí està tu manada”, dues mostres de suport que
anaven dirigides exclusivament a la
noia supervivent de la violació múltiple de La Manada. En el cas de les
treballadores temporeres de Huelva
es van repetir les mateixes mostres
de suport.
Tal i com ens ha mostrat la Història, la part més conservadora del patriarcat reneix de manera agressiva
i homòfoba per tornar a reconduir
cap a les seves urpes tot allò que s’escapa del seu control. En el cas espanyol, els partits de dretes i d’extrema
dreta han mostrat les seves cartes
amb total impunitat i han fet palès
(cap novetat) que un estat corrupte
fa servir qualsevol eina perversa per
mantenir-se en el seu tron de poder.
Davant de tot això, el mes de gener
ha començat amb molta feina per
fer i les agendes dels col·lectius fe-

ministes estan plenes de propostes.
A més a més, però, han de treballar
amb les seves pròpies lluites que no
poden deixar de posar el focus en els
temes proposat per les forces patriarcals, com la desigualtat de salaris
entre homes i dones o la invisibilització de les cures, entre moltes altres deficiències i desigualtats que
patim només pel fet de ser dones.
Pel que fa a nivell local, el passat
14 de gener hi va haver una assemblea oberta i no mixta on hi estaven
convidades totes les ciutadanes que
volguessin participar en l’organització d’aquest proper 8 de març, independentment de si formaven part
de col·lectius feministes o no. El dia
següent i sota el lema #NiUnPasEnrere, la Comissió 8 de Març
Terrassa, que agrupa les 18 associacions i entitats de dones feministes
de la ciutat, el col·lectiu Las Periodistas Paramos 8M Terrassa i les
Federalistes d’Esquerra de Terrassa,
van convocar una concentració per
recolzar les dones i noies andaluses
a favor d’enderrocar els discursos
feixistes i masclistes de VOX, que
recentment ha donat suport a la investidura del govern de PP i Ciutadans a Andalusia. D’aquesta manera, la ciutat es va sumar a les més de
100 concentracions que hi va haver
simultàniament arreu del territori
espanyol. L’Atri de l’Ajuntament de
Terrassa es va omplir de paraules i
càntics reclamant la necessitat urgent de seguir lluitant sota el lema
“El Feminisme serà la tomba del
feixisme”.

Taules rodones sobre feminisme llibertari, organitzades per la CGT

Anarquisme i feminisme, avui

▪▪ Xerrada Història en femení: dones anarquistes (1870-1980), el passat 17 de gener a l’Arxiu Històric.

ANA MESA

L

a setmana es va completar amb la taula rodona Anarquisme i feminisme, avui, una activitat programada al
voltant de l’exposició Les dones a l’Anarquisme espanyol, organitzada per la CGT de Terrassa. La conferència i
el debat van girar entorn de tres punts de vista que trobaven camins comuns, malgrat algunes diferències en
el discurs. L’acte va fer palès el moment delicat en què es troben els feminismes i altres lluites sobre els nostres drets
davant un estat polític i econòmic opressor. Alhora, però, es va fer èmfasi en una mirada encoratjadora cap a la lluita
latent que s’està organitzant a escala mundial i que està creant una gran xarxa de sororitat entre les dones d’arreu del
món.

▪▪ El Raval de Montserrat, ple de gom a gom durant la Vaga Feminista
del 8 de Març de 2018.

Amb aquesta agenda frenètica d’accions a escala global i a sis setmanes del 8 de març, està clar que serà una cita
cabdal però no única en l’agenda del feminisme, que té lluita per estona.
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Primàries Catalunya d
els candidats a la llist

VÍCTOR GUTIÉRREZ
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Sóc graduat en Turisme, Secretariat i Comunicació empresarial.
Oriento als estudiants i a les empreses a que tinguin una experiència
nova, cercant sinèrgies conjuntes amb els alumnes. Això ho faig a
la UAB com a administratiu de convenis de pràctiques i ofertes
laborals.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
Sóc secretari de l’Associació Veïnal de Can Roca.
Per què Primàries?
Per l’impuls per treballar en una ciutat oberta que interaccioni, que sigui participativa,
cooperant en el dia a dia.
Què vull aportar al govern local?
Amb els habitants es treballa fent escolta activa de les seves problemàtiques intentant
fer consensos.

MARTA FITÉ
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
La meva educació transcorre des de l’escola rural fins a la
universitat a distància. Penso que cada una d’elles m’ha enriquit
per poder arribar a on sóc. La tasca realitzada al Consorci
Sanitari de Terrassa dins de Recursos Humans és ajudar als
companys/es a resoldre dubtes de tot tipus contractuals i
formar part d’un gran equip.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
M’apunto al activisme social pacífic que es desenvolupa al territori ja que, tinc
esperances en marcar diferències aportant el meu granet de sorra.
Per què Primàries?
Primàries em dóna la oportunitat de crear camins per arribar a la Independència de
Catalunya creant noves formes a les realitzades per l’actual Ajuntament i construir
una Terrassa més participativa, justa i transparent.

El passat 18 de gener, va acabar el termini de presentació d
han decidit dedicar el seu temps a ser servidors públics. Us e
convidem a inscriure-us com a electors per po
DAVID FARELL
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Sóc graduat en administració i direcció d’empreses, tinc estudis en
disseny, art i estètica, i exerceixo d’empresari en el sector del disseny.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
Darrerament, he fet un màster als EEUU en drets civils i apoderament
ciutadà, i col·laboro amb entitats de drets socials, com l’ANC i En Peu De Pau.
Per què Primàries?
Les Primàries han de servir perquè ciutadans que creuen tenir algun talent, puguin compartir-lo mitjançant
aquest sistema participatiu, sorgeixin lideratges i concórrer a les eleccions amb tota la força de la gent.
Què vull aportar al govern local?
Vull ajudar a apoderar la ciutadania, amb un compromís ferm, i aportar solucions innovadores als reptes de la
ciutat, amb la mirada cap a un horitzó sense límits en una Catalunya independent.

ALBERT LLARGUÉS I LLEONART

Quin és el vostre CV acadèmic i professional?

De formació, Psicòleg social, Tècnic en Recursos humans i en Prevenció de riscos
laborals. De professió, mestre.

Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?

Vinculat a l’esquerra independentista i al sindicalisme, vull per a tothom una vida
que valgui la pena ser viscuda; una societat lliure, socialment progressista, radicalment democràtica; una
ciutat i país republicans.
LLUIS SOBREVIAVIDAL

Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Sóc arquitecte, màster en grans espais urbans, i Tècnic Superior en
Prevenció de Riscos Laborals. Treballo a l’Ajuntament de Barcelona
com a Responsable de Llicències i Inspecció d’Obres d’un districte.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o
cultural?
Objector de consciència el 1977 i vaig estar 4 anys en el Moviment d’Objecció aplicant
l’estratègia d’acció noviolenta i molt vinculat a Lluís Maria Xirinacs. Des de l ‘1-O m’he dedicat
a la formació en l’acció noviolenta de grups.
Per què Primàries?

M’he presentat per promoure l’empoderament de la gent, fer efectiva la República amb
una estratègia d’acció noviolenta inclusiva, potent i imparable.

Què vull aportar al govern local?
Al govern local aportaré el meu coneixement de l’administració municipal i de l’urbanisme.

PEP ROVIRA

Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Sóc funcionari de l’Ajuntament de Terrassa. Sóc tècnic en Medi
Ambient. També he treballat a Urbanisme i Cultura.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o
cultural?
No he militat en cap partit. Soci de l’ANC. Ex-membre del Secretariat de l’ANC-Terrassa.
Vaig estar a l’organització del 9-N i del 1-O. Activista de la PAH.
Per què Primàries?
Vull canviar la nostra ciutat i l’ajuntament des de dins.
Què vull aportar al govern local?

Em preocupa el sofriment de la gent: els que estan a l’atur, o no poden pagar el seu habitatge, o
la calefacció, o no poden tenir una alimentació adequada per la família… i que l’Administració
s’ha desentès d’ells. Jo els hi donaré una segona oportunitat per seguir endavant.

Per què Primàries?

Ens comportem com súbdits si ens limitem a votar cada 4 anys delegant els drets de ciutadania en la
representació política, si consentim el clientelisme. Fem República quan construïm ciutat i país a partir de
les necessitats i voluntats de tothom.

Què vull aportar al govern local?
La primera construcció comuna serà un programa electoral que Primàries ens comprometem a
defendre aferrissadament. Som-hi!

OLGA VILÀ ARMADÀS

Quin és el vostre CV
acadèmic i professional?

Soc
Diplomada
en
Ciències Empresarials per
la UOC. He treballat com
administrativa en diferents
empreses, 14 anys en
una empresa tèxtil aquí a
Terrassa i actualmen porto 4 anys d’administrativa
en una empresa logística.

Quina és la vostra experiència com a activista
social, polític o cultural?
He fet de voluntària en diferents entitats, aquí
a Terrassa a la Creu Roja he estat a Gent Gran i
L’Andana.
Per què Primàries?

He decidit apuntar-me a primàries per que
considero es la manera més democràtica de poder
participar i millorar la situació en la que ens
trobem.

