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 >MENA, menors d’edat no acompanyats, un nou rostre de les migracions

Mena i joves sense atenció, també a Terrassa
Dades de la Generalitat: més de 1.000 menors faran els 18 anys i es quedaran al carrer, sense feina ni suports 
Pep Valenzuela

D esprés de passar una cur-
ta temporada al Centre de 
Menors No Acompanyats 

de Subirats, l’Annuar (nom simulat) i 
4 joves més es van veure al carrer per 
haver fet la majoria d’edat. El grup es 
dispersà, ell decidí venir a Terrassa, 
n’havia sentit a parlar de l’existència 
d’una gran comunitat marroquina, i 
creia que li podrien ajudar. Viu en un 
pis ocupat, amb un grup de gent més 
gran que algú li havia recomanat. L’aco-
lliren en un primer moment perquè 
estava dormint al carrer, però ja fa dies 
que li han dit que no pot quedar-se 
indefinidament. De moment compta 
amb algun suport de dos membres de 
la sectorial de migracions de l’ANC 
Terrassa.

Fa poc més de 6 mesos que arribà en 
pastera a la Península. Eren 32 perso-
nes les que s’embarcaren a Asila (Tàn-
ger), previ pagament de 3.000 euros, 
totes menors. «He vist la mort molt 
a prop», explica a Malarrassa, «ens 
havien detingut abans de sortir, quasi 
ens maten». En arribar a Tarifa, van 
ser detinguts per la policia espanyola i 
portats a un centre a Cadis on van pas-
sar tres mesos esperant papers, sense 
fer res, amb un dinar molt dolent.

Finalment, amb altres van fugir i 
agafar un bus amb direcció Barcelo-
na, on els van detenir els Mossos. Van 
passar una setmana en una comissaria 
i després 2 mesos en el citat centre de 
menors a Subirats, on ara està empa-
dronat.

«No hi ha cap futur al Marroc», as-
segura l’Annuar, «ni en els estudis ni 
en el treball, tampoc no es respecten 
de cap manera els drets humans». Per 
això, com tanta altra gent, decidí mar-

xar, creient que a Europa això podria 
canviar, «prefereixo arriscar la vida i 
ajudar la família des d’aquí».

Vol demanar asil polític, però no té 
confiança que li donin. Després de 21 
dies a la ciutat no sap què pot fer. A 
Serveis Socials els han informat de les 
condicions d’utilització de l’alberg al 
Condicionament, de fet s’hi va quedar 
alguna nit. Però no va poder dormir, 
relata, «hi havia mal ambient, a més 
feia fred, em va fer por». Voldria conti-
nuar estudiant el batxillerat que va dei-
xar a mig fer al Marroc i trobar feina, 
«sé que és difícil aquí sol, molta gent 
s’ha quedat pel camí».

Els companys de la sectorial de mi-
grants l’ajuden en la cerca de solucions 
o recursos, però la situació és compli-
cada. En Mario, indignat, comenta que 
fins a fer els 18 anys, encara que amb 
molts problemes i dificultats, prevalen 
els drets dels infants, «però un dia des-
prés ja no tens cap dret. Expulsats del 
centre no se’ls dóna cap recurs, només 
les dates per anar a arreglar papers, cap 
acompanyament social, res».

A més, afegeix l’altre company, en 
Mouad, que ha fet de voluntari amb 
entitats i amb la Generalitat, ara té 
com a mínim 3 anys pel davant per 
anar arreglant papers i, després, co-
mençar la sol·licitud de residència. «El 
Marroc utilitza les persones migrants 
com a moneda de canvi amb els països 
de la UE», afirma en Mouad, ell tam-
bé d’origen marroquí. D’altra banda, 
afegeix, «la gent que ve creu que els hi 
seran respectats els drets humans, des-
prés veuen que no ho són».

Mentrestant, l’Annuar confia que 
si altres han pogut tirar endavant ell 
també podrà, «espero fer aquí el que 
no he pogut fer allà, tinc totes les ganes 
d’estudiar i treballar».

L ’arribada de menors d’edat estrangers no acompanyats (MENA) ha estat un dels grans temes polítics i me-
diàtics dels darrers mesos a Catalunya. Segons les dades de la DGAIA, el 2015 van arribar al Principat 377, 
i 1.489 el 2017. L’increment ha estat de més del doble durant el 2018. El creixement, sense previsions, ha 

provocat tensions en el sistema d’acollida públic, amb infants i adolescents que han dormit a la Ciutat de la Justícia 
o en comissaries dels Mossos d’Esquadra, i amb l’obertura de nous centres per part de la DGAIA.

«A les redaccions (dels mitjans de comunicació) s’ha normalitzat la pèrdua de drets dels MENA», afirma en 
Marc Font en un article publicat a l’Observatori d’Actualitat del Discurs Discriminatori als Mitjans de Comunica-
ció, impulsat pel Grup Barnils de periodistes amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. «S’ha fet un tractament 
deshumanitzador dels adolescents i, en el pitjor dels casos, s’ha alimentat un discurs marcat de tints xenòfobs, 
maximitzant presumptes agressions, i s’ha estès un tractament criminalitzador dels joves», afegeix. 

Tot reconeixent que «afortunadament, també hi ha hagut exemples de bones pràctiques, en què l’interès superior 
dels joves s’ha posat al centre i, sobretot, se’ls ha donat veu per ser tractats com a subjectes actius de la informació», 
en Font destaca el tractament de La Vanguardia, amb «connotacions negatives», com ara en parlar de «la virulència 
del fenomen». També apunta els titulars de La Sexta que «manipulava la realitat» quan, en relació a una agressió 
sexual a Santa Coloma de Gramenet, afirmava que «els 15 detinguts per agressió sexual són MENA sense resi-
dència fixa», quan en realitat només dos d’aquests eren menors i van quedar en llibertat al cap de pocs dies, posats 
sota tutela de la Generalitat.

Alarmista i estigmatitzadora, afegeix en Font, la informació apareguda a diaris del País Valencià setmanes després 
de l’acollida de l’Aquarius, el vaixell en què viatjaven 630 persones migrades. El Diario Información alertava que 
“Una trentena dels menors de l’Aquarius acollits a Alacant es fuguen de l’alberg”, tot havent d’aclarir al subtítol que 
“agents de la Policia Nacional de la Generalitat han aconseguit ja localitzar la majoria dels joves, en concret 25 dels 
28 fugats.”

Bones pràctiques
En sentit contrari, en Marc Font destaca el reportatge “Menors lluny de casa”, que el programa 30 minuts va de-

dicar als MENA, en el qual es va donar veu als protagonistes i es van abordar algunes de les vulneracions de drets 
que pateixen.

I destaca com a bona pràctica del tractament mediàtic l’article d’opinió de la directora de SOS Racisme, Alba 
Cuevas, publicat a El Periódico, on denunciava “la construcció estigmatitzada i racista i del col·lectiu ‘mena’, amb la 
qual s’adopta una lògica penal i no de protecció.” “Els menors estrangers són mirats, en primer lloc, com a estrangers 
i, automàticament, com a persones amb menys drets. Una associació, ja de per si, racista. Així, els MENA perden 
la mirada de la protecció, i s’oblida el deure i la responsabilitat expressa i reconeguda de les administracions en la 
protecció a la infància”.

Quan els mitjans s’obliden 
de protegir els menors

 ▪ Annuar durant l’entrevista en un local del centre de Terrassa PV

Uns 41 milions d’infants al món 
necessitarien ajuda urgent 
d’acord amb dades i conclusi-

ons de l’informe Acció Humanitària 
per a la Infància 2019, presentat per 
l’Unicef a finals del mes de gener. L’in-
forme, però, es centra en els països on 
hi ha conflictes armats, els quals són 
més que mai en els darrers 30 anys, 
que coincideix amb el temps de vigèn-
cia de la Convenció sobre els Drets 

del Nen. No sembla 
exagerat ni sobrer, 
de totes maneres, 
ampliar l’espectre 
per poder incloure 
infants de països on, 
sense conflicte armat, 
la pobresa fa estralls. 

La creixent arriba-
da de menors sen-
se família (menors 
no acompanyats, 
MENA) al nostre 
país, majorment 
marroquins (més 
de 3.600 el 2018, es preveuen 5.400 
el 2019), n’és una evidència i denun-
cia aquesta situació. Si en els països 
en conflicte molts infants i joves són 
reclutats per la força per fer la guerra, 
molts dels menors que travessen l’es-
tret de Gibraltar ho fan en mans de 
màfies que extorqueixen les famílies, 
tal com es feia públic el mes de juny 
després de la detenció de diverses 
persones implicades en aquest tràfic 
a diferents ciutats de l’Estat, entre les 
quals Lleida i Barcelona. 

El transport de Marroc a Cadis 
pot costar entre 1.500 i 8.000 euros 
depenent de les condicions, sempre 
precàries, per dir-ho d’alguna mane-
ra, quan no porten directament a la 
mort. Els problemes d’aquests menors 
no acaben, però, en arribar a l’Estat 
espanyol. De seguida descobriran que 
aquí tampoc es garanteixen el dret a la 
protecció per part de l’Administració, 
com estableix el Conveni dels Drets 
del Nen de l’ONU. 

Primer són portats a la Fiscalia de 
Menors per demostrar l’edat, quan 
la llei d’estrangeria diu que quan es 
detecta un estranger indocumentat 
que pot ser menor ha de ser portat 
primer a un centre de protecció, i no-
més després comunicar a Fiscalia el 
cas. Mentrestant, són tractats com a 
delinqüents. La gravetat de la situació 
va fer actuar el Síndic de Greuges tot 
demanant canviar el protocol de la 
Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència (DEGAIA) que 

obliga els educadors de carrer a anar 
a Fiscalia quan detecten un menor sol.

Aquest problema, que ve de lluny, 
esclatà el passat estiu en fer-se públic 
que desenes de menors no acompa-
nyats dormien a les comissaries de 
policia i acampaven a Montjuïc; en 
principi, per manca de centres d’aco-
llida davant el gran increment d’arri-
bades. A finals de setembre, en una 
trobada del Govern amb entitats 
com la Taula del Tercer Sector i la 
Confederació Empresarial de Tercer 
Sector es decidí crear una coordina-
ció per monitorar diàriament la si-
tuació, tot convocant també la taula 
d’atenció integral dels menors sense 
referents familiars, amb represen-
tants de la Generalitat, Ajuntament 
de Barcelona, Associació Catalana 
de Municipis, Federació Catalana 
de municipis, col·legis professionals 
i entitats del sector. El problema, 
però, està lluny d’haver-se soluci-
onat. I menors i no menors veuen 
sistemàticament vulnerats els drets 
més bàsics com a infants, joves i per-
sones.

En una entrevista publicada l’1 de 
febrer, el conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
Chakir El Homrani, responsable 
d’aquest tema, es limitava a garantir 
inversió per llocs d’acollida, però no 
deia res de la preparació per sortir 
dels centres, dels quals són expulsats 
en arribar a la majoria d’edat, i a par-
tir d’aquí queden sols al carrer.

“Es honra de los hombres proteger lo que crece, 
cuidar que no haya infancia dispersa por las 
calles, evitar que naufrague su corazón de 
barco, su increíble aventura de pan y chocolate 
poniéndole una estrella en el sitio del hambre.

De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo 
ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque 
de nada vale si hay un niño en la calle.”

Armando Tejada Gómez

“Hay un niño en la calle”

41 milions d’infants necessiten ajuda urgent
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 >La FAVT demana objectius clars, calendari i verificació

Fracàs de la Taula de Residus:  
“una falta de respecte a la ciutadania
Redacció

«Posem de manifest el 
fracàs que per nosaltres 
representa la Taula de 

Residus en el format actual», afirmen 
la FAVT i les associacions veïnals 
que fins ara han participat en aquesta 
Taula, tot alertant que no hi tornaran 
a assistir a reunions «mentre no es 
fixin uns objectius clars amb termi-
nis certs, complibles i temporalitzats 
d’acord a les veritables necessitats 
que té aquesta ciutat en matèria de 
recollida de Residus i Neteja viaria».

Més concret encara, asseguren 
que «tan sols ens presentarem a les 
reunions de comissions de treball 
a què se’ns convoqui relacionades 
amb l’Observatori de Residus (acord 
del Ple extraordinari de Setembre), 
sobre el qual hem elaborat, en con-
trapunt a l’ofert pel consistori, una 
proposta de reglament»; i sobre el 
desenvolupament del contracte-pro-
grama amb l’empresa Eco-equip.

Les persones representants de les 
associacions veïnals dels barris del 
Segle XX, Can Palet de Vista Ale-
gre, Associació de propietaris de Les 
Carbonelles, Les Martines, Ca n’An-
glada, Sant Pere Nord, Poble Nou 

– Zona Esportiva, Font de l’Espar-
danyera i la FAVT, que formen part 
de la Taula de Residus, afirmen en 
un comunicat fet públic a final de 
gener que «totes les acciones d’entre-
teniment que entenem tenen lloc en 
el format actual de Taula de Residus 
són una clara falta de respecte a la 
ciutadania que ha dedicat i dedica 
el seu temps de manera altruista a 
aquest tema, i no estem disposats a 
seguir sent menyspreats durant més 
temps».

Així doncs, les entitats veïnals no 
abandonen la Taula de Residus, però 
sí que condicionen la seva presència 
a què les reunions siguin operatives 
i incorporin el debat sobre el conve-
ni-marc amb Eco-equip i la creació 
de l’observatori dels residus i el seu 
reglament. 

Declaració del 10 de juliol 
de 2018

En aquest comunicat, les entitats 
recorden una declaració que havien 
fet el 10 de juliol de 2018, on es justi-
ficava la participació en la Taula, «or-

ganisme de participació ciutadana», 
amb l’objectiu «d’assolir una Terras-
sa neta». Per això van contribuir als 
treballs per la redacció del Pla Local 
de Gestió de Residus 2018-30. Així 
com, des de 2016, a les reunions 
mensuals de la Taula, van anar fent 
suggeriments i propostes de millora, 
fins a unes 35, subratllen, que però 
«encara resten pendents de treball 
i sobretot, resposta, amb solucions 
o propostes de solució, pel govern i 
l’equip de tècnics de la ciutat».

Destaquen que, entre les moltes 
propostes i peticions, consta la de fer 
una «auditoria d’organització dels 
procediments de feina i gestió de 
recursos humans de l’empresa vin-
culada Eco-equip. Qüestió impres-
cindible per a la concreció d’un con-
tracte programa entre Ajuntament i 
aquesta empresa que garanteixi uns 
estàndards d’execució en la neteja de 
la ciutat, i que, malauradament, no 
ha estat ni tan sols considerada per 
part del govern i equip de tècnics de 
la ciutat».

Així doncs, ja al juliol de l’any pas-

sat, les entitats veïnals afirmaven: 
«no podem deixar de sentir una pro-
funda i ben fonamentada decepció 
pel posicionament de l’Ajuntament 
i de la seva empresa vinculada Eco-
equip». 

Finalment, demanaven una entre-
vista directa amb l’alcalde Vega, així 
com la «implantació de mesures 
d’efectivitat immediata per assolir 
el que els ciutadans ens mereixem: 
una Terrassa Neta», entre les quals 
la discussió i aprovació per part de la 
Taula del contracte-programa, «que 
si bé hauria d’iniciar-se de forma im-
mediata, no ha de concloure sense un 
procés adequat de debat i valoració».

De no donar-se aquestes condici-
ons, sentenciaven, «entenem que no 
té sentit continuar mantenint, amb 
les mateixes condicions, la Taula de 
Residus i per tant les AVV signants 
procedirem a abandonar-la».

Entrevista Alcalde-entitats veïnals
L’entrevista amb l’alcalde Alfredo 

Vega, acompanyat del tinent d’alcal-
de Marc Armengol, responsable de 
l’àrea, va tenir lloc el 12 de setembre. 
Les representants de les entitats ve-
ïnals reiteraren la decepció pel fun-
cionament, el no funcionament més 
aviat, de la Taula, recordant que de 
les 35 propostes fetes 33 encara esta-
ven «sense resposta o amb respostes 
absolutament desafortunades i no 
concloents (...) i sense exposar cap 

pla realista de canvi».
L’alcalde Vega hauria relatat les ac-

cions fetes en aquest àmbit, com ara 
l’increment de recursos humans per 
anar recuperant els efectius existents 
abans de la crisi, les inversions en la 
nova línia de recollida lateral; la pro-
va pilot de canvi de recollida de volu-
minosos i les inversions en reposició 
de camions. 

D’altra banda, tornà a garantir que 
s’elaboraria el famós contracte-pro-
grama Ajuntament/Eco-equip, així 
com programes o campanyes d’edu-
cació i sensibilització de la ciutada-
nia. Alhora que, finalment, considerà 
necessari incrementar la taxa de resi-
dus per, suposadament, equiparar-la 
al cost del servei.

Les entitats veïnals, per la seva part, 
van replicar en els següents punts: 

-Només posar més diners no resol-
drà el problema. Cal veure els nivells 
d’organització de l’empresa publica 
i com es planteja pair els reptes que 
té al davant, tot considerant que cal 
«canviar la cultura de servei d’un 
col·lectiu que per diferents raons no 
sembla sentir-se orgullós del servei 
que presta, i integrar amb mètodes 
diferents els nous RRHH que s’han 
d’anar incorporant».