Què vull aportar al govern local?
El que vull aportar al Govern Local es una
manera de treballar diferent, escoltar mes la gen i
que les solucions als problemes de la ciutat siguin
consensuades entre tots.

www.malarrassa.cat

MALARRASSA

																																		

unya de Terrassa vota
a llista a l’Ajuntament

sentació de candidatures a Primàries Terrassa. 14 persones
úblics. Us els presentem a través dels seus propis textos i us
ctors per poder votar-los el proper 2 de febrer.

tjançant
la gent.

tes de la

XAVIER CLIMENT
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Diplomat en Turisme, però sempre he treballat com informàtic el meu
hobby i ara el meu mitja de vida.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
La meva experiència és gran amb l’activisme, ANC, Súmate, Espejo Público, i punt avui TV, més de
200 videos pedagògics a les xarxes i actualment programa a Radiolamina.Vull aprofitar el temps, Sóc un
idealista penso q la rep cat serà el principi d’una transformació de la nostra societat, la meva visió es una
europa a on hi hagin llibertats i els nostres fills i la gent gran puguin gaudir d’una igualtat de condicions.
Per què Primàries?
Els ajuntaments tenen poques competències, En una Rep Cat els ajuntaments tindrien més
competències, per això és important crear un nou estat.
Què vull aportar al govern local?
Treballaré a tot tipus de barris, la república es guanya al carrer no en despatxos, la meva intenció
és crear dubtes raonables que ells es convencin que també serà bona per ells.
MÀRIO SÒRIA
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Arquitecte. Màster en Arquitectura Avançada. Estudis universitaris en Urbanisme
Iberoamericà i Filosofia. Docència universitària en projectes arquitectònics i urbans i
soci de MMarchstudio.

ca; una

Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
Soci d’Òmnium, coordinador de l’ANC Terrassa i de l’ANC Sectorial d’Immigració a nivell nacional. Membre
actiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

ia en la
artir de

Per què Primàries?
Perquè és l’únic espai polític que aposta per la construcció d’un lideratge col·lectiu per a la ciutat, neix de la ciutadania mobilitzada i té una mirada plural, diversa i decidida cap a la República.

etem a

Què vull aportar al govern local?
La meva vocació per pensar, dialogar i projectar la ciutat i la política.Vull construir espais de consens i solidaritat
ciutadana per fer realitat el futur col·lectiu que somniem per Terrassa i el #NouPaís al que aspirem tothom.

PÀGINES ESPECIALS

PEPI OLLER
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Filologia Anglo-germànica. Docència de l’anglès en diferents
centres de la nostra ciutat. Acollida de nouvinguts. Tasques
educatives i de coordinació.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
Equip impulsor Terrassa Decideix. Secretariat fundacional i altres de TxI -ANC Terrassa. Coordinació parades. Activisme al carrer.
Per què Primàries?
Per obrir la porta a una democràcia més participativa. Posar la ciutat al servei de les
institucions catalanes.
Què vull aportar al govern local?
Qüestionar inèrcies. Coneixement de la ciutat porta a porta. Que la ciutat entri al barri,
que el país entri a la ciutat. Posar mesures perquè el personatge no engoleixi la persona
que empatitza. Escoltar no n’hi ha prou: cal que tothom se senti escoltat. Gestionar el
temps de forma efectiva. Ser resolutius.

SÍLVIA INVERS
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Sóc Enginyera Industrial i consultora energètica. Em dedico a
assessorar en temes energètics i preservar el medi ambient.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o
cultural?
Dedico part del temps personal i familiar a formar part d’entitats que defensen el bé
comú (Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, Consell Municipal de Medi Ambient, sòciacol·laboradora de Som Energia i fundadora de CMES).
Per què Primàries?
Les Primàries són una oportunitat per demostrar que es pot construir una República
Catalana més justa, digna i participativa, que beneficia a tots els catalans: independentistes i no
independentistes.
Què vull aportar al govern local?
Vull aportar una alcaldia en clau femenina, que sàpiga escoltar la ciutadania de veritat, resoldreli els problemes i sigui respectuosa amb el medi ambient.

TONI PERALES
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Els meus estudis son d’informàtica però avui em dedico al Networking.
Consisteix a conèixer persones i saber que poden fer aquestes per altres.
Networking no deixar de ser una connexió. Uns que tenen necessitats i
altres que poden resoldre-les.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
El meu granet de sorra és en l’Ampa.

MOUAD ESSEMMAA
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Em dedico al disseny industrial, l’arquitectura i la mediació social.
Per què Primàries?
dotat de sensibilitat, experiència tècnica i visió estratègica, em presento a primàries
terrassa per fer allò que no poden fer els altres partits polítics, fruit de numbroses
col·laboracions i voluntariat com per exemple ANC, CDR, immigració, i projectes com la campanya del 21D.
Què vull aportar al govern local?
Vull aportar al gover l’oportunitat de fer una democràcia evolutiva on les lleis surten de la participació
ciutadana i com a criteri les seves necessitats vitals.
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Per què Primàries?
PT és una oportunitat per fer alguna cosa per la ciutat. I que l’inici són les persones. Com va dir
Martí Pol:“Tot està per fer i tot és possible” I només serem nosaltres qui ho pot dur a terme.
Què vull aportar al govern local?
Puc aportar: coneixement i experiència en resoldre conflictes, trobar solucions a situacions
que es presenten, trobar punts millorables de les coses, si hi són, i buscar els mitjans per
dur-ho a terme. La meva especialitat és millorar la mobilitat: disposició de carrers, transport
públic, transports alternatius, mobilitat elèctrica, etc.

FINA GARCIA TOBELLA
Quin és el vostre CV acadèmic i professional?
Sóc diplomada en Magisteri i Relacions Laborals. Apassionada per
la adquisició de coneixements i habilitats, he realitzat incomptables
cursets. De professió graduada social, emprenedora en empresa
familiar de serveis. També he treballat a la docència o en programació
d’ ordinadors personals.
Quina és la vostra experiència com a activista social, polític o cultural?
Els fets de l’1O em van commoure i em van fer involucrar en l’activisme directe més
compromès.
Per què Primàries?
Ara he arribat a la convicció de que cal renovar la forma de governar i fer política. Per això
em presento com a candidata d’aquestes primàries obertes. Per què són l’eina que millor pot
ajudar a aconseguir una democràcia participativa a la governança del municipi.
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Texans Saüc, un projecte per confeccionar roba
amb cotó ecològic en tallers tèxtils de Catalunya
Els seus promotors han presentat a Terrassa la seva aposta per fer texans ecològics, la qual busca «que la gent
pugui vestir de dilluns a diumenge roba de producte ètic, ecològic i català».
Miquel Gordillo

E

l consum conscient d’alimentació i de roba ecològica
ha estat protagonista de la
trobada duta a terme el dijous 20
de desembre a la seu de l’Ateneu
Terrassenc, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i la XES Terrassa. Durant
l’acte es va presentat Saüc, un projecte per fer texans amb cotó ecològic, de producció justa i a preus
assequibles.
El projecte de texans Saüc es
planteja, segons ha explicat Andreu Blanchar, un dels promotors
del projecte, amb la intenció de fomentar el sector tèxtil a Catalunya.
Per això els seus productes es confeccionaran en tallers locals, com
a forma de lluitar contra la deslocalització del sector i la petjada
ecològica que aquesta ha suposat.
A més, aquest projecte «parteix de
la necessitat ètica per fer productes
ecològics», que enriqueixi l’entorn,
«amb un consum d’aigua mínim i
evitant l’ús de productes fitosanitaris nocius».
«Volem fer un producte
assequible per a tothom»
Un altre aspecte que han destacat
els seus promotors és el d’assolir
uns salaris dignes per als treballadors. En aquesta línia, també es
pretén vendre els texans amb preus
«en funció de les necessitats del
projecte, i no seguint la lògica de
l’oferta i la demanda». «Volem que
sigui un producte assequible per a
mileuristes», ha insistit Blanchar.
Després de l’estudi que han realitzat els dos amics que promouen
Saüc, el cotó ecològic que s’utilitzarà prové d’una empresa de Turquia
que cultiva i teixeix cotó ecològic
– «sabem de 16 països que tinguin
cotó d’aquestes característiques» -.
Han establert fer servir el certificat GOTS, el qual garanteix que el
cotó emprat és «orgànic i vegà», i
les condicions laborals dels treba-

lladors implicats en la producció.
També els complements dels pantalons, com ara etiquetes, botons,
fils i cremalleres, segueixen criteris
ètics.
«Fem texans per què és la roba
que més utilitzem», afirmà l’Albert
Uriach, l’altre soci del projecte, qui
assegura: «volem que la gent vesteixi de dilluns a diumenge amb
roba de producte ètic, ecològic i
català». Uriach va afegir que «ens
importa que els texans estiguin ben
fets, que siguin perdurables». De
fet, per elaborar el producte faran
servir cotó pentinat, amb un tipus
de fibra «més llarga i gruixuda que
farà que els texans siguin més resistents».
Per tal de distribuir els texans,
han dissenyat dos prototips que
volen presentar en botigues i cooperatives de consum. També engegaran una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo,
en què el primer model de texans
Saüc es podrà obtenir a canvi de 65
euros. També aposten per «crear
una estructura productiva, allunyada del model fast fashion, però que
no s’hagi d’esperar molt per tenir
uns texans ecològics», en paraules
d’Uriach.
A banda dels texans Saüc, durant
l’acte es presentaren altres projectes
de consum responsable. Com ara
l’ecobotiga l’Egarenca, que va obrir
a Terrassa fa uns mesos i que funciona com una cooperativa de consum de 100 famílies que aposten
per adquirir productes ecològics i
de proximitat, tal com va explicar
la Vero Ruíz. També a través dels
valors de la producció responsable,
s’elaboren des del Pallars sabons
artesans i productes tèxtils com
mantes, bufandes i xals; «es tracta de consumir menys i d’estimar
i cuidar la teva roba, com es feia
abans, no ca tenir vint jerseis a l’armari», defensa la Carola, precursora del projecte que es pot veure a
akarona.tk.
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès
Occidental (ACVOO), promotora

TEXANS SAÜC

de l’acte, és un projecte per sensibilitzar i difondre els valors de l’economia social i solidària, va explicar
Bet Tena, tècnica de l’ACVOO. A
la comarca, 7 entitats de l’àmbit de

l’ESS conformen l’ACVOO, els
quals actuen en 14 territoris del
país, gràcies a una subvenció de
la Generalitat. Per la seva banda,
Santi Martínez, representant de la

XES Terrassa, que fa tres anys que
funciona, va celebrar que s’apropin
a la ciutat nous projectes com el de
Saüc, en aquest cas d’un sector tan
propi de la ciutat com és el tèxtil.