-Pel que fa a l’exigència de major 
civisme per part de la ciutadania, tot 
estant d’acord, demanaren: «Sobre 
quina base es pot demanar aquesta 
exigència, quan a hores d’ara algu-
nes de les obligacions mínimes que 
s’haurien de complir per part de 
l’Ajuntament i/o Eco-equip no s’hi 
estan donant. A més, aquestes man-
cances indicades s’observen com falta 
d’interès i això és decebedor per la 
ciutadania».

-Per últim, les entitats consideraren 
una gran contradicció que se les vul-
gui convèncer que tot l’esmentat és 
conegut, quan per arribar a algunes 
d’aquestes propostes ha calgut espe-
rar 2 anys encara no s’ha fet res, com 
per exemple la prova pilot de recolli-
da de voluminosos.

Malgrat les diferències s’acordà 
que la Taula podria incidir i debatre 
noves propostes sobre el contrac-
te-programa abans que quedi tancat, 
així com que participaria també en 
el disseny del model organitzatiu 
que permeti el bon funcionament 
d’Eco-equip.Es va fer el Ple extraordinari de Residus, el setem-

bre; reunions de la Taula l’octubre, novembre i 
desembre, «amb uns resultats, respecte del que 

esperàvem, força reduïts per no dir quasi nuls», continua 
el comunicat de les entitats. «Dels temes més rellevants 
tractats, no tenim cap resultat ni compromís de termi-
nis».

Per exemple, l’Ajuntament havia d’actuar en els 136 
punts negres detectats a la ciutat per reduir-ne el nombre 
i millorar la seva neteja. «Està en situació desconeguda 
després de quasi 2 mesos». Sobre el contracte-programa, 
el que s’està fent, denuncien, és un inventari de les activi-
tats que es realitzen avui dia, per tant «sense cap compro-
mís de millora de futur que garanteixi l’avanç i una mi-
llora contínua». Tampoc s’estaria pensant, afegeixen, en 
«cap procés de revisió organitzativa d’Eco-equip a curt 
termini, ni tan sols fer l’auditoria organitzativa sol·licitada 
des de la Taula en repetides ocasions. A més, el dia d’avui, 
i des d’octubre de 2018, ni tan sols tenim data per dis-
posar d’un esborrany de l’indicat contracte-programa».

En relació a la revisió de taxes, les entitats consideren 
que aquesta requereix la identificació de l’usuari i una 
forta reorganització i mitjans per recollir la informació 
necessària. «No podem imaginar com es pot afrontar 
això si les coses prèvies que s’haurien de resoldre primer 
estan com estan».

Pel que fa a la prova pilot de recollida de mobles en el 
barri Segle XX, expliquen les entitats, els resultats apun-
ten una evolució irregular després de 2,5 mesos, tot i que 
encara és aviat per fer-ne una lectura completa, «però s’hi 
evidència que requereix un reforç del missatge i accions 
sancionadores exemplars». Al mateix temps, la prova està 
evidenciant que un procés com aquest requereix un «alt 
volum de recursos humans per inspecció, o una impli-
cació de la Policia Municipal molt alta (cosa no vista de 
moment), ja que fer complir la normativa existent està 
sent tot un repte».

Mentrestant, els 33 punts aportats des de la Taula, dels 
quals ja es va fer esment el juliol de 2018, segueixen en un 
«estat quasi idèntic»

Així les coses, la reunió de la Taula prevista pel 15 de 
gener va ser suspesa «per raons d’agenda», d’acord amb 
el comunicat de l’Ajuntament, i sense convocar-la per cap 
altre dia.

Tot plegat, conclou el comunicat, «s’evidencia, per part de 
l’actual equip de govern, un clar desinterès en aquestes qües-
tions, ja que si no fos així, les prioritzaria de forma diferent 
a com ho fa. Malgrat totes les seves declaracions públiques, 
considerem que els acords als quals es va arribar amb l’Al-
calde han estat incomplerts i per tant no té sentit seguir de-
dicant el nostre esforç a reunions del tot improductives com 
les que tenen lloc a la Taula de Residus».

Incompliment total  
per part del Govern local

Les entitats 
consideren una gran 
contradicció que se 
les vulgui convèncer 
quan per arribar a 
algunes propostes 
ha calgut esperar 
2 anys i encara no 

s’ha fet res.

 ▪ Els polítics s’han quedat sols a la Taula de Residus.
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H istòricament, s’ha considerat (per interessos econòmics 
i polítics de les classes dirigents) com a drets de sego-
na categoria i per tant relegats a la discriminació més 

cruel. Quan tots sabem que quan desnonen a una família amb 
menors, com és el cas trist d’aquesta ciutat de Terrassa (3 i 4 
desnonaments diaris) a part del dret a l’habitatge (minimitzat 
de forma interessada a la Constitució espanyola de 1978) s’es-
tan vulnerant de forma simultània altres drets fonamentals: a 
una vida digna, a la intimitat, a l’honor, a l’educació, a la salut....
Els drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA) són 
una condició material bàsica per a poder gaudir d’una vida digna, 
desenvolupar lliurement la personalitat i participar en els afers 
públics de la societat. En definitiva, la garantia del dret a l’habi-
tatge, el dret a l’educació o a la seguretat social hauria de perme-
tre assolir un “nivell de vida adequat”.

Aquests drets es troben reconeguts en major o menor grau en diversos textos normatius, tant 
en el dret internacional dels drets humans (DIDH) com en els àmbits comunitari, constitucional 
i autonòmic. Per exemple, la Declaració universal de Drets Humans (DUDH) de 1948 recull en el 
seu article 25 la defensa dels drets socials. El Pacte internacional de drets econòmics, socials i 
culturals (PIDESC) de 1966 els estableix com a jurídicament vinculants, en el seu article 11 i altres.

Tanmateix, els DESCA han estat objecte d’una comprensió devaluada durant dècades, que ha 
dificultat la seva justiciabilitat arreu del món. Aquest fet s’ha traduït en els aspectes següents: 

• Un menor reconeixement des d’un punt de vista legal. De vegades, els DESCA no es 
troben recollits com a drets subjectius en importants convenis o pactes ni en cartes 
magnes. És el cas, per exemple, del Conveni europeu de drets humans (1950), en el marc 
del Consell d’Europa, o de la Constitució espanyola ( com he comentat abans), en què la 
majoria de drets socials apareixen com a mers “principis rectors”. · En cas que es recullin 
en normes, la seva exigibilitat s’ha pretès menor com a conseqüència de mecanismes 
de garantia menys robustos. És el cas del mateix Comitè DESC de les Nacions Unides, 
el qual no va admetre demandes.

• A més de la necessitat de consagrar els DESCA en el cos dels tractats i les normes, la seva 
efectivitat es garanteix a través del compliment de tres elements bàsics: 

• El principi de no-discriminació (article 2.2 PIDESC), que de forma transversal guia tota 
l’acció en relació amb la garantia dels DESCA. És a dir, es prohibeix qualsevol tipus de dis-
criminació en l’accés i el gaudi dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals, ja sigui 
per raó d’origen, ètnia, religió o orientació sexual, entre d’altres.

• També és imprescindible considerar el ja esmentat principi de progressivitat (art 2.1 PI-
DESC) en la realització dels drets socials com l’habitatge, en virtut del qual les adminis-
tracions han de fer el màxim d’esforços fins a exhaurir el màxim de recursos disponibles, 
sobre la base del principi de “raonabilitat”. · I, per tant, el respecte al contingut mínim o es-
sencial del dret i l’abstenció d’adoptar mesures regressives envers el compliment del dret, 
fins i tot en contextos de crisis econòmiques o dificultats pressupostàries dels estats.

• S’estableix, doncs, el principi de no-regressió, un límit per als estats que consisteix a inter-
dir aquesta desinversió en matèria de drets socials.

Als tres elements bàsics anteriors cal afegir-hi un quart punt relatiu a l’accés a la informació i la 
transparència en la normativa i les polítiques públiques per a fer efectius els DESCA diferents 
autors, i en l’àmbit del dret internacional dels drets humans existeix un consens respecte de la 
indivisibilitat i la interdependència de tots els drets. Aquest consens es va plasmar a la Confe-
rència Mundial de Drets Humans que va tenir lloc a Viena l’any 1993. D’aquesta igualtat, també 
se’n derivava que els mecanismes de tutela haurien de ser similars.

Hi ha diversos arguments que desmunten la visió debilitada dels DESCA respecte dels drets ci-
vils i polítics. Per exemple, tant els DESCA com els drets civils i polítics tenen dimensions “nega-
tives” (de no-fer) i “positives” (de fer). En aquest sentit, també els drets civils i polítics poden re-
sultar costosos (per exemple, si pensem en el dret a sufragi i la despesa en l’organització d’unes 
eleccions) i, en canvi, els DESCA poden ser “barats” (multar aquells propietaris que dificultin el 
compliment del dret a l’habitatge).

Cal doncs, denunciar de forma contundent, la manca de voluntat HISTÒRICA (40 anys) en el 
compliment d’aquests drets per part de les administracions, l’estatal, Autonòmica, i local (Ajun-
tament). Ara que s’obre un període electoral, no tinguem masses esperances, la lluita real està al 
carrer .amb la força de la gent.

Els Drets Humans que es vulneren, cada dia, són indivisibles

COL·LECTIU ADVOCATS  
I ADVOCADES  

PELS DDHH

C/ Prior Tapia 26
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Laia Tresserra: “La roba que portem té un preu, 
i no és el que marca l’etiqueta”

Al subtítol del cinefòrum 
del CineBaix es fa refe-
rència a “la necessitat d’un 

canvi de paradigma” al sector tèx-
til. D’on neix aquesta necessitat? 
Neix de la perversió i insostenibilitat 
del model actual. La roba que por-
tem té un preu i no és el que marca 
l’etiqueta, ja que aquest no compta-
bilitza molts costos que paga la po-
blació dels països on es cultiven les 
matèries primeres i on es fabriquen 
i confeccionen les peces de roba que 
portem. Es paguen, per exemple, 
amb condicions laborals abusives.

Episodis com l’esfondrament d’una 
fàbrica a Bangladesh, a la Rana Pla-
za, que va causar la mort de més de 
mil treballadores que confecciona-
ven roba per a marques com Pri-
mark, El Corte Inglés o Benetton, va 
portar a les pantalles de tot el món 
la dura realitat de la indústria tèxtil. 
Aquesta indústria també té un im-
pacte important en la salut de les 
poblacions, per l’efecte de pesticides 
i tints. Tot plegat, una realitat que 
queda molt lluny dels aparadors dels 
nostres centres comercials, però que 
les treballadores pateixen cada dia. I 
diem treballadores perquè més del 
80% de les manufactureres són do-
nes; es tracta d’un sector molt femi-
nitzat. Tampoc no es poden oblidar 
els importants costos ambientals: 

contaminació del sòl i aigües, emissi-
ons de CO2, generació de residus…

El conreu del cotó, per exemple, 
només ocupa el 2,4% de l’àrea cul-
tivable al món però acumula el 25% 
dels insecticides i el 10% dels pesti-
cides. Pel que fa a les emissions, un 
estudi finançat per la mateixa indús-
tria tèxtil, estimava que l’any 2015, a 
nivell mundial, la indústria tèxtil va 
generar més emissions de CO2 que 
tots els vols internacionals i el trans-
port marítim junts.

Cal treballar per construir 
una nova cultura del vestir 
que ens permeti triar què ens 
posem i sentir-nos-hi còmodes 
sense haver de contribuir a 
injustícies socials i a la crisi 
ecològica.

A la nostra societat, concretament 
catalana i espanyola, sovint mirem 
cap a un altre costat amb aquesta 
situació. Com es pot conscienci-
ar sobre el consum responsable? 
En aquest sentit, la tasca que han 
fet entitats com  Setem  a través de 
la campanya Roba Neta és exemplar. 
També hi ha nombrosos documen-
tals que han mostrat les conseqüèn-
cies d’aquest model de consum de 
roba. A Opcions recomanem China 
Blue i The True Cost. Prendre cons-

ciència dels costos és important, 
però també cal mostrar que hi ha 
alternatives.

A més, cal treballar per construir 
una nova cultura del vestir que ens 
permeti triar què ens posem i sen-
tir-nos-hi còmodes sense haver de 
contribuir a injustícies socials i a la 
crisi ecològica. Aquesta nova cul-
tura ha de passar, necessàriament i 
en primer lloc, per una reducció del 
consum de roba. Per altra banda, cal 
potenciar l’intercanvi, el préstec i la 
transformació de peces que ja no 
es poden utilitzar. Per últim, es pot 
apostar per empreses de proximitat, 
que n’hi ha, i per aquelles que treba-
llen amb els principis de comerç just 
i amb certificats ecològics.

I, en realitat, en una societat pro-
fundament capitalista i consu-
mista, on el poder dels mitjans i 
la publicitat està a les mans dels 
poderosos, com podem lluitar 
per un consum més sostenible? 
Doncs és feina de cadascú replante-
jar-se les pròpies necessitats abans 
de decidir satisfer-les. Prendre 
consciència d’on sorgeix aquesta 
necessitat, si és autèntica o creada. I 
explorar com podem satisfer-la amb 
el mínim impacte ambiental i sense 
contribuir a injustícies socials.

Però si volem multiplicar l’efecte 
positiu del nostre consum, busquem 
maneres de satisfer les nostres ne-
cessitats de forma col·lectiva. Arran-
quem el nostre consum del mercat 
capitalista i portem-lo cap a la co-
munitat i cap a iniciatives compro-
meses amb el territori, la comunitat i 
la sostenibilitat, com ara tot l’univers 
d’entitats vinculades a l’economia so-
cial i solidària. Busquem maneres, a 
través de l’acció col·lectiva, d’incidir 
en l’esfera política perquè es pren-
guin mesures que afavoreixin un 

model econòmic centrat en les per-
sones i no en el benefici econòmic. 
A nivell municipal, per exemple, 
pot passar per pressionar perquè es 
facin campanyes que afavoreixin el 
comerç local o que l’Ajuntament faci 
una compra i contractació pública 
responsable.

A la revista Opcions esteu molt 
conscienciats amb aquest tema. 
És una tasca pendent del pe-
riodisme alertar més sovint so-
bre els excessos consumistes? 
La veritat és que quan Opcions va 
començar a publicar la revista, ara 
farà 17 anys, el consum responsable 
no era un tema que es treballés als 
mitjans. D’aquí que sorgís la necessi-
tat de crear la revista. Per sort, cada 
vegada més periodistes han vist la 
necessitat de vincular la relació entre 
els nostres consums i les notícies que 
arriben de llocs remots.

L’oli de Palma i la desforestació, les 
guerres pels minerals de mòbils i al-
tres aparells o els abusos d’empreses 
del sector tèxtil com Inditex, per po-
sar diversos exemples, no són secrets 
per a ningú, ja. Ara bé, potser sí que 
el gran repte encara pendent des del 
punt de vista informatiu, que a Op-
cions també intentem cobrir, és visi-
bilitzar que hi ha alternatives. Que 
tenim maneres de reduir el nostre 
consum, maneres de consumir sense 
comprar i maneres de comprar amb 
criteri. I que tot plegat, a més de con-
tribuir a avançar cap a una societat 
més justa, pot ser una font de benes-
tar i alegria per a les persones.

Al cinefòrum se centra a l’Àsia, 
que és el continent protagonis-
ta de La Mostra aquest mes. Què 
és el més important que hem de 
saber de la seva situació, que per 
alguns sembla molt llunyana? 
Àsia s’ha convertit en el destí de les 

La Mostra de Cinebaix entrevista la directora de la revista 
Opcions, Laia Tresserra. El dissabte, 26 de gener va 
visitar aquesta mostra de cinema asiàtic per participar 
en el cinefòrum sobre la situació de la indústria tèxtil als 
països orientals. Al web opcions.org hi ha publicat molts 
articles sobre la roba i l’impacte de la seva compra.

deslocalitzacions del sector tèxtil. 
A tall d’exemple, l’any 2015, Indi-
tex hi tenia la major part de la seva 
producció. Bangladesh és un dels 
principals exportadors de tèxtil del 
món i aquest sector representa una 
cinquena part del seu PIB.  Els sous 
que es paguen en aquest país són de 
30-60 euros al mes, quan el que es 
considera digne per viure-hi són uns 
250-290, segons l’Asian Floor Wage 
Alliance. A més, en aquests països 
també es produeixen migracions in-
ternes i les condicions laborals de les 
migrades encara són més abusives.

Aquesta producció no l’assumei-
xen les grans multinacionals de la 
moda, sinó que la subcontracten a 
empreses més petites ubicades sobre 
el territori. Això els dona més lliber-
tat per triar proveïdors en funció de 
fluctuacions dels sous o de crisis in-
ternes, alhora que els blinda davant 
denúncies d’abusos.

Publicat a opcions.org

 ▪ Laia Tresserra
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 Contradiccions i pors a la gestió 
pública dels serveis

Salvador Pérez Riera

No hauria de sorprendre a nin-
gú que l’equip de govern del 
PSC - PSOE, no vulgui una 

gestió pública del servei d’autobusos. 
La gestió d’Eco-Equip ja va ser una 
casualitat, i per això l’han gestionat de 
forma maldestre. A més a més, la po-
sada en marxa de Taigua és el resultat 
d’un estirabot i ja veurem com acabarà. 

El PSC - PSOE no creu en la gestió 
pública dels serveis públics, sempre ha 
estat a favor de garantir el negoci dels 
sectors privats encara que aquests si-
guin del tot opacs i costin més diners. 
No volen problemes amb els poders 
fàctics ni amb els sectors econòmics, 
per això durant quaranta anys han 
garantit el negoci als promotors pri-
vats del totxo, amb un model de ciutat 
fonamentada en els seus interessos. I 
sobretot, han evitat qualsevol enfron-
tament amb l’única excepció de la ges-
tió de l’aigua i, com deia, resultat d’un 
mer estirabot personal i la mala gestió 
de Mina en tot aquest tema. Repetei-
xo: aquest tema no està tancat i ja s’està 
reconduint per a garantir el negoci de 
Mina. És més, l’Alcalde, que ja era con-
trari al canvi de gestió, ja ha deixat cinc 
anys de termini amb la possibilitat de 
refer les coses. Cal tenir en compte que 
el seu partit no té principis, ni ètica, ni 
ideologia - ja fa anys que va renunciar 
a tenir-la - només garantir la cadira i el 
sou. I només dependrà de la ciutadania 
impedir-ho.

En el tema del transport públic, 
l’equip de govern ja va renunciar a la 
compra de vehicles amb ús de com-
bustibles no contaminants, contradi-
ent-se amb les recomanacions del pla 
de reducció d’emissions contaminants. 
I el tema referit a la nova licitació va ser 
un desastre, fet que va motivar parar el 

procés. En aquesta licitació ja no es va 
recollir tampoc la possibilitat de la ges-
tió directa del servei.

El PSC - PSOE 
sempre ha estat a 

favor de garantir el 
negoci dels sectors 
privats encara que 

aquests siguin del tot 
opacs i costin més 

diners. 
Cal recordar que estem davant del 

pitjor PSC - PSOE local i que alguns 
dels seus membres podrien estar per-
fectament afiliats a Ciudadanos o Vox. 
Per això no tenen cap problema ni 
cap escrúpol en mantenir acords amb 
el primer, el PDeCAT i el PP. Senzi-
llament, estaria en el seu estat natural, 
o sigui, amb la dreta pura i dura, afa-
voridora dels interessos privats en de-
triment dels interessos públics i de la 
ciutadania.

Un altre element que demostra les 
prioritats del govern en temes de mobi-
litat és el poc compromís en aplicar-les, 
més voluntat dels bons tècnics del ser-
vei que no pas el compromís polític i 
més afavoridor del vehicle privat que 
aplicar criteris de sostenibilitat ambi-
ental. Només cal veure la política de 
pàrquings, la incapacitat de promoure 
carrils bici de continuïtat, o de generar 
un augment en l’Impost de Circulació 
i la creació de més zones peatonals al 
conjunt de la ciutat, així com molt més 

compromís amb la promoció del trans-
port públic.

Han fet com fan sempre: rebutgen 
estudiar la possibilitat d’una gestió 
pública, i deixen la decisió al proper 
govern, que ja saben que tindrà molts 
problemes per a gestionar decisions 
tant importants com aquesta, demos-
trant el nivell d’irresponsabilitat que 
tenen. Aquest és un tema prou impor-
tant per consultar i fer participar a la 
ciutadania però, és clar, en aquest as-
pecte tampoc hi creuen, posaria en risc 
els pactes ocults amb els poders fàctics 
als que han de tenir contents.

I per últim, a més de la manca de 
convenciment en la gestió pública dels 
serveis bàsics, l’interès en afavorir els 
sectors privats coincideix amb la mala 
gestió política d’una Àrea de Territo-
ri on han coincidit molts dels grans 
temes. Cap quedarà resolt i serà una 
legislatura perduda, on el nivell d’in-
competència i manca de compromís 
deixarà tots els temes importants em-
pantanegats: transport públic, anella 
verda, Pla Local de Prevenció i Gestió 
de Residus, policia municipal, temes 
d’urbanisme i obres i la gestió 
de l’abastament de l’aigua, que 
ja veurem quin serà el final. Per 
tant, s’han ajuntat la manca d’un 
model dels temes de necessitats 
bàsiques, la manca de projecte de 
ciutat, la manca de criteris ideolò-
gics d’esquerres i la incompetèn-
cia i manca de compromís polític. 
Pors i contradiccions i manca de 
transparència no ajuden. Però bé, 
és el que hi ha, i el futur proper 
tampoc ajuda, però hi ha una 
cosa evident: al final tot depèn de 
la ciutadania per acabar-ho d’una 
vegada o mantenir l’absurd.

No són poques les perso-
nes que tenen reticències 
a l’hora de defensar la te-

levisió pública  degut a  les  ingerèn-
cies  polítique s que es produeixen. 
No és res nou dir que els governs 
de torn han intervingut els mit-
jans de comunicació de l’estat,  fins 
al punt que fer-ho s’ha convertit en 
una tradició escrita (en lleis) i ava-
lada per suposats comitès de con-
trol i transparència. La intervenció 
del poder polític a l’Estat Espanyol 
es remunta als temps del Nodo. En 
aquells temps no feia falta camuflar 
la mà del poder polític sota consells 
o corporacions inútils i inexplica-
bles; la televisió era un òrgan més 
de propaganda del franquisme, igual 
que ara és un òrgan de propaganda 
del partit que aconsegueixi colar 
més persones en aquestes corpora-
cions i consells. Les treballadores de 
la televisió pública han tingut espais 
limitats per a informar amb rigor, 
sentint sempre rere elles la mà que 
assenyala les línies invisibles que es 
poden creuar i les que no.

Després de les eleccions a Andalu-
sia que han alçat al poder a la dreta, 
moltes persones han llançat l’alerta: 
què passarà amb Canal Sur? Per les 
xarxes socials circulen rumors sobre 
l’eliminació del canal públic  fona-
mentades  en declaracions d’alguns 

membres de Vox, el PP i el que va 
ocórrer al País Valencià. Són casos 
totalment diferents. Canal 9 era un 
forat negre de corrupció del Partit 
Popular: va estar relacionat amb la 
trama Gürtel, els seus directius te-
nien sous milionaris mentre la tele-
visió estava en fallida, va pagar preus 
per sobre dels de mercat a producto-
res amigues per documentals que ni 
es van arribar a emetre i varen com-
prar periodistes de Madrid perquè 
parlessin bé de  Francisco  Camps, 
entre altres coses. A més de la inge-
rència  política que existia, aquesta 
s’utilitzava per blanquejar diners per 
no deixar més rastre de la corrupció 
del que ja n’hi havia. Al PP valencià 
no li va costar gaire desempallegar-se 
d’aquest mitjà de propaganda. Fins 
aquest punt de control i malversació 
pot arribar una televisió pública. A 
Andalusia, per altra banda, no  hi 
ha aquesta situació de corrupció in-
terna, per tant, permeteu-me dubtar 
que la dreta estigui disposada a per-
dre una plataforma per a transmetre 
el seu missatge malgrat que, òbvia-
ment, no continuaran amb la línia 
ideològica actual. El Consell Au-
diovisual Andalús està format per 
11 membres escollits pel seu Parla-
ment, persones properes al PSOE, 
persones pactades pels polítics i no 
per professionals. Què prima en 

el seu nomenament, la lleialtat o la 
professionalitat?

Per revertir la situació a Andalusia 
encara queda una opció viable, no 
només per Canal Sur, sinó per tots 
els mitjans públics d’aquest país: 
deixar els mitjans públics en mans 
de les treballadores i blindar-los de 
cara a les ingerències amb assemble-
es igualitàries de treballadores deci-
dint sobre de què es parla i com es 
tracta la informació; que el dret a la 
informació i els codis deontològics 
passin per damunt d’interessos po-
lítics o decidir de forma horitzontal 
qui han de ser les gestores: profes-
sionals de  la mateixa institució, en-
carregades de donar la cara i tenir la 
responsabilitat del mitjà tenint sem-
pre en compte l’opinió de la resta de 
companyes. És el nostre deure com 
a ciutadans exigir un canvi defini-
tiu en els mitjans públics per acabar 
amb la submissió als dictàmens del 
poder de torn i  les  ingerències dels 
poder fàctics. Si les treballadores 
tenim la responsabilitat de què així 
sigui, estic segur que no hi haurà 
marge per aprofitats. No ho perme-
trem perquè això fa perillar la nostra 
legitimitat personal. Per una verita-
ble llibertat d’expressió, sense mans 
negres ni línies invisibles, per la nos-
tra responsabilitat d’informar amb 
qualitat i rigor a la societat.

Televisió pública o TV del règim?
Daniel Delgado

Periodista

Al món i més concretament en el nostre entorn més pro-
per, cada vegada hi ha més persones que no senten la seva 
pròpia vivenda com la seva llar. L’amuntegament, el des-

plaçament, la despossessió, les persones sense llar, l’assetjament, 
la manca de reparacions als habitatges i altres sofriments són 
cada vegada més freqüents. I com a conseqüència de tot plegat, 
moltes persones viuen en cases que no són per a elles res més que 
un altre lloc precari dintre d’un món insegur. 

Existeix un terme que expressa la sensació de que la vivenda en 
la que un viu, no és la seva llar, i que te una definició en la llarga 
història de les ciències socials i en la teoria crítica, que es diu: 
“alienació” . La idea de “sentir-se a casa”  (o de sentir que la viven-
da en la que un viu és la teva llar), sembla ser justament l’oposat 
a l’alienació. Aplicar la noció d’alienació a l’àmbit residencial ens 
pot ajudar a comprendre l’experiència de les lluites residencials 
d’avui en dia i donar una mica de llum sobre les connexions que 
existeixen entre la crisi de la vivenda i les crisis personals. 

L’abast i la naturalesa de l’alienació residencial varia enorme-
ment entre diferents grups i diferents llocs o territoris. Alguns 
països i algunes ciutats ofereixen més seguretat que d’altres, però 
l’alienació residencial és un fenomen present a tot el món.

És el producte i el resultat de la hipermercantilització de la 
vivenda, la precarització i l’escassetat de l’ocupació i, per tant, 
la creixent desigualtat cada vegada més evident. Tot això no és 
una altra cosa que l’atac neoliberal contra les xarxes socials de 
seguretat, donant com a resultat aquest panorama cada vegada 
més desolador.

Aquests processos afecten als residents propietaris de les seves 
vivendes, els llogaters, les llars de classe mitja i les de classe tre-
balladora, cada vegada més precaritzades i en risc d’exclusió. El 
seu impacte es percep de manera desigual, però és del tot erroni 
suposar que això és un problema que afecta només a les famílies 
més pobres. 

En aquest temps que ens ha tocat viure la flexibilitat és més 
important que l’estabilitat, i moltes institucions importants que 
van ser concebudes per protegir a la gent del risc han d’afrontar 
i reconèixer la seva pròpia crisi, cosa que fa que no sorprengui a 
ningú l’augment de la “precarietat i de l’alienació”. 

Però les polítiques de vivenda convencionals no tenen en comp-
te l’impacte d’aquest procés sobre l’experiència de viure. Si real-
ment desitgem comprendre les conseqüències de l’hipermercan-
tilització de la vivenda, haurem d’entendre primer l’experiència 
psicosocial d’alienació que significa distanciament, deshuma-
nització o anorreament, que no és altra cosa que la por, l’estrès, 
l’ansietat i el desapoderament que engendra  l’actual sistema ha-
bitacional.

Comentari extret del treball fet per David Madden i Peter Mar-
cuse, de títol: “En defensa de la vivienda”.

(Per llegir més sobre: l’imperi de la “precarietat”, i l’imperi de la “flexi-
bilitat”, cal anar a consultar els treballs fets per Guy Standing, que por-
ta per títol: “El precariat: una nova classe social” (Barcelona:Editorial 
Pasado y Presente, 2012); Richard Sennett, “La cultura del nou capi-
talisme” (Barcelona: Editorial Anagrama, 2013); Zygmunt Bauman, , 
“Trabajo, consumisme y Nuevos pobres” (Barcelona: Gedisa, 2015).

Apunts sobre 
la defensa de 

l’habitatge com a 
dret social

Emili Diaz
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L’escola Crespinell: un bé comú
Elvira Ubach i Miralda

Presidenta de la Cooperativa Escola d’Educació Especial Crespinell

D es de que hem comen-
çat el curs, hem dut a 
terme diverses actuaci-

ons per fer més visible el nostre 
projecte d ’inclusió, tot compa-
tint-les amb els ciutadans de 
Terrassa, la nostra comunitat.

En les converses mantingudes 
amb molts de vosaltres se’ns ha 

plantejat la següent pregunta: 
Però, sou públics o privats? La 
nostra resposta és que som uns 
privats ben i ben públics.

La nostra escola és una coope-
rativa de treball i, per tant, pro-
pietat dels mestres de l ’escola. 
Apleguem la nostra feina, la 
cooperativitzem, per treballar 

amb l ’objectiu d’educar i donar 
servei a persones amb discapa-
citat intel·lectual.

Som  una cooperativa d’inici-
ativa social sense ànim de lu-
cre  i això vol dir que, si mai hi 
ha guanys i ningú no els rep, 
ningú no s’enriqueix i tots els 
beneficis es reinverteixen per 
millorar la nostra proposta 
educativa. Com qualsevol altra 
escola concertada, Crespinell 
rep una dotació econòmica de 
l ’administració per despeses de 
funcionament, que no cobreix, 
ni de lluny, totes les despeses 
que generen les places escolars 
en el nostre centre i és per això 
que també percebem aporta-
cions mensuals de les nostres 
famílies.

Tenim com objectiu obtenir 
un benefici econòmic? Clara-
ment la resposta és no. És per 
això que nosaltres ens reivindi-
quem com un BÉ COMÚ. 

Per què? Perquè la nostra es-
cola forma part de la xarxa pú-
blica educativa de Catalunya i 
perquè oferim un servei educa-
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Els cunyats de Forocoches  
(i els veterans del Terrassa FC)

Miquel Mallafré

Uns futbolistes veterans del 
Terrassa FC han obsequiat 
a les jugadores de futbol fe-

mení del seu mateix club amb tot 
un seguit d’improperis i insults du-
rant un partit de la lliga femenina. 
Amb unes boniques paraules com: 
“Iros a la cocina, iros a fregar, sois 
unas mierdas, sois unas guarras”, 
els goril·les veterans del Terras-
sa FC van donar el seu “Déu vos 
guard” a unes noies que l’únic que 
pretenien era jugar a futbol.

No contents amb la gesta els 
mateixos veterans (acabats d’arri-
bar d’Atapuerca) van enfrontar-se 
a qualsevol que els demanés una 
mica de moderació. L’àrbitra va 
acabar suspenent el partit mentre 
els simis es vanagloriaven per l’èxit 
dels seus insults.

Ara és quan el club obrirà una “in-
vestigació interna”, investigació que 
tindrà la mateixa utilitat que rega-
lar-li una bicicleta a un llobarro. 
Què collons ha d’investigar el club? 
La solució al problema de tenir a 
uns Orcos dins el club, és ben sen-
zilla: L’equip de veterans no tornen 
a xafar mai més un camp de futbol. 

I en segon lloc, a aquests cretins 
se’ls denuncia i que la justícia faci 
la seva feina.

Si volen jugar que ho facin a les 
clavegueres que és on es mereixen 
estar aquests animals de quadra. És 
que el Terrassa FC els deu alguna 
cosa a aquests perles? A veure si 
resultarà que gràcies a ells el club 
va jugar la Champions League i no 
els ho han reconegut. Que els fotin 
al carrer i sense cap mena de mira-
ments. No hi ha res a debatre amb 
unes ments tan limitades.

“Futbolista veterà”, crec que ho 
diu tot. Corrent encara a aquestes 
edats darrere una pilota és difícil 
que puguin llegir alguna cosa que 
no sigui el Marca. Aneu a jugar a la 
petanca al Sàhara. Arrimadas, tens 
alguna cosa a dir? “Forocoches” en 
estat pur.

Encara hi ha gent que no entén 
per què és necessària la lluita femi-
nista? Cada vegada hi ha més cafres 
(d’ambdós sexes) que accepten o 
miren cap a un altre costat davant 
de situacions com aquestes i a més 
tenen dret a vot. Contra més lluitin 
les dones, més llops sortiran a l’atac.

“Tot el que 
està passant des 
de fa anys és la 
reacció d’uns 

homes covards 
que tenen 

por a perdre 
el seu estatus 

de mascle 
superior” 

Només amb una educació i for-
mació adequada per a les noves 
generacions, aquesta subespècie 
acabarà per extingir-se. Els partits 
polítics ancorats en la boina i la vi-
sió ciclòpia, han donat via lliure a 
tot aquest femer. Com que resulta 

que el feminisme és un invent de 
l’esquerra (no de la intel·ligència) 
i les dones només volen quedar-se 
amb els pisos dels homes, els seus 
fills i viure de les ajudes, els autèn-
tics mascles han de sortir de tant 
en tant a bramar o a matar a alguna 
dona per deixar les coses al seu lloc.