PROCÉS
PARTICIPATIU

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL
TERRASSA

I tu?
Com milloraries Terrassa?
Presenta les teves propostes!
A través de participa.terrassa.cat
Més informació a:
Telèfon 93 739 70 00 (ext 7859)
De dilluns a divendres de 9h a 14h
Punt del Voluntariat
Raval de Montserrat, 14. Divendres de 10h a 14h
▪▪ Albert Uriach i Andreu Blanchar, promotors de Texans Saüc, el passat 20 de
desembre a l’Ateneu Terrassenc, explicant el seu projecte.

© Comunicació Ajuntament de Terrassa 2019

www.terrassa.cat/pam
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Som Energia promou la instal·lació de panells
fotovoltaics en una centena de llars de la comarca
Coneixem de primera mà els detalls de les instal·lacions que s’estan realitzant gràcies a la campanya Impuls Solar
Vallès que realitza la cooperativa d’energia verda per promoure l’ús de renovables en l’àmbit domèstic.
Miquel Gordillo

A

mb la intenció de fomentar
l’ús d’energies renovables,
l’any passat la cooperativa
Som Energia va començar una campanya per promoure l’autoproducció i l’autoconsum d’energia solar en
habitatges unifamiliars. El projecte
s’anomena Impuls Solar Vallès i, a
través d’un concurs organitzat per la
cooperativa, les famílies participants
han comprat, de manera col·lectiva,
panells fotovoltaics, abaratint-ne
d’aquesta manera els costos. Aquest
innovador projecte ha esdevingut
un èxit entre els associats a Som
Energia i ha aconseguit l’objectiu de
fomentar les energies renovables.  
Visitem una de les cent instal·lacions de panells fotovoltaics que s’estan realitzant a la comarca gràcies al
concurs i que correspon a un habitatge de Les Fonts que va guanyar
l’empresa Sud Renovables i ens ha
permès parlar amb varis dels actors
implicats. Ens resulta interessant saber més sobre la campanya i la instal·lació dels panells des de la seva
interessant experiència. Tota una
experiència d’interès per promoure
l’ús de les renovables a la comarca i
que cal conèixer amb més detall.
El propietari de la llar i soci cooperativista de Som Energia, Andreu Olivé, ens explica que s’ha
decidit a col·locar els panells solars
a la seva teulada “per tenir més sobirania energètica, i també com a
forma de fer República, ja que volem prescindir al màxim d’empreses
de l’Ibex35”, explica. En el transcurs
dels tres dies que porten d’obres

s’han instal·lat un total de 24 panells solars.
L’encariment d’aquest tipus d’instal·lació és degut a les bateries d’emmagatzematge d’energia,
però segons l’Andreu “d’entrada
és una inversió bastant cara, però
hem fet càlculs i s’amortitzaria en
8-9 anys, amb les condicions actuals”. També ens explica que hi ha
una subvenció de la Generalitat per
aquest tipus d’instal·lació que cobreix fins al 60% del cost total (d’un
màxim de 5.000 euros). “El problema és que he calculat que la partida
pressupostada només arribaria a
cobrir una seixantena d’instal·lacions”, especifica l’Andreu. Més aviat
poques, si el que realment es pretén
és promoure l’autoconsum domèstic amb energies renovables.
La normativa estatal no
permet abocar l’electricitat
produida a la xarxa, això és un
dels grans problemes a l’hora
de facilitar l’autoproducció
d’energia.

Pel que fa a les bateries, la Sílvia
Invers, consultora energètica, sòcia col·laboradora de Som Energia
i candidata de Primàries Terrassa,
aclareix que “han considerat que
comptar amb bateries val la pena,
ja que minimitzarà molt la seva
despesa energètica al llarg de l’any”.
En tot cas, l’Andreu manifesta el
“greuge que això suposa per part de
l’Estat espanyol en contra de l’autoconsum”. Segons ell, “això és denunciable, no caldria instal·lar bateries
si pots abocar l’energia produïda a

▪▪ Vista dels 24 panells fotovoltaics que s’han instal·lat a la teulada d’una llar de Les Fonts, dins del marc del projecte
Impuls Solar Vallès de la cooperativa Som Energia.

la xarxa elèctrica per compartir-la”.
I concreta que “els panells en sí no
són cars, han baixat molt de preu
els darrers anys, però si no tens bateries, només pots consumir la llum
quan s’està produint sense poder-la
emmagatzemar, això és el dia que hi
ha un sol radiant”.  
A causa de l’encariment que suposa, la majoria de les llars vinculades
a la campanya Impuls Solar Vallès no

Una gestió intel·ligent
de la producció i el consum d’energia

U

na característica molt interessant consisteix en la gestió intel·ligent, que permet al client fer un seguiment al
detall de la producció d’energia elèctrica i quin és el consum en cada moment. Es tracta que el client “aprofiti
cada quilowatt per hora que s’està produint per utilitzar-lo com a energia, amb una ràtio d’independència
de la xarxa del 70-80% durant tot l’any”, assegura el Paco. A més, “com que els equips estan connectats a internet,
l’usuari pot visualitzar a través d’una aplicació mòbil quanta energia estan produint els panells, quanta energia està
consumint la llar, o, en aquest cas, veure la quantitat que s’està emmagatzemant a la bateria”.
La Sílvia conclou que “això és fantàstic a l’hora de programar el consum domèstic”, ja que permet saber “de forma
molt intuïtiva quan fer servir els aparells de casa, per exemple quin moment és bo per posar la rentadora i amb quina
previsió del temps. Com que es pot veure una previsió del temps que farà, parlem d’una instal·lació pensada perquè s’autoreguli en funció del sol, és a dir, de la capacitat de produir energia”, confirma en Paco.

han instal·lat bateries. A més a més,
hi ha una controvèrsia important
amb l’ús de bateries perquè “a la llarga no tens les mateixes garanties i no
estem contribuint al medi ambient a
causa de la dificultat per reciclar-les”,
explica la Sílvia, que a més afegeix
que “els consultors no ho recomanem”. Ella confia en la pressió cap als
poders polítics per canviar aquesta
situació: “esperem que el govern
desencalli aquest greuge, de manera
que hom pugui injectar energia a la
xarxa. Així, si la fas servir la pagues,
i si és a favor se’t descomptaria”, comenta.
S’observa així com la normativa
estatal ha creat un dels grans problemes en l’autoproducció. L’Andreu lamenta que “en aquest país no
hi ha manera que si consumeixes
energia la puguis abocar a la xarxa, així estem i tirant diners a les
escombraries, molt typical spanish”.
Ell ens explica que “amb una llei que
va promoure el govern de Zapatero ja et podies connectar a la xarxa,
però després es va penalitzar l’autoconsum” i ens comenta l’exemple
d’Alemanya “on és possible passar
l’energia que produeixes al veí o a
una comunitat”.  
Cal constuir edificis que
facilitin el fet de col·locar
panells solars en les teulades.

▪▪ Els grups locals de Som
Energia del Vallès van celebrar, el passat 15 de desembre, els vuit anys d’existència
de la cooperativa i l’èxit del
projecte Impuls Solar Vallès
per promoure l’ús d’energies
renovables.

En Paco Aroca, enginyer de Sud
Renovables, l’empresa instal·ladora, ens explica més detalls sobre el
procés d’instal·lació: “parlem amb
el propietari i considerem la quantitat de consum, en quilowatts per
hora, que aquesta casa fa servir.
Mirant també les corbes horàries
que ens va facilitar Som Energia,
estimem el nombre de panells necessaris, l’orientació de la coberta, després posem l’inversor, que
transforma de corrent contínua a
alterna; i també, com és en aquest

cas, la bateria. En general tot el càlcul ve determinat pel nombre de
panells”. En Paco aclareix que la
instal·lació a l’habitatge de Les
Fonts “és una de les instal·lacions
més grans que hem fet fins al moment”.  
Bonificacions fiscals
Des de la pressió exercida per
la plataforma Som Energia i altres actors, s’ha aconseguit que
els ajuntaments ofereixin bonificacions fiscals a la instal·lació de
panells fotovoltaics per al consum
domèstic. A partir d’enguany, les
ordenances fiscals de l’Ajuntament
de Terrassa contemplen una bonificació del 50% en l’impost de l’IBI
durant cinc anys per als habitatges
unifamiliars que instal·lin equips
de generació elèctrica, com ara panells fotovoltaics.  
Aquest fet fa suscitar l’interès
d’aquells que han instal·lat panells.
Per exemple l’Andreu, que apunta
com a ideal que “de cara a noves
construccions, s’hauria de pensar
en una teulada adequada per posar
panells d’aquestes característiques”.
En aquest sentit, el Paco recorda que a Califòrnia la llei obliga
a la construcció dels nous edificis
comptar amb panells solars fixats
a una potència determinada i amb
orientació directa al sud, la més
idònia per aprofitar l’energia solar.
“Aquí nosaltres, per seguretat i per
estètica, no sempre ho podem fer,
aleshores ho estudiem i les posem
en el lloc de la teulada més favorable”. A més a més, el Paco ens informa sobre els panells instal·lats
i comenta que “els comprem a una
empresa noruega, s’ha de dir que
quasi el 100% es construeixen a
Àsia avui dia. En concret aquests
que instal·lem són de molt bona
qualitat i tenen una garantia de 12
anys”.
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“El model del Mercat de la Independència funciona”
Els vells mercats de la ciutat aguanten bé el pas del temps i les
modes. No només aguanten, si no que han conservat un model
que, sorpresa, ara és projecte cap al futur: proximitat, productes
de temporada, agroecologia, tracte personal... El Mercat de la
Independència té terminis marcats per decidir una renovació de
futur, aquest 2019. Al Mercat del Triomf, sense dates marcades
ni propostes concretes encara, també pensen i somien amb canvis
que permetin maximitzar les seves potencialitats com a punt de
compra, consum gastronòmic i de trobada.
Pep Valenzuela

A

l mercat de la Independència n’hi ha actualment
70 parades, de les quals 67
formen part de l’associació de paradistes, una entitat al davant de la
qual hi ha avui en Joan Font, des del
2007, i que té com a objectiu dinamitzar el mercat, pensar allò que
se’n diu una identitat pròpia, o també dit marca, característica d’aquest
espai i, al temps, organisme viu i
una mica cor de la ciutat. Al temps,
l’associació fa de portaveu amb les
administracions, mentre gestiona
altres necessitats dels paradistes.
En Joan és fill d’Ullastrell i coneix
bé la pagesia, alguna de la qual fa,
directament o indirecta, la venda
dels seus productes al Mercat. Arribà per fer números i una mica
de gestió, però acabà integrant-se
i especialitzant-se en l’activitat, no
només a Terrassa. Coneix bé els
mercats de les comarques properes i
una mica més enllà. «Cada poble té
el seu mercat segons les seves característiques i necessitats», assegura,
«no es pot copiar. Cada vegada que
viatjo als mercats sempre intento
parlar amb la gent que viu del mercat i que li dóna vida».
Des del 2007, s’han perdut 10 o
12 parades, informa, tot i que la majoria han estat agafades per altres

parades que, així, han ampliat. «La
tendència en general en els mercats,
és a parades més grosses», declara.
Aquí Terrassa, el Mercat té una
«salut bastant bona», emfasitza,
«quan ho comentes per fora no s’ho
creuen». Per exemple, Sant Antoni,
a Barcelona, s’ha reduït a 50 parades, un mercat molt més gran. A
l’Abaceria del barri de Gràcia quedaran 40 parades amb la renovació.
Les 70 parades actuals mantenen,
▪▪ Joan Font, dinamitzador del Mercat de la Independència, a l’oficina.
la majoria, «un estil molt tradicional encara, que és bastant la visió
que tenim nosaltres de mercat», diu model de mercat. El que cal és una que ha de menjar», fa notar en Joan.
«rentada de cara urgent», arreglar Una mostra clara és la parada Ca
Obrir el mercat a la Rambla,
finestres, pintura interior i, molt n’Oliveró, de producció agroecolòtraient el mur de 70 metres,
important, climatització. És aques- gica. Si la mitjana d’edat de la clieninstal·lant una superfície
ta una o la més important queixa de tela en el conjunt del mercat és de
o projecte que ajudi a
paradistes i clientela, perquè en les 57 anys, la d’allà potser baixa fins als
«dinamitzar la Rambla i
setmanes d’extrems de temperatura 40. En to cas, garanteix, aquí la matambé doni més vida al
joria del producte és de «proximitat
no es pot treballar ni comprar bé.
conjunt.
Parlant de dades concretes. En i qualitat».
El futur del Mercat fa temps que
Joan diu que la campanya de Nadal
el portaveu de l’associació de para- ha anat molt bé, amb un creixement es debateix Recorda en Joan Font
distes. «No volem fer coses rares, de vendes d’entre un 5% i un 10%. que la peça clau d’aquest debat és
estem contents amb les característi- Creu que la combinació dels dies al un tema que ve de lluny i sobre el
ques de cada parada, totes aporten calendari ha ajudat. El negoci, amb qual ja hi ha unanimitat: l’obertura
molt». Anuncia, encara, que han moments millors i pitjors, en gene- del mercat a la Rambla, fent desad’entrar 3 parades noves (cafeteria, ral va bé. Tothom hi vol quedar-se. parèixer l’actual mur de 70 metres
El mercat manté clientela, per més per fer espai a alguna superfície o
xarcuteria i peixateria).
«Aquest model funciona», sen- que la crisi dels darrers anys s’ha fet projecte que ajudi a «dinamitzar la
tencia, «tot i que s’han de fer retocs notar. Però l’alimentació no ha patit Rambla i que ajudi al mercat com
i buscar solució per les zones fredes, tant la crisi. Ara, però, el que sí que un tot, mantenint i millorant el que
amb parades buides».
hi ha és un «augment de gent molt ja és», alerta.
Els problemes bàsics no són de conscienciada i implicada sobre el
A partir d’aquí, els projectes poden

ser de mínims o imprescindibles, o
més complexos. De mínims, ja s’ha
dit: climatització, restauració, finestres, pintura. Dels altres encara no
n’hi ha cap proposta concreta. El
màxim, considera, seria un mercat
totalment nou, com s’ha fet a altres
ciutats, amb més o menys afectacions als paradistes i al mercat en
conjunt. «Però, certament, no que
quedin 25 parades com ha publicat
algun mitjà. Entre tots hem de decidir què es fa», subratlla.
En tot cas, cal parlar amb tothom
implicat, o sigui paradistes, Ajuntament, Diputació, comerç en general,
AAVV, mobilitat, cooperació social. Aquí, en Joan posa l’exemple de
l’Abaceria de Gràcia, «un megamix:
quedaran 45 parades i 450 metres2
de comerç social, just, de cooperatives, i 900 metres per una gran superfície. La novetat és la incorporació del comerç social, és la primera
vegada que es fa a Barcelona».
En el nostre cas, la gran superfície,
i sembla que amb un consens prou
ample, hauria d’ocupar els soterranis, o sigui l’espai que s’obriria a la
Rambla. Aquest pot ser de molts
tipus, informa en Joan. A Sant Boi,
per exemple, hi ha un Abacus, en
altres llocs un Capravo o un Millar.
En relació a la proposta d’ERCMES de convertir l’ala del peix en
una plaça porxada amb restaurants
i oci, en Joan recorda que el mercat
ja ha perdut 2 patis i no té intenció
de perdre cap espai més. «Nosaltres
tenim prou activitat per tenir-hi
sempre coses a l’ala», garanteix.
El procés decisori, però, va lent.
Tot i que l’octubre del 2019 s’hauria de tenir la proposta base pel nou
mercat. A octubre es va reunir la
Comissió del mercat, amb totes les
parts, i es va decidir fer reunions
mensuals; «però el president de
la taula, que és el regidor Comerç
Aguado no ens ha convocat més».

Mercat del Triomf: preocupació per l’estat de l’edifici
P.V.

A

mb 90 anys, el Mercat del
Triomf continua sent epicentre del barri de Sant
Pere. Avui té 24 parades, 21 dintre
i 3 fora; i anuncien que a final de
mes n’obrirà una altra, de menjar
preparat, una de les propostes de
major èxit arreu.
«El mercat, el que nosaltres estem fent, està funcionant», afirma
l’Elena Simó, presidenta del mercat i quarta generació d’una de les
fruiteries. Diu que estan atraient
gent nova i prova d’això és que en
l’actual junta la gent jove té un paper protagonista, com és el cas de
la mateixa Elena i d’en Josep Vinaixa, actual secretari del mercat
i tercera generació de paradistes,
totes dues amb quasi trenta anys.
El que no troben és prou suport de
l’Ajuntament, «no estan fent una
inversió directa al mercat perquè
això pugui anar endavant», declara
en Josep.
Preocupa l’estat de l’edifici, que
«necessita una remodelació i ni
tan sols han fet manteniment tenint en compte el seu valor cultural i històric», critica el Secretari.
Assegura que els ajuden només en
coses puntuals, com subvencions
per fer campanyes.

▪▪ Elena Simó, presidenta dell mercat, a la seva parada

Encara en relació amb l’edifici,
apunta l’Elena que la il·luminació
interior és ben deficient, les persianes i finestres donen molts problemes i que, a la part de fora, les marquesines no estan ben acabades.
D’altra banda, «els soterranis estan
una mica abandonats i els magatzems estan plens d’humitat». «Tot
això ja ho tenen apuntat, tenen la
llista completa», explica sorneguer
en Josep, tot entenent que «segur
que no es pot fer tot, ja imaginem

que tenen les seves prioritats».
L’Elena explica que entre setmana “costa de funcionar”, que va ben
millor el cap de setmana, tot i que
hi hauria la «gent de tota la vida».
Això, però, en un context en què
«tothom es manté, guanya el seu
salari», aquesta, almenys, és l’experiència de la gent que porta algun temps i també d’algunes noves
paradistes. «Clar, també hi compta
l’interès o la inversió que li vulguis
posar», matisa en Vinaixa.