Quan escolto a algú dir que 
aquest país és progressista, estic 
convençut que la gent que fa la 
proclama viu en un país paral·lel. 
Aquest país, des de fa anys, no es 
progressa en res, miris cap a on 
miris el retrocés és dels que deixen 
empremta. Només a nivell humà la 
involució arriba a uns nivells alar-
mants. Ni en el terreny laboral, ni 
en el dels drets socials, ni en l’eco-
nòmic, ni en l’àmbit educatiu, ni en 
la sanitat, ni en la igualtat, ni en 
l’ecològic, ni en el benestar animal, 
en res. Aquest és el país dels peda-
ços, no de les solucions.

Us imagineu per un moment ser 
la filla d’un d’aquests troglodites? 
Fins i tot algun d’ells deu ser jove 
(un veterà en el món del futbol pot 
ser-ho a partir dels trenta i pocs), 
és increïble i trist d’acceptar l’evi-

dència de com el masclisme és a 
hores d’ara una paraula-paraigües 
que dóna cabuda a infinitat de bo-
geries.

Tot el que està passant des de fa 
anys és la reacció d’uns homes co-
vards que tenen por a perdre el seu 
estatus de mascle superior. Com 
interpretar semblant atac d’un 
grup de persones cap a un altre? És 
el mateix que quan s’ataca a una pa-
rella homosexual, a un indigent o 
a algú de qualsevol minoria ètnica. 
És la reacció primitiva de la bara-
lla i la violència sense més. Això sí, 
mostrant-la o expressant-la sempre 
cap a un grup humà que vegin més 
dèbil que ells.

Diria que el món del futbol té 
molt a pensar, començant pel seu 
president, un exmilitant de Fuer-
za Nueva que diu obertament que 
vota a Vox. Tot plegat una metàfo-
ra del que passa en altres àmbits de 
la vida per culpa d’aquests perso-
natges repugnants i rancis. O li po-
sen remei o el Terrassa FC no serà 
un club d’esports, més aviat serà un 
club de mascles. Lamentable que 
encara segueixi així aquest tema.

tiu a persones amb necessitats 
de suport intens i permanent i 
també a les seves famílies.

“La nostra 
escola és una 
cooperativa 
de treball 

i, per tant, 
propietat 

dels mestres 
de l’escola”.

Perquè basem el nostre pro-
jecte en un treball en xarxa amb 
altres entitats de la ciutat amb 
el desig d ’oferir un servei inclu-
siu a tota la població. Destaca 
amb llum pròpia el Projecte In-
clusiu que mantenim amb l ’Es-
cola Lanaspa i l ’ Institut Mont-

serrat Roig. Duem a terme un 
projecte únic i singular que 
aporta als alumnes d’aquestes 
tres escoles una educació amb 
valors ètics i morals i que ha 
obtingut nombrosos reconeixe-
ments.

Perquè posem en acció valors 
essencials per desenvolupar 
una societat respectuosa amb la 
diferència, que valori la diversi-
tat com una font de riquesa i 
sigui, efectivament, inclusiva.

Per tant, ens reivindiquem 
com un projecte empresarial 
propi del BÉ COMÚ, que es 
regeix, entre d ’altres, per uns 
principis bàsics que represen-
ten valors humans com els de 
confiança, honestedat, respon-
sabilitat, cooperació, solidari-
tat, generositat i compassió. I 
perquè l ’únic horitzó de la nos-
tra feina és l ’aportació d’aten-
ció i cura a persones que ho 
necessiten especialment i ho 
fem sense que ningú no s’enri-
queixi. Perquè el nostre treball 
s’adreça exclusivament a l ’asso-
liment d’un benefici social.
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 >Jordi Ballart critica les estructures de partit i presenta una candidatura “100% Terrassa”

L’exalcalde ho confia tot en les més de 2.000 inscrites
Sense dades concretes, “intuïtivament”, confien a guanyar les eleccions.

Pep Valenzuela

Jordi Ballart, de Terrassa, nas-
cut el 8 de febrer de 1980, 
estudià a l’escola Lanaspa, a 

l’INS Nicolau Copèrnic, i Cièn-
cies Polítiques a la UAB. Explica 
que treballà en empreses d’enques-
tes pel carrer a Barcelona, d’ad-
ministratiu a diverses empreses, i 
després al Consorci Zona Franca. 
El 2005, va assumir com a regi-
dor, a mig mandat, tot substituint 
un regidor marxà. Va ser regidor 
d’Imatge i Comunicació. Des de 
llavors continuà com a regidor, fins 
al 2012, quan Pere Navarro renun-
cià a l’alcaldia i el PSC el va pro-
posar assumir la responsabilitat. 
El 2015 guanyà les eleccions, però 
amb 9 regidors només, i governà 
amb una aliança amb Convergèn-
cia i Unió. El 2 novembre del 2017, 
dimití com alcalde i trencà amb 
el PSC, per l’aplicació de l’article 
155 al qual el seu partit va donar 
suport, però amb nombroses altres 
crítiques.

Et presentes de nou, liderant 
una nova candidatura...

No hem decidit encara la forma, 
però sí que volem construir un pro-
jecte diferent, 100% local, transver-
sal, progressista. Les persones que 
en formem part som d’esquerres, 
moltes que vam marxar del PSC 
perquè consideràvem que s’havien 
perdut els valors i principis ori-
ginals del partit. Comptem amb 
persones dels diferents àmbits de 
la ciutat, no polítics professionals 
sinó ciutadans experts.

M’agradaria més que fos una 
agrupació d’electors, un grup de 
ciutadans que en un moment con-
cret s’ajunten per un projecte con-
cret. Clar que això demana alguns 
requisits, com firmes que ha de va-
lidar la junta electoral. Per si de cas, 
vam registrar un partit polític que 
es diu Tot per Terrassa. Per cert, és 
molt més fàcil i ràpid que l’agrupa-
ció. En 15 dies ja ho teníem fet.

Vas marxar una mica cremat. 
Això és un retorn a la política o 
no has parat?

Crec que política sempre fem les 
persones que tenim valors, que ens 
agrada la gent, que estem implicats 
amb entitats i causes socials. Quan 
vaig dimitir vaig estar uns mesos 
treballant en una cooperativa agrí-
cola lluny de Terrassa, per oxige-
nar-me. Però molta gent, alguna de 
significativa, que no havien fet mai 
un pas en política, em van anar ani-
mant a fer el procés que estem fent.

Creus que teniu possibilitats 
d’entrar a l’Ajuntament?

Volem ser un partit majoritari, 
guanyar les eleccions. Però és ve-
ritat que ara hi ha molta incertesa, 
molts partits polítics a la ciutat; i el 
context general, que cal veure com 
afecta l’àmbit local. En tot cas, no 
volem que sigui el retorn dels que 
van marxar, tampoc és una escissió 
del PSC. Volem agrupar moltes 
més persones que se senten des-
contentes de com funciona el sis-
tema polític de partits. Volem ser 
una proposta oberta, ja tenim més 
de 2.000 persones inscrites, i al mes 
de febrer farem grups de treball 
amb més de 50 experts, la majoria 
mai han estat en la política; ja els 
presentarem quan toqui. No volem 
dependre de partits i despatxos de 
Barcelona o Madrid.

Fer un nou partit amb una ofer-
ta ampla, només local, sona prou 
difícil, no?

Durant els 5 anys d’alcalde vaig 
patir el fet de formar part d’una 
estructura que moltes vegades et 
marca directrius o t’ordena políti-
ques que van en contra del muni-
cipi o fins i tot dels valors que com 
a persones defensem. Em va passar 
al PSC amb la municipalització de 
l’aigua, amb les polítiques d’habi-
tatge quan vam començar a obrir 
expedients, que no hi havia suport 
del partit. De fet, se me’n reien 
quan anava als consells d’alcaldes. 
No volem tenir motxilles ni hipo-
teques, ni una estructura a sobre 
que condicioni les polítiques de la 
ciutat.

Presentar-se a les eleccions és 
una inversió econòmica impor-
tant...

Aquesta era una de les principals 
preocupacions quan vam comen-
çar, tots sabem que al final sen-
se una estructura i diners per fer 
campanya difícilment el projecte 
podia arribar a bon port. Però ens 
hem adonat i hem comprovat fins 
aquí que amb 0 euros es poden fer 
moltes coses. No tenim empresaris 
ni interessos econòmics que posin 
grans quantitats sobre la taula. No 
vull que 4 o 5 privats acabin apor-

tant diners. Hem tingut propostes 
també d’empresaris de la ciutat que 
han volgut pagar i posar diners pel 
projecte, perquè se’l creuen, i no ho 
he acceptat.

Però diners en fan falta ...
Tenim persones que paguen quo-

tes segons les seves possibilitats, 
hem obert una pàgina web, per fer 
activitats, grups de treball i tam-
bé per fer aportacions. Tenim uns 
2.300 inscrits, que no vol dir que 
tothom pagui. Però de moment, 
amb les quantitats que hem anat 
rebent hem pogut fer. L’esperit és 
molt col·laboratiu i de voluntariat. 

El fulletó del primer acte el vam 
repartir 200 voluntari. L’únic cost 
que hem tingut va ser el lloguer de 
la sala del Centre Cultural, més de 
2.000 euros, que els teníem de les 
aportacions. Seguirem endavant. 
Ara, per exemple, l’elaboració del 
programa no té cap cost, les idees 
i les propostes no tenen cost, els 
espais públics són de tothom. A 
les eleccions el mateix sistema et 
garanteix que hi hagi les paperetes 
als col·legis.

Però ara, ja cal fer comptes i ca-
lendari, com ho fareu això?

Pensem que amb les aportacions 

actuals es pot fer una campana dig-
na, utilitzant molt les xarxes soci-
als, que no tenen cost, les relacions 
personals. Demanarem a la ciuta-
dania que el balcó de casa seva sigui 
un espai electoral. Buscarem mane-
res per optimitzar els recursos que 
tenim, que és una xarxa de gent a 
tots els barris.

Quins resultats espereu?
La intuïció ens fa pensar que 

guanyarem les eleccions, aspirem a 
10 regidors mínim i governar amb 
altres forces polítiques d’esquerres. 
Ens presentem per guanyar.

Teniu dades?
No tenim. Sé que s’han fet en-

questes i que eren molt favorables 
a la nostra opció, abans d’anunciar 
que ens presentàvem. Però jo tinc 
una intuïció a partir del carrer, la 
gent que trobo, molt diferent, que 
et diu la mateixa cosa, joves, grans, 
barri, centre... Persones molt re-
llevants d’entitats, no les entitats 
com a tals; en l’àmbit de la cultura, 
per exemple, n’hi ha moltíssimes 
persones, molts artistes, creadors, 
quan vagi evolucionant ja aniran 
sortint noms.

Amb qui faríeu aliança de go-
vern?

Estem disposats a parlar amb tot-
hom que prioritzi la ciutat. Amb 
la dreta serà difícil entendre’s per 
governar junts, altra cosa és que 
per temes puntuals es puguin fer 
acords amplis. Però volem pactes 
i acords de ciutat. En tot cas, la 
fragmentació de l’esquerra que ve-
iem és una llàstima, perquè segons 
quin siguin els resultats pot acabar 
beneficiant la dreta o els que un dia 
són una cosa i l’altre altra.

Un balanç del teu mandat?
En els pitjors anys de la crisi econòmica, amb escas-

setat de recursos i moltes necessitats, volíem donar 
resposta a les situacions de vulnerabilitat, fer resis-
tència activa a la crisi, i vam deixar altres qüestions 
en segon terme, com l’urbanisme. En aquest context, 
vaig ser valent amb l’habitatge. Va ser difícil, teníem 
dubtes en l’àmbit jurídic, però vam ser els primers a 
aplicar la llei d’habitatge a Catalunya i vam obrir ex-
pedients als bancs per pisos tancats, vam recuperar 
pisos de lloguer social per famílies, i això va fer que 
altres ajuntaments s’interessessin.

Després, molt positiva la municipalització de l’ai-
gua. Va ser complicat perquè, a priori, el PSC no es-
tava d’acord, volien mantenir el model, amb tots els 
interessos que rodejaven aquest partit. Vam haver de 
trencar la política oficial.

I de negatiu?
Haig de dir que tinc una espina clavada, és no haver 

tingut suficient valentia de poder canviar l’Ajunta-
ment per dins. Una maquinària amb molts treballa-
dors, directius que fa molts anys que fan la mateixa 
feina, amb carnet de partit... Però també hi ha molta 
gent vàlida que no els deixen treballar bé. Volia aca-
bar amb aquesta cúpula que són pocs però que es 
nota molt. No vam poder resoldre, és una de les prio-
ritats en el procés nou. Crec que el fet que no siguem 

estructura de partit possiblement ajudarà a oxigenar.

Com vas viure el procés de l’aigua?
Va haver-hi un temps en què jo tenia por d’anar pel 

carrer. Hi havia una estratègia orquestrada per dife-
rents diaris digitals al servei de multinacionals que 
van fer una campanya difamatòria molt bèstia, i em 
consta que hi va haver persones que van pagar per fer 
tot això, molts diners.

És molt trist que un alcalde democràtic hagi d’anar 
als Mossos. Els vaig passar un informe, d’acord amb 
les seves recomanacions en relació amb tot el que va 
passar després de la roda de premsa que vam fer al 
juliol del 2016 juntament amb ERC, CUP i TeC, 
en què vaig anunciar que el posicionament del grup 
municipal socialista era favorable a la municipalitza-
ció per tant aquests 9 regidors eren claus per fer el 
procés. Llavors tot el que va passar a partir d’aquell 
moment vaig haver d’anar als Mossos a explicar el que 
passava i em van recomanar que fes un informe, que 
ho expliqués, i així ho vaig fer.

L’únic que espero és que algun dia la justícia faci la 
seva feina i probablement hauria d’haver-hi algunes 
persones tancades a la presó. És molt lamentable que 
hi hagi poders econòmics, i estructures de partit vin-
culades amb aquests que permetessin determinades 
coses que van passar els mesos posteriors a la roda 
de premsa.

Aigua: “Espero que la Justícia faci. 
Algunes persones potser haurien 
d’anar a presó”

 ▪ Jordi Ballart durant l’entrevista amb Malarrassa, a la coral Els Amics PV

“La solució 
del conflicte 

Catalunya-Estat 
espanyol només es 
resoldrà amb un 

referèndum”
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Una altra problemàtica amb l’habitatge i els lloguers abordada en el Ple municipal va ser la dels desnonaments 
amb data oberta. En virtut d’aquests, s’estan duent a terme desnonaments exprés en només dues setmanes des de 
que el jutge els aprova, «fets expressament per evitar la mobilització ciutadana que fan els col·lectius en defensa 

del dret a l’habitatge, coordinats amb els serveis socials», apuntà Marc Medina de la CUP, qui va presentar la proposta. 
«Només durant el primer semestre de l’any anterior es van produir 652 desnonaments a la nostra ciutat, més de quatre 

al dia», i gràcies a la pressió dels col·lectius i dels serveis socials municipals s’han pogut aturar part dels desnonaments 
previstos», indicà Medina. A Barcelona hi ha hagut 48 casos de desnonaments oberts el 2018, «i a Terrassa comença a 
donar-se», recordà Medina.

La proposta aprovada dóna doncs suport al manifest Prou Desnonaments Oberts, i insta als jutjats a aturar aquesta 
pràctica a la nostra ciutat. Tots els grups votaren a favor de la proposta, excepte el PP, que va votar en contra. El mateix 
Colectivo Sin Vivenda es va concentrar davant els jutjats durant el matí (a la imatge) per reivindicar contra aquesta 
pràctica que vulnera els drets de les famílies afectades, les quals es compten per milers.

Aturar els desnonaments oberts exprés

 >Ple municipal de gener

La problemàtica amb l’encariment dels lloguers, a 
debat en el Ple, però encara amb manca de solucions
Miquel Gordillo

L ’evidència dels preus abusius dels lloguers 
que patim a la ciutat protagonitzà també 
el debat del Ple, amb una proposta feta per 

TeC adreçada a instàncies superiors, en aquest cas 
al govern central del PSOE. Al Congrés no es va 
aprovar recentment una llei on es tractava de regu-
lar el preu dels lloguers d’habitatges, «ni tan sols 
amb l’increment de l’ IPC», lamentava Xavi Mar-
tínez de TeC, a més de recordar que la mitjana del 
preu de lloguer a la nostra ciutat ja és de 833 euros 
mensuals. «Molta  gent ja destina la totalitat del 
seu sou en pagar l’habitatge!», segons Marc Medi-
na de la CUP, i etzibà al partit del PSC que «s’age-
nollen davant la màfia dels fons voltor».

El debat fou tens entre retrets de TeC cap el PSC, 
tot recriminant-lo que no deixava clar el seu posi-
cionament. Finalment, la proposta tirà endavant, 
malgrat que l’alcalde insistí que no li enviarà una 
carta al president Pedro Sánchez on li digui «que 
s’agenolla davant dels fons voltor», tal com sug-
geria la proposta inicial, i com afirmaren els grups 
de TeC i CUP. 