La crisi dels darrers anys es va
notar. «Hi ha gent que va deixar
de comprar perquè no arribava a
final de mes», relata l’Elena, bona
coneixedora de la clientela durant
anys, «i molts s’han recuperat, ha
tornat perquè saben que és un altre producte, aquesta tornada s’està
notant bastant». I és que «el món
del mercat és totalment diferent»,
afegeix en Josep, tot destacant el
valor del tracte personal, de vegades al llarg de dècades.
Com a responsables del mercat,
l’Elena i el Josep asseguren estar
molt contentes, tant pel que fa a
l’organització general com a les
finances, «no tenim cap dèficit»,
celebra l’Elena. La celebració del
noranta aniversari del mercat va
ser un èxit.
Flexibilitzar l’horari és una de
les propostes en les quals la junta
té més interès, tot i que no parlen
de grans canvis. De fet, n’hi hauria
prou amb obrir una mica més tard,
«les 7:30 és una mica arcaic, ningú
ve en aquesta hora, es podria obrir
tranquil·lament a les 8 o 8:30 i encara seríem els primers del barri»,
argumenta en Josep. I amb estirar
a la tarda fins a les 15h, de manera
que, explica l’Elena, gent que surt
de la feina a les 14h encara pogués
passar a comprar, aquesta propos-

ta interessa molt les parades de
menjar preparat, per exemple.
Defensen el model de mercat
tradicional. «Funciona, n’estem
contents», diu el Josep, «però podria funcionar millor». Aquest any
muntaran «un espai infantil, que
ajuda molt les famílies», defensa
l’Elena. A més, també per fer tallers de cuina, amb una sala polivalent, aprofitant alguna zona inactiva ara. El problema, lamenten, és
que això s’ha de fer amb l’acord de
l’Ajuntament i és «molt lent».
Això, és clar, mantenint allò que
és marca de la casa: tracte personal, productes de qualitat, verdures i hortalisses de collita pròpia
la majoria (són pagesos d’Ullastrell), producte de temporada
relacionat amb les tradicions, els
plats i menjars clàssics durant
l’any.
«El model tradicional de mercat
té futur, és un model de futur, de
fet als supermercats ja fa temps
que s’intenta copiar aspectes»,
sentència en Josep, però igualment, creu que, en aquest mercat
del Triomf, es podria evolucionar
cap a un model tenda-bar, per cridar més jovent, passejar, fer alguna actuació musical, «esdevenir
referència de lloc on s’e stà bé i es
beu i menja mentre compres».
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La cinquena edició del Febrer Negre al Candela
concentrarà l’activitat literària en dos dies
El festival comptarà amb una taula de debat amb perspectiva de gènere sobre novel·la negra.
Mar Garcia Prat

E

l proper mes de febrer l’Ateneu Candela acollirà tot tipus
d’activitats al voltant del gènere literari negre organitzades per la
llibreria Synusia, el Cafè del Candela
i Videodrome. Grans noms, quarta
edició del concurs de relats curts Ràfegues Negres, pel·lícules amb el grup
Videodrome o programes en directe
a les ràdios de Terrassa i Matadepera
són alguns dels esdeveniments més
destacats d’aquesta edició que es presenta, com sempre, ben fosca. A continuació desvetllem alguns dels secrets
més obscurs de la programació.
El Febrer Negre al Candela comença el 6 de febrer i s’allarga fins el
28 d’aquest mateix mes i l’edició d’enguany concentrarà tota l’activitat literària, organitzada per la llibreria Synusia amb el nom de Synusia Noir, entre
el divendres 22 i el dissabte 23 de febrer. La inauguració serà el dia 22 a les
19.35h. a l’Ateneu Candela en format
de conferència – diàleg entre Anna
Maria Vilallonga que portarà per nom
100 anys més de Pedrolo!, escriptora i
comissària de l’Any Pedrolo (2018) i
Marce García, organitzador del Febrer
Negre. Tots dos faran balanç de l’Any
Pedrolo i parlaran sobre les publicacions i reedicions que es van publicar al
llarg del 2018.
El dissabte 23 hi haurà el plat fort
del cicle amb un gran nombre d’activitats. El matí començarà a les 11h. amb
Problemas de identidad, on l’escriptor
i comissari de BCNegra Carlos Zanón parlarà sobre el seu comissari
Carvalho, un cop agafat el relleu del
personatge de Vázquez Montalbán. El

matí continuarà a les 12h. amb Els traductors, aquests sospitosos habituals, on
els traductors Maria Llopis i Xavier
Zambrano parlaran sobre el seu ofici
i com enfrontar-se a l’obra d’un altre
autor. A les 13h. serà l’hora del Vermut
criminal, amb un dels responsables de
la col·lecció Crims.cat, Illya Pérdigo,
que parlarà sobre la lluita diària per
publicar novel·les i tirar endavant el
seu projecte.
Després de dinar es reprendrà l’activitat a les 17h. amb Blacksad (Parlem
de còmic), on es farà una dissecció
d’aquesta obra clàssica de temàtica ben
actual. Serà amb els amics de TRM. A
continuació, a les 18h. serà el torn de
La novel·la negra en clau de Gènere,
una taula per presentar les novetats de
les escriptores Montserrat Espallargas, Raquel Gámez Serrano, Ramona
Solé i Margarida Aritzeta i es posarà el
focus en el moment actual de la novel·
la negra escrita per dones i les dones
com a personatges dins d’aquest gènere literari. El Lliurament de premis del
IV Ràfegues Negres serà a les 19h. i a
les 19.45h. hi haurà una conversa amb
l’escriptor Andreu Martin que portarà per títol La Biblioteca de l’Andreu
Martin, on l’autor parlarà sobre el seu
darrer projecte de publicació de novel·
la negra i criminal triada per ell entre
clàssics del gènere que mai havien estat
traduïts al català, d’altres que fa molt
de temps que no es publiquen o d’altres d’autors més actuals.
Cinema clàssic noir
Hi haurà un seguit d’activitats paral·leles encapçalades per les projeccions
de les pel·lícules La noche del cazador,

▪▪ Cartell promocional de la cinquena edició del festival Febrer Negre al Candela.

de Charles Laughton i La escalera de
caracol, de Robert Siodmak el dissabte 23 a les 20.45 i 22.30h. respectivament. Serà dins del cicle de Cinema
Clàssic Noir, organitzat per Videodrome. El dijous dia 7 es farà el programa
de ràdio The Black Submarí de Ràdio
Terrassa a les 11h. en directe des del
Candela i el dia 14 serà el torn d’Ones
negres de jazz des de Matadepera rà-

dio. El dissabte dia 9 de 20.30 a 00h.
hi haurà la sessió nocturna de jocs de
taula policíacs i de misteri Un vespre
molt negre! també al Candela. Les biblioteques del Districte 4 i 6 participaran en les activitats amb una sessió
de Sèries Negres Criminals a càrrec de
SerieAddictes i un club de lectura de
Jim Thompson conduït per l’escriptor
Xaier Serrahima, respectivament. La

participació de les biblioteques també
comptarà amb L’hora del conte, la presentació de llibres de temàtica negra
i una gimcana infantil. Finalment, el
Grups de Dones de Can Boada organitzarà, el divendres dia 22 a les 18h.,
el seu club de lectura amb el llibre
Contes per a nits de Lluna plena, que
comentaran amb la seva autora Anna
Maria Vilallonga.

→→ARTS PLÀSTIQUES

Gravats inèdits d’un dels artistes més rellevants de l’art europeu
El Centre Cultural mostra 50 obres inèdites del pintor i gravador holandès Rembrandt, que formen part de la Col·lecció Furió,
sota el títol Rembrandt. Geni del gravat.

Mar Garcia Prat

R

embrandt està considerat
el referent pictòric més important a Holanda. Va ser
el principal instigador de l’estil
barroc i de l’escola flamenca durant el segle XVII i va comptar
amb un gran talent. El comissari
de l’exposició, Vicenç Furió, defineix la seva obra així: “Els seus

aiguaforts, ben aviat difosos per
Europa, van ser apreciats per artistes, buscats per col·leccionistes
i elogiats per historiadors, i la seva
influència posterior en l’art del
gravat fou enorme”. Artista polivalent, Rembrandt es va anar adaptant a les diverses corrents artístiques del moment i la seva manera
de pintar va anar variant al llarg
dels anys. A més de pintor, també

era conegut pels seus dibuixos i
gravats on es podia veure el contrast entre la llum i les tonalitats
negres. Furió defineix el geni holandès amb les següents paraules:
“Els hàbils traços dels aiguaforts
de Rembrandt transmeten una
sensació d’espontaneïtat, llibertat
i immediatesa que ja van sorprendre els seus contemporanis, que el
consideraven un gravador incom-

parable i d’un geni particular”.
És precisament aquesta faceta la
que podem veure a l’exposició del
Centre Cultural, on hi ha exposat
un dels conjunts més importants
de la col·lecció, format pels aiguaforts de l’artista. Malgrat que
Rembrandt és un dels gravadors
més importants i influents de la
història, les seves estampes no són
gaire visibles a les principals institucions públiques, on sí que es poden veure obres fetes amb aquesta
tècnica de Goya o de Fortuny (en
els casos del MNAC i de la Biblioteca de Catalunya). Per això
i per la seva qualitat excepcional,
l’exposició d’aquests 50 gravats
inèdits de la Col·lecció Furió són
una excel·lent oportunitat d’apropar-se a l’obra de Rembrandt. L’estat de conservació de les obres és
bo i permet apreciar-ne la seva
qualitat d’impressió.
L’exposició deixa entreveure i
explica als visitants les característiques dels gravats de l’artista reconegut mundialment. No només
es mostren els gravats, sinó que a
través d’explicacions diverses, les
persones que ho desitgin podran
descobrir els mèrits i les qualitats

de cada obra, ja sigui sobre el seu
virtuosisme tècnic, el nou ús del
clarobscur, la força expressiva o
la profunda humanitat de l’artista holandès. Es tracta d’obres de
petit format que cal observar amb
atenció per no perdre’s-en cap detall i que exigeixen a l’espectador
una atenció completa.
A més a més i amb motiu de
l’exposició, Furió, comissari de la
mostra i professor de sociologia
de l’art i d’història del gravat de la
Universitat de Barcelona, ha confeccionat el llibre que porta per
títol Rembrandt. Geni del gravat,
editat per Edicions de la UB i el
Centre Cultural de Terrassa i que
es pot adquirir al mateix Centre
Cultural.

L’exposició es podrà veure fins
el 24 de febrer a la Sala 2 del
Centre Cultural.
Horaris: de dilluns a dissabte
de 16 a 21h. Diumenges i
festius oberts els dies de
funció.
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→→TEATRE

La Pau retorna a Atenes, una comèdia musical
al Teatre de la Santa Creu
Eloi Falguera
Director i autor

C

ontinuen les estrenes teatrals a
la nostra ciutat. Aquesta vegada és el torn del QESC (Quadre Escènic Santa Creu), que aquest
cap de setmana i el següent (26, 27 de
gener i 2, 3 de febrer), representaran
La pau retorna a Atenes, de Rodolf Sirera, a la Sala Xavi Sallent del carrer
Pere Fizes.
Es tracta d’una obra còmica, situada
a l’antiga Grècia, amb música en directe i que mou més de 20 actrius i actors
a escena. Tot i que va ser escrita fa més
de 40 anys, l’espectador, entre rialla i rialla, hi trobarà molts punts de contacte amb la realitat actual. Un nou repte,
doncs, per al QESC (un dels grups de
teatre més veterans de la ciutat).
Per parlar de tot plegat, hem entrevistat, a la mateixa Sala Xavi Sallent, el
director del muntatge Joan A. Cortina,
uns dies abans de l’estrena.
• De què tracta La pau retorna a
Atenes?
Traslladeu-vos a l’antiga Grècia, al
420 abans de Crist, durant la Guerra
del Peloponès. Una guerra llarga, que
dura anys i panys. Imagineu ara un
home ric, un potentat, que escolta a les
notícies que la guerra està envaint les
seves vinyes i les seves oliveres. Aquest
home tranquil, que s’ho mirava tot des
de lluny, quan veu que la guerra arriba
a les seves terres diu: “Això no, això no
pot ser!”. I tot preocupat, se’n va a consultar l’oracle i el gran sacerdot. Hi va
perquè vol portar la pau. Li diu a l’oracle que allò no pot ser i que ha de fer
baixar la deessa de la pau. Aquest és el
punt de partida de l’obra.
• Punt de partida que s’embolica...

Sí, perquè l’oracle li respon a l’home
ric que la deessa no pot baixar perquè
la tenen encadenada uns homes dolents. S’hauria d’anar a buscar i alliberar-la. L’home ric, sense pensar-s’ho,
diu: “Doncs jo hi vull anar. Com puc
pujar al cel?” L’oracle respon que l’única
manera de pujar és amb un escarabat,
un d’aquells que es troben a Àsia, al
Mar Menor. I, a més, s’ha d’engreixar.
L’home, tot decidit, en va a buscar un i
l’alimenta a casa seva.
• Però aquest home troba
adversaris.
Sí, els fabricants que venen armes
als militars: fletxes, escuts, llances...
Aquests diuen: “Ep! Aquest vol anar
a buscar la pau. Si ho aconsegueix
no vendrem res més. Cal que ens hi
oposem.” A tot això, s’hi afegeix un
tercer grup: la UPA (Unió de Prostitutes d’Atenes). Les prostitutes diuen:
“Hem d’ajudar l’home que vol la pau
perquè tots els homes joves se’n van a
la guerra i aquí no treballem.”
Tot plegat fa que hi hagi una gran
pugna entre els que volen fer baixar la
deessa i els que no. Entre els fabricants
i els militars i els que volen la pau.
• Tot des d’un punt de vista còmic.
Sí, l’obra és una comèdia musical.
Durant tota aquesta trama anem trobant peces musicals que s’interpretaran en directe. En aquest aspecte, he
tingut la sort de comptar amb l’Esteve
Domingo que s’encarrega de la direcció musical. A més, ha tingut l’encert
d’adaptar les cançons de l’obra amb
música catalana i també amb música
espiritual negra. Ha agafat les lletres
existents i les ha adaptat amb unes melodies que tothom reconeixerà. Ha fet
un gran treball. Les coreografies les ha
dissenyat la Mercè Otero, una nova in-

▪▪ Joan A. Cortina, director de La pau retorna a Atenes.

corporació del grup que ens ha aportat
molta empenta i il·lusió. Tampoc em
voldria oblidar de la gran escenografia
que ens ha fet el Joan Martínez. Una
escenografia molt acurada.
• Quanta gent mou aquest
muntatge?
Mou més de 20 actrius i actors,
més els músics i els tècnics. Cal tenir
en compte que el QESC és un grup
molt gran i quan busquem obres necessitem que hi surti molta gent. Fa un
parell d’anys vam fer El retaule del flautista, una obra molt similar a aquesta
perquè també és una comèdia o farsa
musical, amb un argument i un rere-

fons actuals.
• Parlant d’aquest rerefons actual,
què ens diu l’obra d’avui dia?
La pau retorna a Atenes denuncia els
tripijocs de les guerres. A l’obra, l’home que ha anat a buscar la deessa de la
pau acaba fracassant. Exactament com
avui dia, que veiem molta guerra per
tot el món: a Síria, a Líbia... I estem
veient com el gran capital inverteix en
armes. Contínuament veiem que la
guerra és un gran negoci. Això es denuncia a l’obra.
• Qui fa el paper del protagonista?
El Carles Morros. Ell és el que fa
d’aquest home potentat, que viu tran-

ELOI FALGUERA

quil, amb les seves terres i els seus esclaus. Vaja, que no és un pobre. Però
quan veu que pot perdre el què té,
llavors és quan li preocupa la guerra.
Com a la majoria de nosaltres. Mentre
la guerra sigui allà lluny, a Síria o a Líbia, diem “quina pena”, però és allà baix.
Ara, quan et toca a casa la cosa canvia...
• Si algú està dubtant de venir a
veure l’obra, què li diries per engrescar-lo?
Nosaltres hem preparat l’obra amb
molta il·lusió. Com dic al programa de
mà: sobretot volem que el públic vingui a passar una bona estona. Aquesta
és la nostra intenció.

→→DANSA

El Ballet de Catalunya ens torna a
portar la màgia del Nadal
amb El Trencanous
El Trencanous, el conte de Nadal de la dansa clàssica interpretat pel Ballet de
Catalunya tanca la segona part dels Exploradors de la dansa i a la vegada obre la
nova temporada de dansa 2019 al Centre Cultural de Terrassa.

Marta Bieto
Professora de dansa

E

l Ballet de Catalunya va visitar
els dies 12 i 13 de gener l’auditori del Centre Cultural de
Terrassa, obrint així la nova temporada de dansa i oferint una actuació
matinal especial el divendres 11 de
gener, que posava punt i final a la
segona part dels Exploradors de la
dansa.
Representada especialment pels infants de les escoles de Terrassa que

van participar en aquest programa,
els més petits van poder gaudir de
l’experiència d’aquesta iniciativa, el
resultat final de la quan ha estat tot
un èxit. El divendres l’amfiteatre estava ple d’espectadors i espectadores
de diverses edats, preparats per gaudir d’un conte que ens torna a traslladar a l’època nadalenca, just passat
festes i mentre anem tornant al dia
a dia quotidià amb responsabilitats
com els col·legis i la feina. En aquest
context, l’espectacle ens torna a despertar aquelles emocions i sensibili-

tats de la màgia del Nadal.
Portat arreu del món, El Trencanous s’ha convertit des de 1892
en un gran clàssic del repertori del
ballet. Està compostat per 2 actes,
3 taules i 15 escenes amb música de
Txaikovski pertanyent al període
romàntic i que conté algunes de les
seves melodies més memorables.
L’obra està basada en l’adaptació
d’Alexandre Dumas del conte fantàstic d’Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann. Es tracta d’una història
familiar plena d’imaginació on hi
apareixen fades, àngels, joguines, caramels i tot de fantasia, on els nens
tenen un protagonisme important.
En aquesta ocasió, l’obra ha estat
representada de la mà del Ballet de
Catalunya amb la coreografia del

seu director artístic, Elías Garcia.
Aquest, dona forma a les coreografies que, seguint l’estil de la dansa
clàssica, tenen un punt d’innovació i
dificultat en cadascun dels seus balls,
on des del minut zero, l’espectacle no
para de sorprendre amb gran varietat de passos nous i diferents. La
delicadesa amb què els ballarines i
ballarines executen pas a pas la coreografia i les diferents combinacions
de figures que van canviant en el
transcurs dels balls, van embolicant,
com si es tractés d’un paper de caramel, tot l’espectacle. Aquest efecte es
fa encara més evident amb una escenografia a base d’audiovisuals que
acaba donant un toc màgic a tot el
muntatge.
Amb la posada en escena, els

alumnes de les escoles de dansa de
Terrassa segur que han viscut una
experiència fantàstica i inoblidable. I
és que alguns d’aquests alumnes, de
les escoles Àngels Segarra i Esther
Antón, van poder fer una petita gran
intervenció en el ballet interpretant
els àngels, uns personatges entranyables. A més a més, ballarins i ballarines de l’esbart egarenc del Social
van sorprendre amb unes danses típiques molt ben interpretades.
Així doncs, nens i nenes, pares i
mares, avis i àvies van sortir amb
un somriure de satisfacció i amb
ganes de tornar a gaudir d’un espectacle de dansa un cop acabada
la funció. La propera trobada serà
els dies 16 i 17 de febrer amb la
Gala de ballarins catalans.