Durant el debat, entre d’altres, la proposta de C’s: 
«incrementar l’oferta a partir de construir més pi-
sos», segons el regidor Aguinaga. «Tenim 15.000 
habitatges buits a la ciutat, i en cal construir més?» 
es queixava Carme Labòria del grup d’ERC-MES. 

Prodis i Fupar, dues entitats emblemà-
tiques de la ciutat en l’atenció a per-
sones amb discapacitat intel·lectual, 

van intervenir en el Ple per reivindicar més 
visibilitat a la tasca que realitzen i, sobretot, 
que es doti dels serveis necessaris per a les 
persones a qui atenen. De fet, les entitats 
constaten les dificultats que estan passant 
degut a la manca de finançament per part 
de l’Estat i de la Generalitat.  

«L’1% dels ciutadans de Terrassa tenen 
una discapacitat, unes 2.150 persones, que 
tindran necessitat d’emancipar-se de la fa-
mília», exposà Maise Balcells, presidenta 
de Prodis, durant la seva intervenció». «La 
Generalitat pensa que amb 68 places ja en 
tenim prou», lamentà Balcells. Respecte a 
la pujada del salari mínim professional a 
900 euros, lamenten però que l’Estat no 
garanteixi el 50% d’aquest salari a aquestes 
persones, segons diu la llei. «La situació 
no avança sinó que recula, i està en perill 
la nostra supervivència», destacà també 
Balcells en el capítol de la intervenció que 
poden fer les entitats.

Víctimes també de les retallades contínu-
es que afecten el sector públic, les entitats 
manifesten trobar-se en una situació molt 
crítica per mantenir els seus centres espe-
cials de treball. «Portem 10 anys oblidats, 
amb preus congelats, on la Generalitat no 
avança en l’anunciat canvi de model, a di-
ferència de com s’ha fet a altres llocs com 
al País Basc o a Mallorca», tot afegint: «us 
demanem un cop més que ens ajudeu, i a les 
més de 900 persones que atenem a Fupar i 
Prodis».

Arran de la intervenció de Prodis i Fupar, 
tots els grups donaren suport a una moció 
en defensa dels drets i els serveis necessaris 
per a persones amb discapacitat intel·lectu-
al, paràlisi cerebral i malaltia mental.

La situació delicada dels  
centres especials de treball
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Miquel Gordillo

TeC demanà en el Ple re-
gular la proliferació de ca-
ses d’apostes a la ciutat, a 

través de fins a nou propostes que 
combinaven la conscienciació da-
vant «d’aquest problema de salut 
pública creixent», i la regulació a 
través d’instar al govern central, qui 

en té les competències, d’augmen-
tar la fiscalitat de les empreses del 
sector. Molts dels punts tiraren en-
davant, malgrat que dos d’ells, com 
ara la demanda adreçada a les enti-
tats esportives de la ciutat per limi-
tar la publicitat d’apostes d’aquest 
tipus, evitaren l’aprovació comple-
ta de la moció. PSC, PDeCAT, 
C’S, PP votaren en contra d’evitar 
la publicitat de cases d’apostes en 
esdeveniments esportius locals els 
patrocinis que en facin publicitat, 
i també a crear una taxa específi-
ca per als establiments mostrin a 
la via pública publicitat directa de 
cases d’apostes.

Els acords sí aprovats insten el 
govern central a augmentar la re-
gulació de la publicitat per prote-
gir al jovent; augmentar l’impost 
aplicable als beneficis d’aquestes 
empreses per tenir més recursos i 
fer front a l’addicció al joc que fo-
menten; limitar l’obertura de cases 
d’apostes en la ciutat; altres acords 
també insten al municipi a limitar 
la publicitat en l’entorn local i per 
promoure activitats formatives i de 
prevenció.

Xavier Matilla, exposà “l’agressi-

Gestió pública del 
CAP Can Roca, bosses 
de plàstic i facilitar 
l’activitat cultural

 >Ple municipal de gener

Les apostes esportives,  
un problema de salut pública

vitat de la publicitat” de les apostes 
esportives, que genera joc patològic 
i addictiu, per tant «una malaltia i 
tot un impacte negatiu en la soci-
etat i en moltes famílies». Cal que 
les diferents administracions actu-
em», sentencià.

Durant el debat també es destacà 
que la major part de les apostes es 
realitzen a través d’internet.

De nou els grups d’esquerra 
(TeC, ERC-MES i CUP) s’aline-
aren amb la totalitat de les propos-
tes presentades en aquest cas per 
TeC. La CUP considera que «no 
n’hi ha prou amb la consciènciació, 
calen també mesures reguladores i 
sancionadores per a les empreses 
que les fomenten», exposà el regi-
dor Marc Medina. Per això, la for-
mació troba també «molt útil que 
es mapegin les cases d’apostes que 
operen a la ciutat», segons resava 
una dels punts aprovats.

Per al PP i C’s, la proposta «ten-
deix a l’intervencionisme, a dir què 
pot fer o no pot fer un negoci». Ja-
vier González (C’s) argumentà que 
amb l’augment de la fiscalitat «no 
superarem el problema de salut, 
en canvi posarem en perill llocs de 
treball». «Quines són aquestes en-
titats?», el reblà Matilla.

El PDeCAT es mostrà també en 
contra d’evitar els patrocinis que 
reben els clubs esportius de la ciu-
tat per part d’aquestes empreses, 
mentre que expressà acord amb les 
conclusions del Consell Audiovi-
sual de Catalunya i el Col·legi de 
Metges en el sentit de prohibir la 

 ▪ El regidor de TeC Xavi Matilla intervé durant el passat Ple municipal del 31 de gener. MG

P er part d’ERC-MES, es van aprovar dues propostes. La 
primera duia per títol facilitar l’activitat cultural que es 
desenvolupa a la ciutat. Segons indicà el regidor Pep 

Forn (ERC), el Llibre Blanc de la Cultura recomanava defi-
nir qui participa i com en la presa de decisions públiques, a 
més d’oferir un coneixement real de la cultura local, i defensar 
el finançament de les entitats culturals, les quals, assenyalà el 
regidor, «sovint veuen l’administració com un escull per desen-
volupar les seves activitats».

L’acord que es va aprovar consisteix en crear un servei espe-
cífic d’assessorament i consulta per a les entitats culturals que 
actuï com a finestra única; també realitzar una mapificació ac-
tualitzada de tota l’activitat cultural de la ciutat, i a que des de 
l’Ajuntament es faci divulgació de totes les activitats culturals. 

La segona proposta, aprovada també per unanimitat, de les 
presentades per ERC-MES, reclama executar la normativa per 
eliminar l’ús de bosses de plàstic a la ciutat, i complementa una 
que es va aprovar recentment per apropar l’ús de bosses bio-
degradables als comerços de Terrassa, tal com va proposar la 
CUP. En concret, en aquesta ocasió s’insta a regular la prohi-
bició de bosses de plàstic d’un sol ús en espais municipals, com 
ara en el Mercat de la Independència, el Mercadal, o bé en fires 
organitzades per l’Ajuntament. També demana que s’informi a 
les diferents associacions de comerciants de Terrassa per ins-
tar-los a avançar cap a l’ús de bosses reciclades. 

Un Consorci Sanitari lliure de la Fundació Sant Llàtzer
 
Una altra proposta que presentà el grup de TeC i que fou àm-

pliament aprovada pels grups, reclama que el futur CAP Can 
Roca, que encara s’ha de construir, sigui gestionat pel Consorci 
Sanitari de Terrassa, una entitat 100% pública. Per això, es de-
mana que el CST passi a ser un mitjà propi del CatSalut”, en 
paraules del portaveu de TeC Xavi Matilla. Tot plegat en pro 
d’un model de sanitat pública a l’hora de gestionar aquest futur 
CAP. 

La regidora del PSC Eva Candela recordà que l’adjudicació 
de les obres del centre s’hauran de tornar a licitar per part de 
la Generalitat, de forma que no es preveu l’inici de les obres es 
duguin a terme com a mínim fins el darrer trimestre de l’any. 
Per tant, la proposta també demana a la Generalitat que «es 
pressupostin i s’iniciïn les obres del CAP amb la màxima ur-
gència possible». També insta a la  Generalitat  a signar, “com 
més aviat millor, la modificació dels estatuts del Consorci Sa-
nitari de Terrassa per tal que es faci efectiva la sortida del seu 
patronat de la Fundació Sant Llàtzer i que el CST passi a ser, 
com a entitat 100% pública, un mitjà propi del CatSalut”, en 
paraules del portaveu de TeC Xavi Matilla. 

seva publicitat en horari protegit, i 
d’anuncis d’esportistes famosos.

En aquest sentit, Carles Caballe-
ro (ERC-MES) destacà la hipo-
cresia del discurs de que «les apos-
tes generen molts diners, i això és 
a causa precisament de que molta 
gent fa apostes. No parlem de pro-
hibir sinó de regular, amb totes les 
conseqüències que això implica», 
remarcà.

També el PSC defensà «el dret 
al finançament de les entitats es-
portives», i per això no votà favo-
rablement els dos darrers punts. 
“Proposem buscar una legislació 
general, que tothom estigui sotmès 
a una mateixa legislació, i que sigui 
més àmplia, que els grups esportius 
de Terrassa no estiguin en desavan-
tatge respecte a altres clubs», ex-
pressà el regidor Manuel Giménez.

No al retorn de la UNED i 
contra l’alarmisme del PP

Entre les propostes que van ser 
rebutjades en el Ple, les de facilitar 
el retorn de la UNED a la ciutat, 
tal com demanava C’s, o la d’adop-
tar mesures d’emergència contra els 
robatoris en domicilis, segons una 
proposta del PP. Aquest grup con-
sidera de nou «imprescindible tenir 
més policia local, més mossos, més 
policia nacional, i instal·lar càmeres 
de videovigilància» als barris, en 
paraules del regidor Àlex Rodrí-
guez. Els grups van considerar que 
el PP tornava a crear alarmisme en 
matèria de seguretat, i que feia una 
extrapolació interessada de dades 
del Ministeri d’Interior. Malgrat 
la negativa, sí que es compartí per 
part de diversos grups que la plan-
tilla de la policia local és curta i que 
s’hauria d’incrementar una policia 
de proximitat, però no era aquest el 
debat. Tal com expressà Emiliano 
Martínez (TeC), «la seguretat no 
és només una qüestió policial, sinó 
de seguretat de les condicions de 
vida de les persones».

Xavi Matilla: «les apostes 
esportives generen joc patològic i 

addictiu, per tant una malaltia i tot 
un impacte negatiu en la societat i 

en moltes famílies».
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 >Anàlisi de les entitats de l’Economia Social i Solidària 

El darrer Informe del Balanç Social de la XES 
assenyala fortaleses i reptes de les cooperatives
XES Catalunya

L’ Informe de Mercat Social, elaborat cada any per la XES, analitza 
181 organitzacions que han fet el Balanç Social durant el 2018, un 
25% més que en la campanya de l’any anterior. A més a més, afegeix 

dades de 301 organitzacions incorporades al mapa Pam a Pam, des del juny 
de 2017 fins al juny de 2018.

Segons l’informe, el gruix d’entitats de l’ESS analitzades el conformen coo-
peratives i associacions, que representen gairebé el 80%. Pel que fa a les formes 
jurídiques, les que més han crescut respecte l’any anterior són les fundacions, 
amb un increment del 137,5%, seguit de les mercantils, amb el 35,7% de crei-
xement.

Una organització de l’ESS té, de mitjana, una base social de 870 persones, 
segons es dedueix de les mitjanes obtingudes en els darrers sis anys. Aquestes 
entitats donen feina a 23 persones i tenen una facturació de 800.000 euros 
anuals. Si extrapolem el perfil mitjà de les organitzacions sòcies de la XES 
obtenim que, entre totes, impliquen prop de 194.033 persones, donen feina 
a 6.100 treballadors i treballadores i generen 213 milions d’euros d’ingressos 
a l’any.

D’altra banda, les empreses i entitats de l’ESS fonamenten la seva activitat 
en criteris ètics i tenen un impacte transformador positiu sobre el territori i 
l’entorn on s’ubiquen, segons els criteris de funcionament que analitza l’estudi. 
Precisament, una de les novetats d’enguany ha estat la incorporació dels nous 
indicadors d’interculturalitat, política del lucre, proximitat, cures i compen-
sacions. El balanç social bàsic ha passat a tenir 47 preguntes que generen 54 
indicadors i el balanç complet té ara 91 preguntes que generen 101 indicadors. 
Aquest any també s’ha millorat el procés d’avaluació, definint unes notes de 
tall per establir què entra i què no entra a la definició d’ESS.

Creixen un 32% les cooperatives federades
El 2019 comença superant les 600 cooperatives federades i incrementant les 
oportunitats per connectar, créixer i compartir entre cooperativistes. 

D urant l ’any 2018 va aug-
mentar un 32% la quan-
titat de noves coopera-

tives que es van incorporar a la 
Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya. Van ser 
un total de 62 cooperatives de 
treball de tots els sectors d’ac-
tivitat econòmica, de diferents 
dimensions i ubicacions que es 
van unir durant el 2018 a la Fe-
deració de Cooperatives de Tre-
ball de Catalunya. Amb aquesta 

afiliació, les cooperatives reben 
una orientació especialitzada i 
amplien les seves oportunitats 
de connectar amb més coopera-
tivistes.

D’aquesta manera, la Federa-
ció supera les 600 cooperatives. 
L’augment de noves federades 
coincideix amb un creixement 
del 30% en la constitució de 
noves cooperatives de treball a 
Catalunya aquest 2018.

Les noves federades han valo-

• Únicament el 68% dels contractes són a jornada completa, encara que confirmant 
l’esperit redistributiu de l’ESS, la forquilla salarial majoritària se situa entre 1 i 
2,5. Tot i així, es detecten alts graus de precarietat, ja sigui en sous baixos o en la 
llarga durada de les jornades en iniciatives de menys de tres anys de constitució. 

• En les organitzacions de més de 50 treballadores, els increments de plan-
tilla no van acompanyats d’un increment de les diferències, sinó que s’ar-
riba a un sostre màxim d’aproximadament 1 a 3. Exemples com aquest 
demostren que es poden tenir estructures grans amb càrrecs amb molta res-
ponsabilitat sense que això justifiqui diferències molt grans en l’àmbit intern. 

• La democràcia és un dels valors puntals a l’ESS i la majoria d’iniciatives mostren inte-
rès a millorar els mecanismes de presa de decisions. Els resultats mostren una tendèn-
cia de les organitzacions a diferenciar els espais de coordinació o operatius d’aquells 
de decisions estratègiques, i a cercar mètodes per fer accessible la informació. 

• Existeix un alt índex de transparència interna a les organitzacions, de ma-
nera que els membres tenen accés a les actes, a la situació econòmica i 
als salaris – el 83 % de les entitats fan públics els salaris internament –. 

• Respecte a la igualtat laboral entre homes i dones, l’estudi conclou que no ens podem 
conformar amb la paritat de gènere a les organitzacions, sinó que s’ha d’avançar cap 
a pràctiques transformadores adreçades a assolir la igualtat real: revaloració de les 
tasques de cura, consciència de les dinàmiques de poder i de participació o distribu-

ció de les tasques representatives, entre d’altres. 
• Tot i reconèixer que existeix una sensibilitat ambiental dins de l’ESS, la no 

evolució dels resultats respecte a anys anteriors mostra que no s’estan pro-
duint avenços en les pràctiques en els darrers anys. En positiu, cal desta-
car pràctiques en reutilització de mobiliari i materials en moltes iniciatives. 

• Per primer cop, el balanç social ha introduït indicadors relacionats 
amb la interculturalitat. Les dades obtingudes alerten que cal treba-
llar urgentment per fer de l’ESS un espai inclusiu que superi les exclusions 
i discriminacions que es donen en el sistema capitalista i que aconseguei-
xi revertir les desigualtats que existeixen dins de l’actual mercat de treball. 

• També s’observa un decreixement de les compres a proveïdors de l’ESS: el 15% de les 
compres totals, un 7% menys que l’any anterior. Tot i la davallada, el valor d’enguany 
s’iguala amb les xifres dels anys anteriors – sense tenir en compte les del 2016 –. 

• Únicament el 8,8% de les organitzacions no intercoopera, mentre que 
les altres ho fan compartint projectes, coneixement, local i gestió. D’al-
tra banda, es detecta una aposta clara de l’ESS pel consum de proximi-
tat i la potenciació dels circuits curts, tant en el consum com en l’oferta. 

• L’aposta per l’ús de programari lliure o la producció de coneixement en codi obert són 
pràctiques encara poc esteses en el moviment de l’ESS: el 48% de les organitzacions 
no fa ús del programari lliure.

rat el fet de formar part d’una 
entitat que promou el coope-
rativisme, acompanya les em-
preses que l ’integren en les di-
ferents fases de la seva evolució 
i proposa ocasions per relacio-
nar-se. Una de les trobades que 
més interès genera entre les 
noves federades és la  trobada 
anual, que es complementa amb 
sessions cada trimestre per pre-
sentar la Federació a les noves 
incorporacions.