www.malarrassa.cat

CULTURA

MALARRASSA

15

→→AGENDA
CINEMA
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DIVENDRES 25 DE GENER

DISSABTE 26 DE GENER

>>21h. Jo et pressentia... Romanticisme coral, valsos per
a piano, poesia i dansa
Preu: 10€

>>16.45, 19.25 i 22h. El gran
baño

Auditori Municipal
C/ Miquel Vives, 2

>>17.15, 19.45 i 22.05h. The old
man & the gun

>>21h. The TV Show Trio. Versions de bandes sonores

>>22h. The old man and the
gun (Amb Robert Redford)
DISSABTE 26 DE GENER

>>17.15, 19.45 i 22.05h. The old
man & the gun
>>19.25 i 22h. El gran baño
DIUMENGE 27 DE GENER

>>16.45 i 19.25h. El gran baño
>>17.15 i 19.45h. The old man &
the gun
DIMECRES 30 DE GENER

>>16.45 i 22h. El gran baño
>>17.15 i 19.45h. The old man &
the gun
>>19.45h. La Traviata [Òpera]
DIJOUS 31 DE GENER

>>16.45, 19.25 i 22h. El gran
baño
>>17.15, 19.45 i 22.05h. The old
man & the gun

Cafè de l’Aula de Música
C/ Volta, 37

>>22.30h. Valentí Moya Meets
Monk
Preu: 10-12€

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

Ateneu Terrassenc
Passeig del Vapor Gran, 39B

>>22.30h. Alba Careta Grup
Preu: 10-12€

DIUMENGE 3 DE FEBRER

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

DIMECRES 6 DE FEBRER

DIJOUS 7 DE FEBRER

DIVENDRES 25 DE GENER

>>21h. Liquid Brain. Clàssics
del jazz-funk
Cafè de l’Aula de Música
C/ Volta, 37

>>22.30h. August Tharrats Trio
Preu: 10-12€
Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

→→ VINYETES

DIMARTS 5 DE FEBRER

>>19h. Presentació del llibre I
si parlem català? A càrrec del
seu autor David Vila i Ros

DIMARTS 5 DE FEBRER

CONCERTS

>>Llibreria Synusia
(C/ Montserrat, 136)

>>22h. Pau Lligadas
Preu: 10-12€

>>20h. Allwaoods. New
Country amb temes propis i
versions
Preu: 8-10€

Amics de les Arts i JJMM
C/ Sant Pere, 46

DISSABTE 26 DE GENER

>>22h. Taller de Músics ESEM:
Jofre Fité Trio feat Anna Jané
Entrada gratuïta
Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

CULTURALS
DIVENDRES 25 DE GENER

>>21h. N’hi ha alguns que
neixen estrellats, obra de
teatre amb Joan Pera
Preu: 15€

ESDEVENIMENTS
DIUMENGE 27 DE GENER

>>11-17h. Trobada: Xarxa
d’acompanyament i recolzament entre dones i persones
no cisheteronormatives.
Organitza: Quart Creixent

Hipopòtams de Vallparadís
Avinguda Jacquard, 1 (baixar al
parc. FGC Vallpararís - Universitat)

DIMECRES 30 DE GENER

>>19h. Cicle de conferències
Una història de Terrassa:
Història Moderna

Arxiu Històric de Terrassa
C/ Baldrich, 268

DIJOUS 31 DE GENER

>>19h. Presentació - concert
L’evangeli del vent, d’Agustí
Bartra. A càrrec de la soprano
Eulàlia ara i amb Sam Abrams
i Lídia Anoll

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

Ateneu Terrassenc
Passeig del Vapor Gran, 39B

DISSABTE 26 DE GENER

DIMECRES 6 DE FEBRER

>>21h. Primera sessió Open

>>19h. Cicle de conferències
Una història de Terrassa:

Sergio Lueza
Sommelier
Sergio@envinando.com
Instagram: @envinando

>>12h. Espai de contes: La
granja dels dinosaures
Preu: 4€(de 4 a 7 anys)

Avui tornem a fer via cap a LA CARRETERA DEL VI, la proposta d’enoturisme que hi trobem al Penedès.

Llibreria Synusia
C/ Montserrat,136

On anem

>>17h. Smallfoot, dins del Cicle
de Cinema Infantil en Català
Preu: 4,50€

Anem ben a la vora del mar, al Massís del Garraf, a conèixer la particularitat dels vins d’aquesta zona, que encara
que també són DO Penedès, presenten un caràcter molt
influenciat pel Mar Mediterrani. Les brises marines suavitzen les temperatures, tant a l’hivern com a l’estiu, són
molt beneficioses per una maduració més regulada. També aporten un toc salí molt interessant que li dóna una personalitat indiscutible als vins elaborats en aquesta zona.

>>18h. Contes per fer passar
el fred, amb Susagna Navó
Preu: Taquilla inversa

>>21h. El piano de Rachmàninov, amb el pianista guanyador del Premi Ricard Viñes
i l’Orquestra Simfònica del
Vallès
Preu: 18-25€

Amics de les Arts i JJMM
C/ Sant Pere, 46

>>19h. Guillermo Tell tienes los
ojos tristes, d’Alfonso Sastre

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE CIUTATS
VIVIBLES

INFANTIL

DIVENDRES 1 DE FEBRER

Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

>>19h. Caliban i la bruixa, de
Silvia Federici (5a. sessió)

DIJOUS 31 DE GENER A
LES 19H.

Museu de la Ciència i la Tècnica
Rambla d’Ègara, 270

Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DISSABTE 2 DE FEBRER

CLUB DE LECTURA

Bau House
Avinguda Jacquard, 1

Història Contemporània

Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

DIJOUS 7 DE FEBRER

>>22h. 1984, de Michael
Anderson

Mic a Terrassa. Organitzada
per Atenea Carter
Preu: Taquilla inversa

Bau House Bar
Avinguda Jacquard, 1

DIMARTS 29 DE GENER

>>18h. Taller infantil: Fes el teu
llibre
Biblioteca Districte 6
Rbla. Francesc Macià 191-193

DIUMENGE 3 DE FEBRER

>>12h. Xiula. Recorregut musical per l’interior del cos humà
per a tots els públics.
Preu: 8-10€
Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu s/n

>>18h. Dàmaris Gelabert
(espectacle musical)
Preu: 12-15€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara. 340

EXPOSICIONS
>>«Vera y Victoria», de Mar
Sáez
Del 7 de febrer al 3 de març
(fins el 2 de març a TigoMigo,
C/ Viveret, 17)
Centre Cultural - La Galeria
Rambla d’Ègara, 340

>>«Les mirades de Pere
Alavedra», de Pere Alavedra
Duran
Del 10 de gener al 3 de febrer
Centre Cultural - Sala 2
Rambla d’Ègara, 340

>>«Malkrònik», projecte gratuït adreçat a persones que
pateixen malalties cròniques
Del 25 al 31 de gener
Amics de les Arts i JJMM
C/ Teatre, 2

Us agradaria apreciar aquestes diferències? Doncs us
recomano que compreu a la vostra botiga especialitzada de vins un parell d’ampolles de vi blanc de la mateixa
varietat, una de la zona interior del Penedès i una de la
costa del Garraf. Aprecieu les notes salines en el vi del
Garraf? Si no és així, no patiu i gaudiu del vi, del moment
i de la companyia.
El celler que visitem
Visitarem el Celler Puig-Batet on ens donen la possibilitat de fer dos tipus de visites.
La primera opció seria anar al seu celler que està ubicat
a Vilanova i la Geltrú on coneixereu de la mà de la Natàlia
com s’elaboren vins en un petit celler familiar, concretament unes 15.000 ampolles a l’any. També gaudireu d’un
interessant tast dels seus vins amb embotits de la zona.
La segona opció és fer una visita a les seves vinyes que es
troben a Sant Pere de Ribes, a la Finca Corral d’en Massó, un indret preciós amb un antic corral de la família, on
gaudireu d’un entorn perfecte per conèixer a través dels
seus vins la història d’aquests apassionats viticultors.
La tria us la deixo a vosaltres, en les dues opcions gaudireu
d’una visita molt propera i familiar, us trobareu com a casa.
Els vins no us deixaran indiferents, tenen una gran personalitat i amaguen una interessant història en cada
etiqueta.
El vi que tastem
Tastarem el vi rosat “FER
EL TRAGO”, elaborat amb
un 60% de Sumoll i un
40% de Merlot.
Es tracta d’un rosat amb
una tonalitat molt intensa,
res a veure amb els rosats
pàl·lids que envaeixen
el mercat actual, aquest
intens color cirera ja ens
indica que ens trobem
davant d’un vi amb molta
personalitat.
Predominen els aromes a fruits vermells, especialment
a magrana i aranyons, amb notes làctiques que ens
transporten a unes postres de maduixes amb nata.
En boca és intens en l’entrada, amb una bona acidesa
que equilibra el grau alcohòlic i la intensitat, i com bon
representant dels vins del Garraf un toc de mineralitzat
i salinitat. És un vi molt fàcil de beure, amb una bona
intensitat que es manté en el nostre paladar una bona
estoneta.
És ideal per maridar-lo amb pasta, arrossos, menjar
japonès, formatges i marisc.
El trobareu per 5 € al mateix celler on us donaran l’opció
de fer comandes des de casa, així que no teniu excuses
per no tastar-lo.
Salut i bon vi.

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: IVI MANELICH I CESC MARTÍNEZ

“Volen guanyar
atemorint-nos amb
repressió, per això
cal seguir desobeint”
La fiscalia demana 2 anys i mig de presó per desordre públic, després de ser
detingudes en una protesta pacífica per la llibertat de les preses polítiques,
exiliades i altres represaliades, per a la Ivi Manelich (20) , estudiant
de comunicació audiovisual a la UAB i professora de dansa, i en Cesc
Martínez (21), guia de muntanya. Totes dues són membres dels Comitès
de Defensa de la República i actives militants als moviments socials.

▪▪ Cesc Martínez i Ivi Manelich.

Ivi: Estem imputades nosaltres dues i el Cesc
de Sabadell, ens demanen 2,5 anys de presó
per l’acció del 23 de febrer del 2018, l’encadenada al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), a Barcelona.
Cesc: era una acció dels CDR, n’hi havia
molta gent, però al final, aleatòriament, ens
van assenyalar per detenir-nos. Al principi
ens acusaven de tres delictes. Finalment, els
altres no tenien sentit i van deixar només els
de desordre públic, però l’acció va ser pacífica
en tot moment. Ara esperem el judici.
• Podríeu detallar una mica més els fets
d’aquell dia?
I.: Ens vam encadenar a les portes del TSJC
en una acció en solidaritat amb les persones
represaliades, preses, a l’exili i altres. Va venir
la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra i va començar a desallotjar una per
una totes les persones, de forma bastant bèstia. Quatre agents de la Brimo per persona, i
t’agafaven per cada braç i la cama i et treien.
Al final vam quedar 14 persones i directament ens van detenir.
C.: El comandament de la Brimo va dir: «de
este a este, todos detenidos», així, de forma
totalment aleatòria. Ens van fer entrar al
Tribunal. Jo anava el primer, de fet pensava
que només m’havien detingut a mi, als altres
els devien estar identificant encara fora. Vaig
pensar que em fotrien una pallissa, perquè
quan abans ens havien retirat, un mosso em
va tirar pel terra i em va ficar el genoll al coll.
Jo li vaig dir: «el que estàs fent no està bé,
ets un desgraciat!» I em va respondre: «ara
et portaré cap a dins i m’ho tornes a repetir».
Però de seguida vaig veure que portaven les
altres persones detingudes. Ens van tancar en
una sala a les fosques, al terra, amb cinc o sis
brimos vigilant. Vam estar algunes hores. Va
costar que ens deixessin anar al lavabo, que
ens deixessin menjar i veure aigua.
I.: Després d’unes 3 hores a la sala, sense que
ens confirmessin si estàvem detinguts o què
passava, ens van treure, ja confirmant que estàvem detingudes, i ens van baixar a un altre
lloc, on ens van escorcollar. Després ens portaren en les furgonetes a la comissaria de Les
Corts, primer les dones juntes, després, els
homes en tres furgonetes diferents. En una
d’aquestes, amb quatre més, hi anava el Roger
de Terrassa, que té claustrofòbia. Tancat allà,
sense llum, parats esperant per baixar i en-

trar a comissaria, es va començar a desesperar. Ningú sabia que aquella furgoneta estava
allà parada amb detinguts. Va ser una altra
irregularitat de la detenció.
• Va millorar la situació en arribar a Les
Corts, ja amb suport fora al carrer?
C.: Devíem arribar sobre les 15h. Allà hi
érem uns detinguts més, va ser molt neutre,
però la detenció es va allargar i ens obligaren a passar la nit. Primer, sols, cada un a
una cel·la petita, amb vàter, tot de pixats al
mig, en el meu cas, fastigós. Li vaig demanar al mosso si podia netejar allò, però em
va dir que no em preocupés, que era aigua.
Una mica més tard, ens van posar de dos
en dos a cada cel·la. Molt millor, perquè
almenys ho podíem anar comentant. L’endemà ens van deixar anar.
• Les dones vau tenir un tracte diferent?
I.: Sí. Els escorcolls són diferents, a nosaltres ens van escorcollar una vegada més. A
Les Corts, ens van posar a les tres dones
en la mateixa cel·la. Imagino que hi ha un
tractament una mica com de sexe dèbil.
També et feien preguntes de tipus més
personal, volent indagar en la vida privada.

“Malgrat tot, el poble
segueix mobilitzat.
Mostra que estem
actives i que quan
toqui sortir ho farem”
• Però, després, encara us van detenir de
nou...
C.: Dies més tard ens van detenir a tres, a
nosaltres dues i el Cesc de Sabadell, perquè
ens havien citat a declarar i no havíem anat,
per voluntat pròpia, i això va implicar que
ens declaressin en cerca i captura.
I.: Davant d’això, finalment, vam decidir
fer una roda de premsa davant el TSJC
denunciant tot el procés, amb moltes persones solidàries. Allà, un altre cop ens van
detenir, aquesta vegada, però, només per
unes 7 o 8 hores.

• Pocs dies després, tu, Cesc, vas tornar a
ser detingut?
C.: Sí, un tercer cop. Porto una ratxa... Però
en aquesta ocasió va ser la Policia Nacional.
M’acusen, aquí també, de desordres públics,
però en aquest cas amb atemptat contra l’autoritat i un suposat delicte relatiu als drets fonamentals i les llibertats, una mena de delicte
d’odi. Això, segons la Policia, hauria passat el
29 de setembre, en la manifestació amb colors de holly convocada contra la manifestació convocada pel dit sindicat de policia Jusapol per homenatjar els guàrdies i policies que
havien reprimit l’1-O.

• Què penseu que pot passar?
I.: Està claríssim que les nostres detencions
són polítiques. És molt clar que van forçar la
situació per fer-nos passar la nit a comissaria.
C.: És un muntatge. Demanen una pena superior als dos anys i que tinguem la pressió
aquesta de poder entrar a presó si ens fan
culpables. Clarament, ens volen posar la por
al cos i al cap. Per criminalitzar el moviment
i que la gent no es mobilitzi.
Fem una crida en sentit contrari. Cal seguir
desobeint i sortint als carrers. Fem una crida
a mobilitzar-se, desobeir, plantar cara i seguir
lluitant.

• A Terrassa n’hi ha d’altres persones encausades.
Cesc: sí, hi ha el Roger del CDR Ponent, de
la primera detenció, i la Judit, l’Oriol i l’Òscar
pendents d’anar a declarar a la Ciutat de la
Justícia.

• Però sembla que el moviment està una
mica parat i confós, com veieu el procés
en aquests moments?
I.: Crec que la desmobilització és perquè els
partits i el govern no estan ajudant. El poble
anava pel davant de govern i partits. Però, ara,
potser la gent està una mica cansada de posar
el cos cada dia i després no tenir prou suport.
També crec que amb tantes persones encausades s’ha produït un cert desgast.
C.: La mobilització hi era al carrer, de les
institucions no es pot esperar res. Però, jo
crec que si el govern no fa res, nosaltres sí
que hem de fer, i més, també pressionant el
govern a fer coses. Nosaltres tenim el poder
si ho fem bé. Un altre problema, crec, és que
el moviment independentista, per desgràcia,
és majoritàriament reactiu, contra les agressions. Crec també que ens hem centrat molt
en la lluita antirepressiva i hem deixat d’anar
endavant per la república. El que cal és ser un
poble organitzat, anar pel davant.
I.: Crec també que, malgrat tot, és molt maco
veure com el poble segueix mobilitzat, amb
ganes de fer coses, assemblees. Això, tot i que
potser no estem en el millor moment, mostra
que estem actives i que quan toqui sortir ho
farem.

• Disculpeu, però tot plegat sembla increïble!
I.: Estem tranquil·les, clar que és una angoixa
estar immobilitzada com a persona, per motius que mai podies imaginar. No havia de
passar absolutament res, perquè era una cosa
totalment pacífica. Llavors, dius: Ostres! Per
una parada a les escales del Tribunal ara em
demanen 2,5 anys de presó. Qualsevol cosa
que pugui fer ara, ja sóc susceptible de ser
sospitosa, i tens aquesta angoixa de vigilar
més, estàs fitxada.
• Esteu
connectades
amb
altres
represaliades?
C: Estem connectades les 14 encausades del
cas TSJC, i les 24 de l’altre.
I.: Hem fet xerrades amb la Tamara (Viladecans), amb el Pablo Hassel, també amb el
grup de suport a l’Adri, d’Esplugues.
C.: A més, quan va sortir l’ordre de cerca contra nosaltres tres, hi va haver un impacte molt
gran i es van crear grups de suport que es van
mobilitzar molt.
• En aquest punt, com està la situació
processal?
I.: Esperem el judici oral i volem l’absolució.
C.: Sí, perquè ens acusen d’un delicte que no
hem comès, només estàvem asseguts pacíficament a les escales del Tribunal, no s’aguanta
per enlloc.

• Com heu sentit la solidaritat?
C.: Ha estat molt gran, ens hem sentit acompanyades sempre. En tot moment hem tingut suport de la gent, en general, i en especial
dels grups de suport, dels CDR, de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa-SAT, d’Alerta
Solidària, del Kasalet, dels advocats...

2a quinzena gener 2019
MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
el DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

Pep Valenzuela

Número 49