 ▪ Imatge de la Fira d’Economia Social i Solidària FESC del passat mes de novembre. MG

Algunes de les conclusions en relació a les mostres recollides
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La cooperativa Magroc d’atenció a la infància 
celebra els seus 15 anys
Una trobada amb professionals servirà per debatre els canvis en l’atenció a la infància al llarg dels darrers anys.

 ▪ D’esquerra a dreta, Ana Sedano, Montse Clusellas, Maite Basáñez, Núria Oñoro i Mª José Gracia,  
professionals i sòcies de Magroc SCCL.

Miquel Gordillo

L a cooperativa Magroc i el seu 
servei d’atenció a la infància 
que presten des del Centre de 

Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP), acaba de fer 15 anys 
a la ciutat.  Per tal de compartir la ce-
lebració d’aquest aniversari, han orga-
nitzat un seguit d’activitats, entre les 
quals destaca una jornada de caràcter 
tècnic, amb presència de professionals 
i experts en aquest sector, per debatre 
sobre els canvis biològics, psicològics i 
socials de la petita infància i llurs famí-
lies en els darrers anys.

Magroc SCCL és una coopera-
tiva de treball i iniciativa social en 
funcionament des del desembre de 
2003. «Gestionem el centre psi-
còlogues, logopedes, psicopedago-
gues, fisioterapeutes, neuropedia-
tres, treballadores socials, així com 
altres professionals d’administració 
i gestió», explica Montse Clusellas, 
secretària del Consell Rector, a la 
roda de premsa que han realitzat a 
la seva seu del carrer Major. La co-
operativa ha tingut un creixement 
important: en els seus inicis, estava 
formada per cinc professionals i sò-
cies, i actualment ja són 25 perso-
nes treballant a Magroc.

«Fem atenció als trastorns del 
desenvolupament dels 0 als 6 anys, 
o a persones amb risc de patir-los», 
relata la Maite Basáñez, coordi-
nadora tècnica del centre. Parlem 
d’un servei públic i gratuït, con-
certat amb la Generalitat i on les 
derivacions dels casos que atenen 
provenen principalment de l’aten-
ció primària, seguides de les escoles 
bressol i les famílies. A la vegada, 
destaca la Maite, els motius de con-
sulta més habituals són les dificul-
tats del llenguatge. Al CDIAP re-
alitzen «una valoració diagnòstica 
per veure quina atenció necessita 
l’infant», explica la coordinado-
ra; després, el diagnòstic apunta a 
trastorns de diferents tipus.

També posen èmfasi en la tasca de 
prevenció de trastorns en el desen-
volupament dels infants. Dins del 
programa que duen a terme, ori-
enten a professionals de l’educació 
en l’etapa de 0 a 3 anys i elaboren 
material divulgatiu per acompa-

nyar-los en les escoles bressol.

Jornada al voltant dels canvis en 
la petita infància

«Celebrem els 15 anys i volem vi-
sualitzar la consolidació de la nos-
tra cooperativa i de la tasca que fem 
des del DCIAP», ha explicat Ana 
Sedano, que exerceix de tresorera 
de la cooperativa. Dins del marc 
d’aquesta celebració, Núria Oño-
ro, gerent de Magroc, ha explicat 
els objectius de la jornada de di-
vendres 8 de febrer (aquesta edició 
es va tancar un dia abans), en què 
han convidat a professionals de la 
sanitat de diferents àmbits, públics 
i també privats, així com instituci-
ons locals que treballen en l’atenció 
a la infància.

Durant la jornada 
organitzada 

per Magroc es 
debatrà amb altres 

professionals 
sobre com han 

incidit els canvis 
biopsicosocials en 

la petita infància en 
els darrers anys.

«La intenció és reflexionar sobre 
els canvis biopsicosocials que han 
tingut lloc durant aquest període 
en la petita infància i les seves fa-
mílies». Per fer-ho, han plantejat 
una taula de diàleg on compartir 
experiències amb altres professio-
nals. A més a més, l’Alcalde de la 
ciutat, Alfredo Vega, donarà inici a 
la jornada i també es proposa una 
participació activa del públic en les 
conclusions. La jornada tindrà lloc 
divendres dia 8, des de les nou del 
matí fins al migdia, a l’auditori del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya.

L’endemà, el dissabte 9 de febrer, 

a la Biblioteca Central, s’ha orga-
nitzat una sessió de «contes i can-
çonetes», una activitat adreçada a 
les famílies ateses al CDIAP, a la 
qual han convidat també les es-
coles bressol de la ciutat. Aquesta 
sessió lúdica estarà conduïda per 
l’actriu i mestra Rosa Fité.

Divulgar els valors cooperatius

Com a cooperativa, una de les 
finalitats de Magroc és promoure 
activitats de divulgació dels valors 
cooperatius. Citen com a exemple 
la col·laboració amb diverses en-
titats de l’economia social i soli-
dària locals i de l’entorn, com ara 
L’Apòstrof i Abacus. Pel que fa a 
la jornada de divendres, destaquen 
l’esmorzar cooperatiu que faran 
amb les assistents, que tindrà de 
base productes ecològics i de pro-
ximitat, a càrrec de la cooperativa 
local La Revolta.

La manca de recursos que arriben des de la Generalitat és un dels 
problemes que destaquen les sòcies de la cooperativa Magroc: 
«estem preocupades, ja que la demanda s’ha incrementat molt els 

últims 10 anys, fins a un 40%, en canvi la dotació de recursos no ha va-
riat en aquest temps», lamenta la Maite, qui afegeix que «és impossible 
donar el servei amb la mateixa qualitat». Les dades que proporcionen 
són eloqüents: «l’any 2008 es van atendre 549 famílies, i el passat 2018 
n’hem atès 847. En el que portem de 2019 ja n’hem atès 538», exposen. 
El CDIAP de Magroc dóna cobertura a la població infantil que resi-
deix en els districtes 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de Terrassa (tots menys el districte 
del centre).

Entre d’altres factors, i segons expliquen, la crisi que travessen les fa-
mílies també afecta a aquest increment de demanda d’atenció als més 
menuts. «Sovint els infants són el símptoma de les dificultats que es 
viuen a la llar», expressa la Núria, i apunta que «l’abús o un mal ús de 
les tecnologies» a què tenen accés els més petits «també pot provocar 
trastorns de la conducta». De fet, aquests i altres temes són els que es 
posaran sobre la taula durant la jornada de debat que ha organitzat 
Magroc.

MG

Augmenta la demanda però 
es congelen els recursos
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 >Entrevista amb el president del CEHT, Manel Márquez

“Hem fet un llibre bàsicament divulgatiu que 
comprèn tota la història de Terrassa”

CULTURA

E l Centre d’Estudis Històrics planteja realitzar nous projectes en la línia d’aprofundir i de donar a conèixer 
aspectes primordials de la història de Terrassa, sempre amb vocació de donar rellevància social als fets i 
persones que ajudaren a construir la ciutat. «Amb el també historiador Just Casas, després de 25 anys sense 

treballar junts, tenim entre mans elaborar un llibre sobre la recuperació de la memòria dels afusellats, en el període 
que va del final de la Guerra Civil fins el 1945». Són persones que van ser assassinades, «sense judici, i a més de 
forma premeditada», destaca Márquez. En la major part dels casos es tractava simplement de proves circumstan-
cials o d’afiliació política o sindical: «se’l va veure amb armes a l’inici de la guerra, i a qui no!», diu Màrquez. «No 
existeixen proves, la immensa majoria són condemnats per les seves idees polítiques». Un cas molt colpidor per 
a l’historiador és «el de Vicenç Monsonís, procedent de Segorve, besavi d’una alumna meva, una persona molt 
implicada en qüestions socials». En total van ser 48 persones, «tot i que creiem que n’hi podria haver alguna més», 
matisa l’autor.

L’altre projecte reflectirà la història de les dones a Terrassa a partir de l’estudi «Les dones de Terrassa en la lluita 
per les llibertats, al final del Franquisme i la Transició», elaborat per la Teresa Rodríguez. A través d’una exposició 
posterior al 8 de Març, «aquí recopilem les dones més representatives i destacades de la militància, de tot l’àmbit 
polític de l’antifranquisme, que es va començar a fer amb Lourdes Plans, anterior presidenta del CEHT». L’expo-
sició tindrà lloc a l’Arxiu Històric Comarcal, i comptarà amb plafons de les persones entrevistades amb les seves 
biografies, «per no oblidar la seva memòria, cal que també pugui ser coneguda pel jovent», explica Márquez.

La memòria dels afusellats a Terrassa 
i les dones durant el franquisme i la 
transició, nous projectes en marxa

Miquel Gordillo

• Què ens trobarem en llegir Una 
Història de Terrassa?
Hem volgut fer un llibre bàsica-

ment divulgatiu. El llibre que havíem 
plantejat fer va més enllà, ja que cada 
època històrica de la ciutat requeriria 
un llibre propi, potser amb un tiratge 
més petit, i no renunciem al fet que es 
pugui dur a terme en un futur. Aques-
ta edició reflecteix 30 anys d’investiga-
cions que hem anat publicant a Ter-
me, una revista d’alt nivell acadèmic, i 
d’aquí ha sortit aquesta síntesi d’Una 
Història de Terrassa.

• Trobem un gran esforç de síntesi i 
un disseny molt atractiu.
Cada etapa històrica consta d’un co-

lor, que correspon als capítols clàssics 
de la història universal: prehistòria, 
antiga, medieval, moderna i contem-
porània. A l’inici de cada capítol hi 
apareix una línia de temps amb els as-
pectes més importants i una explicació 
d’allò que es trobarà el lector.

Respecte al disseny, és molt acurat, 
obra de l’agència Intus, i l’hem imprès 
amb la cooperativa Cevagraf. Un llibre 
amb menys taules i menys imatges 
hagués resultat més petit i més barat. 
Al final ha costat uns 23.000€ perquè 
hem preferit que aquest projecte sortís 
en condicions. Realment un llibre de 
400 pàgines a tot color i per un preu 
de 25 euros no es troba enlloc. La  in-
tenció ha estat que sobretot fos molt 
divulgatiu, que el pugui entendre qual-
sevol persona. A banda d’això, inclou 
totes les referències bibliogràfiques 
per poder ampliar la informació sobre 
qualsevol tema.

• Comprovem que hi han participat 
fins a 15 autors.
Hem treballat en el llibre historia-

dors de tot l’espectre generacional, de 
totes les edats, i ideològicament molt 
plural. Alguns en tenim més ofici, com 
ara en Domènec Ferran, o jo mateix, 
i altra gent molt jove. Tots els capítols 
són excepcionals, així com el grafisme 
i els continguts. Destaco per exemple 
el treball de José Luis Lacueva, que fa 
un treball de síntesi excepcional de la 
República i la Guerra Civil, elaborada 
a partir de 100 pàgines, per acabar sent 
40. A l’equip som tres doctors, més 
quatre col·laboradors. El suport de la 
junta del CEHT també ha estat molt 
important.

• Sembla que el llibre va camí d’es-
gotar-se; es pensa en una nova 
edició?
La meitat dels llibres ja s’han venut, 

uns 450 exemplars. A aquest pas pen-
sem que liquidarem l’edició quan arri-
bem a Sant Jordi. De fet, un objectiu és 
treure cada any una nova edició, corre-
gint els errors, de manera que s’editin 
cada any dos-cents llibres més.

• T’has referit a alguns problemes 
al llarg del procés d’elaboració de 
l’obra.
És cert que hem treballat amb molta 

tensió. La mort de la Lourdes Plans, 
els fets de l’1 octubre i el procés inde-
pendentista, entre d’altres. Tot plegat 
ens va afectar molt. Les persones que 
hi hem participat estem implicades 
socialment i defensem els valors de-
mocràtics i humans, el dret a votar, etc. 
Durant uns mesos de 2018 fins que es 
va acabar, ens vam veure obligats a fer 
un esprint fort, amb una tensió afegi-
da. Al marge de ser molt interessant, 
puc dir que la coordinació ha estat es-
gotadora.

• Fets històrics a destacar?
En les conferències que hem estat 

organitzant aquests dies hom ha des-
tacat, entre d’altres, l’origen de la ciutat, 
el municipi Flavium d’Egara de l’èpo-
ca romana i la divisió entre Terrassa i 
Sant Pere. Malgrat això, tot allò que 
fa referència a l’època contemporània, 
que té un gran pes en el llibre, resul-
ta molt més proper a la gent, i a més 
són fets que encara tenen una vigència 
històrica important per a la ciutadania, 
com ara la república i el franquisme.

Però sobretot es tracta que serveixi 
per reflexionar, per pensar en un pas-
sat de lluita, de conflicte. Penso que hi 
ha molts elements d’interès per atraure 
el lector. Val a dir que els autors tenim 
sensibilitats ideològiques diverses, 
malgrat que tots som progressistes.

S’ha de dir que molta d’aquesta feina 
és altruista, els historiadors posem al 
servei de la ciutat el nostre temps i les 
nostres investigacions. Només quan 
es fa un llibre d’aquesta envergadura 
es cobra alguna cosa, però en tot cas, 
molt per sota del preu que hauria de 
ser.

Això ens fa entrar en la situació del 
Centre d’Estudis Històrics. Entre 
2008 i 2014 va ser una època terrible 
i sense recursos on molta gent pensava 
que podíem tancar. Ara ens mantenim 

Recentment ha estat publicada una obra que recull tota 
la història de Terrassa. Han passat trenta anys d’un llibre 
anterior al voltant del tema, i ara disposem d’un nou 
estudi fet per historiadors i investigadors locals, amb 
dades actualitzades , de marcat rigor històric i amb un 
extens material gràfic. Un llibre que ens ajuda a conèixer i 
comprendre, de manera propera, les fites més importants 
de la nostra ciutat des de la prehistòria fins als nostres dies. 
Es tracta d’un projecte iniciat fa una dècada, i que després 
d’un encàrrec de l’Ajuntament, ha estat possible sobretot 
gràcies a la tasca dels treballs publicats a la revista Terme i 
altres llibres publicats els darrers 30 anys. Conversem amb el 
coordinador de l’obra, Manel Márquez, que ens apropa alguns 
dels detalls de la publicació i de la feina ingent que ha suposat.

 • Autors d’Una Història de Terrassa (2018): Manuel Márquez, Antonio Abel 
Moro, Ismael Almazán, Domènec Ferran, Joan Soler, Vicenç Ruiz, Marc 
Ferrer, M. Gemma Garcia, Anna Vila, Josep Luís Lacueva, Jan Brugueras, 
Marcel Taló, Bernat Pizà, Teresa Rodríguez i Ana Belén Mesa.

 • Preu: 25 euros.

 ▪ En Manel Márquez, president del CEHT i Doctor en Història Comparada, Política i Social. MG

en 120 socis. Considero que l’aporta-
ció econòmica de l’Ajuntament és molt 
petita, són només 1.800 euros a l’any, 
malgrat que el suport institucional hi 
és, com han demostrat els dos darrers 
alcaldes. Caldria, però, una aportació 
més important de l’administració.

“Les persones que 
hi hem participat 
estem implicades 

socialment i 
defensem els valors 

democràtics i humans 
i el dret a votar”. 
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 → MUSICA

Núria Segovia: “La nostra essència és la feina amb 
els músics locals, incentivar-los i assessorar-los”

David de la Blanca

• Com definiries les Cases de la 
Música?
És un projecte, no una programa-

ció de concerts. Entre d’altres coses 
també fem concerts, però la finalitat 
principal no és programar, sinó tre-
ballar la cultural musical de base. 

• Quant fa que treballes a Cases de 
la Música de Terrassa i quina és 
la teva tasca?
Vaig començar fa una mica més de 

2 anys fent feina de comunicació i or-
ganitzant algunes activitats. A poc a 
poc ens vam adonar que feia falta que 
hi hagués una persona al capdavant 
del projecte que hi treballés el major 
nombre d’hores possible i amb tota 
l’energia. Aquest tipus de feina és 
més una manera d’entendre la vida 
que una feina fixa de 8 a 3 del mig-
dia, per dir-ho d’alguna manera. Al-
guns caps de setmana o algunes nits 
acabes molt tard. Malgrat això, és un 
projecte professional molt estimu-
lant, una motivació que em fa moure 
amb molta il·lusió cada dia. 

• Quantes persones hi ha treba-
llant ara mateix al projecte de la 
ciutat? Quina és la relació amb la 
resta de Cases de la Música?
Actualment a Terrassa hi ha 4 per-

sones treballant en aquest projecte: 
dues a jornada completa i dues a 
mitja jornada. Pel que fa a la relació 
amb els companys, cada setmana ens 
reunim els 5 directors dels projectes 
per intentar coordinar-nos de ma-
nera global i no estar tancats només 
dins del local. 

• Cases de la Música és una empresa 
privada que treballa per enriquir 
musicalment la ciutat amb un su-
port de l’Ajuntament. Quin tipus 
de suport rebeu per part de l’admi-
nistració?
És un projecte co-participatiu que 

es gestiona des de l’empresa privada 
i en cada població té una persona 
que anomenem “activista musical”. 
Això és així perquè creiem que algú 
amb aquest perfil és qui millor pot 
gestionar el projecte i no un tècnic 
de l’Ajuntament. El pressupost però, 
en dues terceres parts, és públic i ens 
arriba a través de l’Ajuntament i de 
la Generalitat. Això és així perquè 
es tracta d’un projecte territorial en 
xarxa per tot Catalunya i forma part 
d’un pla integral de música que ges-
tiona el Departament de cultura de 
la Generalitat. Tot ha d’anar a parts 
iguals: la Generalitat, l’Ajuntament i 

l’empresa privada. 
Les activitats que proposem no van 

dirigides a les masses i, per tant, no es 
tracta d’un projecte empresarial amb 
el que ens vulguem enriquir. Si es vol 
mantenir la part social és impossible 
fer-ho sense diners públics. Malgrat 
això, sempre intentem ser el màxim 
auto-sostenibles possible, fent tallers 
o llogant les sales que tenim a preus 
populars. 

És un projecte 
co-participatiu 

que es 
gestiona des 
de l’empresa 
privada i en 
cada població 
té una persona 
que anomenem 

“activista 
musical”.

• Feu concerts, gestioneu locals 
d’assaig, teniu estudis de grava-
ció i formeu músics i tècnics de 
so. Quina és la vostra essència?
La nostra essència és la feina amb 

els músics locals, incentivar-los i as-
sessorar-los. Crec que per mi i per 
la resta de companys de Cases de 
la Música, ens podríem desprendre 
abans de la programació dels con-
certs, que d’altra banda és el que ens 
dona més visibilitat, que no pas de 
les accions de formació i creació, que 
encara que no es vegin tant, són els 
que al final fan la diferència entre les 
ciutats que tenen Cases de la Música 
o no en tenen. Aquest punt és el que 
fa que hi hagi un nombre o altre de 
bandes a la ciutat i la qualitat de ca-
dascuna d’aquestes. 

• Quin tipus de formació oferiu? 
La base és fer formació comple-

mentària per músics, per exemple, 
en temes de so, de com realitzar un 
directe, llums a l’escenari o com tre-
ballar amb la tècnica Abbleton, entre 
d’altres. També treballem la iniciació 
als instruments, ara mateix tenim un 
curs de djembé i n’hem fet un de dar-
buka. Fa poc també en vam impar-
tir un de percussió corporal. També 

tenim un projecte musical que no 
hem pogut implementar encara: el 
Rocking: la pràctica d’instruments de 
rock als instituts. En comptes de ser 
una classe convencional de música, 
volem convertir l’aula en una sala de 
rock amb baix, guitarres i bateries, 
entre d’altres. 

• I assessorament?
Pel que fa a l’assessorament, ajudem 

a bandes que es trobin en un punt es-
tancat i els costi trobar una sortida al 
seu projecte. Com que nosaltres es-
tem a dins del sector, els ensenyem 
com poden trobar concerts i a orga-
nitzar-se tot el tema de màrqueting 
amb reunions al llarg de l’any. A més 
a més, els fem tallers gratuïts de xar-
xes socials o com aprendre a facturar 
un concert.

• Alguna activitat més que vulguis 
destacar?
Doncs tenim la part de participa-

ció, on intentem estar vinculats amb 
totes les entitats on hi passen coses 
relacionades amb la música. Ara hem 
entrat a l’Ateneu Candela, que té un 
cicle infantil on s’hi fa teatre i titelles, 
entre d’altres i nosaltres hem propo-
sat un cicle de música infantil; també 
tenim en marxa el cicle Xics’n’Roll, 
un programa de concerts de grups 
tribut a les formacions més impor-
tants de la història del rock per als 
més petits de casa; el mes d’abril re-
colzarem el festival nascut de la ini-
ciativa de diversa gent de Terrassa, el 
Fred Festival. 

• És fàcil programar activitats i 
cursos o costa reinventar-se cada 
dia?
Tenim moltes idees. Si tinguéssim 

més pressupost podríem fer moltes 
més coses. És important ser creatiu 
en la gestió perquè al final el públic 
també es cansa de veure o fer sem-
pre el mateix. Això no ens costa i 
com que també treballem en xarxa, 
si a tu no se t’acudeix alguna cosa, se 
li acudirà al que estigui treballant a 
Girona. De fet, tenim una base de 
dades d’activitats molt gran, idees no 
ens en falten. 

• Pel que fa al públic terrassenc, 
creus que està més conscienciat a 
l’hora de rebre formació acadèmi-
ca? Hi ha més pares i mares que 
porten els seus fills a concerts?
Encara tenim molta feina per fer. 

Per part nostra, fem tot el possible 
perquè això succeeixi, però encara fal-
ta molt. D’altra banda, evidentment 
que hi ha més afluència de mares i 

pares que porten els seus infants a 
concerts, més que els de la nostra ge-
neració. Això també és així perquè hi 
ha una millor oferta i totes treballem 
millor. 

“Tenim 
la part de 

participació, 
on intentem 

estar vinculats 
amb totes les 
entitats on hi 
passen coses 
relacionades 

amb la 
música”.

• També treballeu amb els més me-
nuts a les escoles.
Sí, el que fem és formació per a nens 

i nenes a les escoles que acaba amb 
una cantada col·lectiva. També fem 
batucada quan són una mica més 
grans o concerts de percussió corpo-

Des del 2005, les Cases de la Música tenen 5 seus repartides en diverses ciutats de 
Catalunya: Manresa, Girona, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat i, evidentment, Terrassa. 
A més a més també disposen de 4 sales de concert amb programació estable: La Mirona 
de Salt, el Clap de Mataró, la Sala Salamandra, a l’Hospitalet i l’Stroika de Manresa. A 
Terrassa hi tenen el Vapor espai de creació i els estudis de gravació Temps Record i 
l’Estudilabedoble.  
El nou projecte per Terrassa vol que la ciutat disposi de més cultura musical, 
tant en l’àmbit de concerts com en el de l’aprenentatge d’instruments, tècnics 
d’il·luminació i tècnics de so. Amb tot aquest material de fons i amb la roda 
de premsa que es va fer fa pocs dies a la ciutat, parlem amb la Núria Segovia, 
codirectora, juntament amb Lali Pujol, de Cases de la Música a Terrassa. 

ral. El que volem és que experimentin 
la música com un àmbit natural més 
de les seves vides i que els ajudi a créi-
xer i a ser persones amb criteri. 

• Com valores la feina de Cases de 
la Música, n’esteu orgullosos?
Sí, la veritat és que és una feina molt 

agraïda. Jo personalment he treballat 
dins del sector professional i m’adono 
que amb les persones que treballo ara 
són molt agraïdes amb qualsevol cosa 
que organitzis o assessoris. La gent 
queda molt contenta i això et fa sentir 
millor i amb més il·lusió. 

• Les 5 Cases de la Música funcio-
neu de la mateixa manera? Com-
bineu les vostres programacions?
Tenim els mateixos objectius i 

compartim programes. La cantada 
infantil és la mateix a l’Hospitalet i a 
Terrassa, per exemple. Si hi ha alguna 
gira d’algun grup a la ciutat també la 
compartim entre tots. 

Pel que fa a compartir programa-
cions, tenim una gira d’Obeses i de 
Crim, dos grups que passaran per 
totes les Cases de la Música. És el 
mateix cas que la programació de 
Xics’n’Roll. 

A nivell d’activitats, fem un taller 
compartit de correcció de postures 
per a músics amb una fisioterapeuta 
per evitar lesionar-se quan es toca un 
instrument.

 ▪ Núria Segovia, codirectora de Cases de la Música a Terrassa.
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 → TEATRE

Tu, calla!
 → LLETRES

PAM Teatre estrena la comèdia d’embolics Sereu meva!
Eloi Falguera  
Director i autor

PAM Teatre estrena nova obra: 
Sereu meva! Es tracta d’una 
comèdia d’embolics de l’autor 

francès Louis Verneuil. Estrenada el 
1919 a París, amb el títol original de 
Pour avoir Adrienne, Sílvia Bartés 
n’ha fet una adaptació i l’ha traslladat 
a la Barcelona dels anys 20. Bartés, 
que també n’és la directora, la defineix 
al programa de mà com una comèdia 
enrevessada, de mentides i embolics. 
En destaca també la ironia, la frescor 
i el ritme. Per tot plegat sembla “tal-
ment com si fos escrita a dia d’avui”. 

Es podrà veure els propers dissabtes 
9 i 16 de febrer, a les 9 del vespre, a 
la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. 
Amb aquesta nova estrena, PAM 
Teatre es proposa el repte d’omplir la 
sala. Molta merda, doncs!

Per parlar de l’obra, hem entrevistat 
un dels actors protagonistes: l’Oriol 
Carreras. Conegut per la seva tasca a 
la ràdio i la televisió municipals (ac-
tualment el podeu veure als progra-
mes Ben trobats i Sobre la marxa), en 
aquesta obra fa el paper del Sr. Toldrà, 
un arquitecte amb molts fums.  

• De què tracta Sereu meva ?
Sereu meva! explica la història d’un 

matrimoni, l’Adriana i el Josep M. 
Toldrà, que interpretem la Sílvia 
Bartés i un servidor. Som un ma-
trimoni idíl·lic, fantàstic, amb molts 
anys de relació, fins que apareix a les 
nostres vides un jove que s’enamora 
de l’Adriana i que trenca l’estabilitat 
de la parella. A partir d’aquí es des-
tapen tot un seguit de mentides i 
d’històries que fins aleshores es des-
coneixien. Això provoca una sèrie 
d’embolics que desemboquen cap a 
un final... que ara no desvetllaré si és 
bo o dolent.

• Parlem doncs d’una comèdia.
Sí. És una comèdia molt diverti-

da, però també amb moments que 
arriben al cor. En total hi surten 6 
personatges. Vull destacar que és 
una fantàstica adaptació que ha fet 
la Sílvia d’un text de l’autor francès 
Louis Verneuil. Un text que va des-
cobrir per casualitat a internet, tot 
buscant obres de teatre. També va 
descobrir que s’havia estrenat a Pa-
rís l’any 1919. Per tant, justament 
ara fa 100 anys. I també va descobrir 
que, als anys 60, l’autor de La jaula 
de las locas, en Jean Poiret, en va fer 
una adaptació per a la televisió. Pre-
cisament, aquest any, en fa 25 de la 
mort de Poiret. Amb aquesta estre-
na, doncs, fem dos homenatges.      

• Parla’m del teu personatge, 
aquest Josep M. Toldrà. 
El meu personatge és un arquitecte 

de nivell. Un home a qui tothom té 
molt ben considerat. I ell es dona una 
importància que potser no té, una 
notorietat un pèl exagerada, perquè 
s’acabarà descobrint que és un po-
catraça. A més, s’acabarà descobrint 
també que li posen les banyes per 
tots costats, sense que ell se n’assa-
benti. Val a dir, però, que és un home 
de bona fe. 

• El públic veurà un Oriol Carre-
ras diferent del que veu a la tele-
visió?
Tots els que sortim a la televisió o, 

fins i tot, a la ràdio, interpretem. Fem 
un personatge dins del propi perso-
natge. És a dir, ets tu mateix però una 
mica exagerat, potser. En aquesta 
obra se’m veurà diferent perquè in-
terpreto un personatge que no té res 
a veure amb mi. Espero que el públic 
trobi la diferència entre l’Oriol de la 
televisió i l’Oriol que fa de Josep M. 
Toldrà. Si la troba és que he fet una 

 ▪ Oriol Carreras, un dels protagonistes de Sereu meva!. JAUME PLANAS

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Tu calla!

Laura Huerga i  
Blanca Busquets

 
Raig Verd Editorial,  
Barcelona, 2018 
208 pàgines

què és la fotografia endreçada del que està passant en el camp 
de la llibertat d’expressió, perquè ens explica l’autocensura en 
què incorren moltes persones i mitjans de comunicació. Per-
què ens explica, com un documental precís, quirúrgicament, la 
involució feta per un Estat —o que els poders obscurs li han 
fet fer a l’Estat— que va aprovar la tristament famosa «llei 
mordassa» l’any 2015 i que, per no quedar-se curt, va modificar 
el Codi Penal, donant encara més màniga ampla a les actuaci-
ons policials i posant més pegues a un possible control judicial 
dels excessos.
Huerga i Busquets no ens expliquen res que no hàgim sentit ni 
vist per les xarxes socials. Però ens ho expliquen bé. De vega-
des ens cal un ull entès, una mà experta, per entendre del tot 
els matisos d’una pintura o els viaranys d’un poema, i això és el 
que les autores fan amb la realitat: ens l’expliquen, ens la dei-
xen nua al davant. I llavors entenem el perquè de la perspectiva 
del quadre, entenem el rearmament reaccionari de l’Estat, la 
criminalització de la protesta, la prepotència contra el feble, 
les mil maneres de reprimir la dissidència i la pobresa, i hi ve-
iem també les trampes que han permès als nostres suposats 
representants aprovar lleis que pràcticament hauria signat el 
mateix Caudillo sense que li tremolés el pols. Això és el «Tu, ca-
lla!». I com que és clar i català —també s’ha publicat en caste-
llà— per això cal llegir-lo, per entendre el que passa i no ser-ne 
només víctimes.
Si no reaccionem a temps, si no defensem els nostres drets, 
ens passarà allò que recorda el text que les autores posen en 
boca de Bertold Brecht, suposo que amb permís de Martin 
Niemöller, és a dir, que quan voldrem cridar i la repressió ens 
afecti encara més directament, ja serà tard i no hi haurà ningú 
ni res que ens pugui socórrer.

Àngel Carbonell

Tal vegada algú havia arribat a pensar que drets de-
mocràtics com ara la llibertat d’expressió, la llibertat 
de premsa o la llibertat de manifestació, entre molts 

d’altres, eren una conquesta social irreversible i que, en 
cas d’experimentar qualsevol variació, només podia ser 
de caràcter expansiu. En el millor dels móns, la democrà-
cia sempre aniria endavant, els drets serien més sòlids i 
les llibertats, fortament emparades en les constitucions 
i en els tribunals, només podien créixer i multiplicar-se. 
Si mai va existir aquest somni, la realitat ens n’ha fet despertar 
de sobte. Tal vegada, no ben bé de sobte. En els darrers temps, 
l’arribada de la crisi econòmica va comportar i segueix com-
portant una pèrdua important de drets, i de la mateixa manera 
que es van anar articulant moviments de protesta com el fa-

mós 15-M i el famós «Indignez-vous» de Stéphane Hassel, no 
és menys cert que el «poder» també ha reaccionat encara de 
manera molt més contundent, amb una consegüent criminalit-
zació de la protesta, de la desobediència i de la insubmissió.
Aquest procés d’amputació de llibertats, que s’ha produït ar-
reu del món, ha tingut a l’Estat espanyol una intensitat ferotge. 
El desmantellament d’un estat del benestar precari, la pervi-
vència d’estructures, actituds i raonaments franquistes, tot 
això —juntament amb l’eclosió d’altres problemes paral·lels 
com la voluntat d’autodeterminació de Catalunya—ha portat 
l’Estat a treure’s la careta democràtica i demostrar, quan se li 
toca el voraviu, que ni la transició va ser tan perfecta ni les lli-
bertats estan pas gaire consolidades.
De tot això en trobem una bona radiografia en el títol mateix 
del llibre: Tu, calla! És la comminació contundent que ens arri-
ba dia rere dia en els procediments i sentències judicials que 
han criminalitzat cançons o, senzillament, simples expressi-
ons que, suposadament emparades per la llibertat d’opinió, 
han deixat anar alguns humoristes i periodistes. La cosa no ve 
d’ara. El gran Pepe Rubianes ja es va veure encausat i perseguit 
per les seves expressions, però ara ha augmentat encara més 
la pressió sobre artistes i persones que, senzillament, volen 
expressar la seva opinió. L’encert del llibre de Laura Huerga 
i Blanca Busquets és el de radiografiar i aixecar la veu, d’una 
manera serena però contundent, contra aquesta regressió. I ho 
fa d’una manera intel·ligent, no pas com un espès tractat jurídic 
sobre determinats drets fonamentals, sinó directament, com 
qui fa una simple fotografia del que està passant, perquè el 
lector pugui, per ell mateix, constatar la magnitud de la tragè-
dia democràtica que estem patint.
Per això, aquest Tu, calla! és un llibre de lectura obligada, per-

bona feina. Tot i que, evidentment, 
hi ha coses de collita pròpia. Sem-
pre afegeixes alguna cosa teva, amb 
l’acord de la direcció, és clar.  

• Com ha anat el procés d’assajos?
La veritat és que hem hagut de tre-

ballar de valent. No és fàcil fer una 
comèdia com aquesta. Hi ha molt de 
text, amb molt de ritme i ens ha cos-
tat. En el meu cas, diria que és una de 
les obres més complicades que he fet. 
Però el resultat val la pena. Esperem 
que agradi moltíssim i que provoqui 
molts riures.

• Què creus que és més difícil, fer 
una comèdia o un drama?
És més difícil fer comèdia, per des-

comptat. Trobo que és molt més 
complicat fer riure que plorar. A més, 
en el cas de Sereu meva!, es tracta 
d’una comèdia trepidant, amb un 
ritme frenètic, que demana una core-
ografia per part de tots. Necessita 
que tot vagi a l’hora, com un rellotge, 
perquè la gent rigui en els moments 
oportuns.

• Aquesta comèdia ens parla de la 
infidelitat, un tema molt actual. 
És un mite, doncs, la fidelitat?
Aquest és un tema que avui dia està 

a l’alça. Hi ha com una moda amb el 
tema de les separacions, tothom es 
separa. Però, en definitiva, tampoc 
vull opinar massa perquè la societat 
d’avui fa el que li dona la gana. Que 
tothom faci el que vulgui! Sí que és 
veritat que, als anys 20, d’alguna ma-
nera, la dona es va com alliberar amb 
el tema sexual.  

• Parlem ara de la campanya 
“Omplim la Crespi” que esteu 
fent per les xarxes socials. 
Aquesta és la intenció, omplir al 

màxim la sala. Perquè el que ne-

cessitem és això: públic que vingui 
a riure i a aplaudir. Des d’aquí faig, 
doncs, una crida a omplir la Sala 
Crespi. Però la campanya també 
va dirigida a omplir tots els teatres 
del món. La gent ha de perdre la 
por i anar a veure teatre. I, a la ve-
gada, reivindiquem que tenim una 
sala fantàstica on es fa teatre des 
de fa molts anys. 

• Per acabar, què els dius als 
terrassencs perquè s’animin 
a venir? 
Doncs que passaran una esto-

na molt entretinguda. Veuran 
una obra que reflecteix molt 
bé els anys 20 i la mentalitat 
d’aquella gent. Riurem perquè 
és una comèdia, però era la re-
alitat. 
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 → VINYETES

 → AGENDA

HORITZONTALS: 1. Fer coacció a 
algú. 2. Situar en un indret determi-
nat. Període de temps. 3. En sentit 
contrari, fruit dels cereals. Acció i 
efecte de sembrar. 4. En sentit con-
trari, pertanyent a dos, que consta 
de dues parts. La primera. Vocals 
sense ordre. 5. Cinquanta romans. 
La primera. Certa manera d’em-
benar. Àcid desoxirribonuclèic. 6. 
La primera lletra de l’alfabet. Cinc-
cents romans. Nom de dona. Con-
sonant. 7. Tercera lletra de l’alfabet 
àrab. Vocals disperses. En sentit 
contrari, adorn tirat que es posa a 
la vora d’una peça de roba, d’un full, 
enquadrant l’escrit o l’imprés. 9. 
Moneda del Japó. En sentit contrari, 
vent fred. 10. Suggeridor de la dansa 
de la mort, en ei que figuren o inter-
venen cadàvers. Peça component 
de l’esquelet dels vertebrats.

VERTICALS:  1. Nom comú que se li 
dona a la Mallerenga Cuallarga, ocell de 
la família dels pàrids. Mil. 2. Aplicació de 
l’activitat humana a un fi. La mare dels 
pares. 3. Provisió d’aigua que porta el 
tènder per alimentar la caldera de les 
locomotores de vapor. En sentit contra-
ri, nom de lletra. 4. Dos-cents romans. I 
ara, cinc-cents. Teixit molt fort de cotó 
o de cànem. 5. Esquena d’un Ganivet o 
d’una altra eina de tall. Acció i efecte de 
talar. La segona lletra de l’abecedari. 6. 
En sentit contrari, relatiu o pertanyent 
a l’aire. Títol de cortesia que s’anteposa-
va als noms propis de persona. Metall 
preciós. 7. Vocal. Mil romans. Prefix que 
significa “ no “, “ sense “. Hidrocarbur 
aromàtic que conté un cicle benzènic . 8. 
Conjunt dels nebots d’algú. 9. Seguida 
de “d” o d’un possessiu, gairebé tocant, 
fregant, gairebé al mateix nivell. Art 
petit que es cala i es lleva de mar estant. 
10. En sentit contrari, riu suís. Soroll que 
segueix el llamp. Punt cardinal. 

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI

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

 
cesccarcellerf@yahoo.es  669 24 76 32

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. COACCIONAR. 2. UBICAR. ERA. 3. ARG. SEMBRA. 4. LAUD. A. OA. 5. L. A. T. ADN. 
6. A. D. ANNA. T. 7. RIALLA. LAR. 8. GA. OA. ALRO. 9. IEN. ORAT. 10. MACABRE. OS. 

 → PROBLEMA D’ESCACS
Negres juguen i guanyen.

De la partida Thomas – Yates 
sorgeix aquesta posició a on 
les blanques tenen un peó 
d’avantatge i passat, encara 
que sembla que es pot parar 
fàcilment traslladant la torre 
a la columna “a”. Les negres te-
nen una torre inactiva a la co-
lumna “h” i compromesa, però 
tenen una maniobra contun-
dent per decidir el desenllaç.

Solució: 1…g4!!; 2. Dxf4 – Txh3+; 3. Rg2 (a 3. Rg1 segueix la mateixa res-
posta 3…Dh5) 3…Dh5; 4. Df6+ - Rg8; 5. Tg1 – Th2+, 6. Rf1 – Dh3+ i guanyen.

CINEMA
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIVENDRES 8 DE FEBRER
 > 16.40, 19.20 i 22h. Green 

Book
 > 17.15, 19.45 i 22.05h. The old 

man & the gun
DISSABTE 9 DE FEBRER

 > 17.40, 19.20 i 22h. Green 
Book

 > 17.15, 19.45 i 22.05h. The old 
man & the gun
DIUMENGE 10 DE FEBRER

 > 16.40 i 19.20h. Green Book
 > 17.15 i 19.45h. The old man & 

the gun
DIMECRES 13 DE FEBRER

 > 16.40, 19.20 i 22h. Green 
Book

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

 > 22h. Ouaga Girls [Docsbcn]
 > 21.30h. Branded to kill [Vi-

deodrome - Cinema Negre]
Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 136

DIJOUS 14 DE FEBRER
 > 16.40, 19.20 i 22h. Green 

Book
 > 17.15, 19.45 i 22.05h. The old 

man & the gun
DIMARTS 19 DE FEBRER

 > 20.15h. Don Quixot [Ballet 
en directe a la gran pantalla] 
en VOSE
DIMECRES 20 DE FEBRER

 > 22h. La chaqueta metálica, 
d’Stanley Kubrick

CLUB DE LECTURA
DISSABTE 16 DE FEBRER

 > 20.1h. He venido a hablar de 
mi libro
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

CONCERTS
DIVENDRES 8 DE FEBRER

 > 22.30h. Nacho Vegas  
Preu: 17€
Faktoria d’Arts 
C/ La Rasa, 66

 > 22.30h. Tail Dragger&Tota 
Blues Band + JL Pardo 
Preu: 15€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DISSABTE 9 DE FEBRER
 > 19h. Big Mama Montse & 

Sister Marion & Sweet Marta 
[Jazz a prop] 
Preu: Gratuït
Centre Cívic Alcalde Morera 
Plaça de Can Palet, 1

 > 21h. EnRoCat’s 
Preu: Taquilla inversa
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

 > 21.30h. Rocío Márquez  
Preu: 12€
Auditori Municipal de Terrassa 
C/ Miquel Vives, 2

DIVENDRES 15 DE FEBRER
 > 22.30h. Antonio Lizana 

Preu: 15€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DISSABTE 16 DE FEBRER
 > 20h. Tro [Jazz a prop] 

Preu: Gratuït
Casal Can Parellada 
C/ Amèrica, 33

DIUMENGE 17 DE FEBRER
 > 20h. Clara Peya 

Preu: 12€
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DIJOUS 21 DE FEBRER
 > 22h. Pau Casares Grup 

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

CULTURALS
DIVENDRES 8 DE FEBRER

 > 20.30h. Presentació del 
llibre Clandestina, de Cristina 
Redondo
Club Natació Terrassa 
Avinguda Abat Marcet s/n

DISSABTE 9 DE FEBRER
 > 21h. Comedy Zoo Tour, amb 

Jose Corbacho, Santi Millán i 
Javi Sancho 
Preu: 18€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 10 DE FEBRER
 > 18h. Sembla que rigui, amb 

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

DIMARTS 12 DE FEBRER
 > 19h. Presentació de (El) 

Llibre Negre (dels Països 
Catalans) de Jordi Martí Font
Amics de les Arts i JJMM 
C/ Sant Pere, 46

DIJOUS 14 DE FEBRER
 > 19h. Presentació del llibre 

Tina Frankens amb Montse 
Rubio i Bel Olid
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

 > 20h. Satélites & Spirituals, 
poesia i música 
Preu: Taquilla inversa
Nova Jazz Cava 
Passatge Tete Montoliu s/n

DISSABTE 16 I DIUMENGE 17 
DE FEBRER

 > 20 i 18h (respectivament). 
2a. Gala de Ballarins Cata-
lans al món  
Preu: 10-28€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

PREMI CIUTAT DE 
TERRRASSA DE 
TEATRE

CASAL DE SANT PERE    
SALA CRESPI

 
DIUMENGE 10 DE FEBRER

 > 18h. Natale in casa Cupiello, 
d’Eduardo Filippo 
Preu: 10-12€
DIUMENGE 17 DE FEBRER

 > 18h. Un aire de família, d’Ag-
nès Jaoui i Jean-Pierre Bacri 
Preu: 10-12€

ESDEVENIMENTS
DISSABTE 9 DE FEBRER

 > 10-20h. Mapegem les cures 
a Terrassa
Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 136

 > 20.30 - 23.40h. Nit de Jocs 
Negres al Candela [Febrer 
Negre]

Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 136

DILLUNS 11 DE FEBRER
 > 19h. 3a. Assemblea oberta 

per preparar la Vaga Feminis-
ta del 8M
Casal Cívic de Ca n’Aurell 
Plaça del Tint, 4

 > 19h. [Conferència] Joan Ta-
mayo: Poesia i drets humans
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

DISSABTE 16 DE FEBRER
 > 10-14h. Els nostres drets 

com a llogaters + Dinar (5€)
Ateneu Candela 
C/ Montserrat, 136

DIMARTS 19 DE FEBRER
 > 19h. Taula rodona: l’esport i 

les dones del col·lectiu LBT
Zona Esportiva Can Jofresa 
C/ Badalona, 4

INFANTIL
DISSABTE 9 DE FEBRER

 > 12h. Club de lectura: D’aquí 
no passa ningú! 
Preu: 5€/sessió(de 6 a 8 anys) 
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat,136

DIUMENGE 10 DE FEBRER
 > 11.30h. Xics’n’Roll presenta 

El último de la fila 
Preu: diversos preus
Faktoria d’Arts 
C/ La Rasa, 66

DISSABTE 16 DE FEBRER
 > 18.30h. Bon dia!   

Preu: 5€ (a partir de 2 anys)
Ateneu Candela / Synusia 
C/ Montserrat, 136

DIUMENGE 17 DE FEBRER
 > 18h. Italino Gran Hotel 

Preu: 8€
Teatre Principal 
Plaça Maragall, 2

EXPOSICIONS
 > «Castells», de Toni Llucià 

Sanahuja 
Fins el 28 de febrer
Centre Cultural - La Galeria 
Rambla d’Ègara, 340

 > «Un passat molt present», 
de Cristina Borobia 
Fins el 2 de març
Casa Soler i Palet 
C/ Font Vella, 28 
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 → PERFILS:  VICENTA I MARIA GALLARDO REDONDO, RAMON SANTANA CATALAN

• Què en destacaríeu de la vostra vida?
Vicenta G.R.: Els protagonistes de veritat 
són el pare i la mare. Nascuda a Las Pedroñe-
ras, el 1943, sóc de la gent que vam sortir per 
patitas. Al pare la policia el tenia matxucat, 
cada quinze dies s’havia de presentar i tor-
nava amb una pallissa. La mare, la Francisca, 
que va ser regidora pel PSUC aquí a Terrassa, 
era molt guerrera, la força de tota la família. 
Va dir de marxar per no acabar a la cuneta.
Vam anar primer a València, on la Guàrdia 
Civil va continuar assetjant el pare i la mare. 
I vam venir a Terrassa, perquè ens van dir 
que Catalunya era més oberta, que tindríem 
menys problemes. De seguida els pares van 
contactar amb gent organitzada, casualment 
el germà de la mare estava pres a Burgos amb 
el Cipriano de Terrassa i això va facilitar els 
contactes. Un dia, passejant pel carrer Sant 
Pere, ens vam creuar amb el policia que tor-
turava el pare a Las Pedroñeras, i ens vam ha-
ver de presentar a la Guardia Civil. Per sort, 
ja va ser diferent, després de presentar-se ja 
no ens van molestar més.

Ramon: Nascut a Batres, el 1945, vaig estu-
diar a Còrdova, i amb 17 anys arribava a Ter-
rassa i entrava a l’empresa tèxtil Laniseda, on 
vaig entrar a CCOO. L’empresa va tancar pel 
pla de reestructuració del cotó i la llana, com 
la majoria d’empreses del sector a Terrassa 
i al país. Com a president del comitè d’em-
presa vaig haver de negociar aquest tanca-
ment. Després em van donar responsabilitat 
a la Federació Tèxtil, vaig estar alguns anys 
amb el company Ramon Puiggròs, anàvem 
amb cotxe a les localitats que calia, sempre 
per expedients de reestructuració. En aquell 
temps al país es va viure aquella fase en què es 
van cremar moltes empreses tèxtils, eren focs 
provocats, clar. 
Paral·lelament, em vaig aficionar a la feina 
d’impressor i propagandista. Amb el López 
Bulla com a secretari general, la impremta va 
créixer molt, abastíem l’organització de ma-
terials a tot el territori. Després, encara vaig 
agafar la càmera fotogràfica i durant anys vaig 
treballar per la revista Lluita Obrera.
Recordo especialment les jornades del cop 
d’estat, el 23F. Vam estar dos dies i dues nits 
imprimint papers i octavetes sense parar. 
Eren moments que alguna gent fins i tot va 
decidir córrer cap a França, va ser una gran 
moguda. Altre moment molt colpidor va ser 
la gran manifestació de les Pedres, en plena 

 ▪ Maria Gallardo, Ramon Santana i Vicenta Gallardo a lal sala d’actes de CCOO Terrassa

Tres vides de 
militància i lluita per 
la llibertat i els drets 
de totes les persones
Molt conegudes a la ciutat per la seva trajectòria de lluita, les germanes 
Vicenta i Maria Gallardo Redondo i en Ramon Santana Catalan van 
rebre l’homenatge del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
del Vallès Occidental i Catalunya Central, el passat 17 de gener, junt 
amb un grup d’afiliades des de la creació i els inicis de la confederació 
sindical. Arribades de Conca les dues germanes i de Madrid en 
Ramon, van militar a CCOO i al PSUC en la clandestinitat, a finals 
dels anys 60, i continuen actives, tan sindical com políticament.

Pep Valenzuela

Dictadura encara.

• Tu, Maria, vas ser detinguda en aquesta ma-
nifestació, no?

Maria: Sí, després de córrer davant dels Grisos. 
Vam acabar amb les pedres de la via del tren. Em 
van detenir a mi i al meu marit. A ell li van caure 
5 anys de presó en un consell de guerra. Jo vaig 
estar detinguda a la presó de dones de Barcelona 
i després jutjada en el TOP a Madrid, vaig pas-
sar-m’hi 3 mesos.

• CCOO i el PSUC van ser forces decisives 
pels canvis?

V.: Molt. Jo treballava a Mútua, de llevadora. 
Recordo que el 1984 vam fer una vaga molt 
forta. Vam tancar Mútua, respectant els serveis 
mínims, plantàrem tendes de campanya fora, al 
jardí. Els grisos van intervenir com sempre, però 
vam aconseguir el conveni propi.

R.: El problema va ser l’escissió del partit, de 
la qual va néixer el PCC, després es va cons-
tituir Iniciativa per Catalunya. Dintre de 
CCOO això va tenir repercusió, però aquests 
problemes ja s’han superat. Jo vaig ser un dels 
crítics en aquella època, i veig que ara la pau 
ha arribat, no hi ha separació, tothom està pel 
sindicat.

V.: Recordo que quan l’escissió, la mare era regi-
dora a l’Ajuntament i va patir molt, fins i tot de la 
salut. Tal com pensem, que a la gent d’esquerres 
ens passi sempre el que està passant, com que 
hem patit tant, no ho entens, no ho podem com-
prendre. I ara ho veus també en la manca de llui-
ta, jo ho dic per Mútua que és la que més conec. 
Els hi dic a les companyes: Què passa? Esteu 
mortes, què passa? Hi ha molts problemes a 
Mútua, laborals, assistencials, falta de gent, 
llistes d’espera, urgències... i que no poden fer 

diagnòstics correctes, és normal, allà hi ha mol-
tes equivocacions, ho has viscut. I els dic: com 
podeu estar tan quietes? No hi ha aquí res que 
es mogui, què passa amb el comitè d’empresa? 
L’esperit de rebel·lia que nosaltres teníem ja no el 
trobo, i ens està passant en tots els àmbits.

• Amb la perspectiva dels anys, com a funda-
dores, creieu que CCOO està jugant el pa-
per que li pertoca?

R.: Jo he vist que després del darrer congrés, a 
les direccions territorials hi ha hagut una gran 
moguda per la unificació. Jo vinc de l’oposició, i 
ara estic veient el canvi, ha arribat i estem inten-
tant confluir tots en harmonia. En el congrés de 
la Federació Pensionistes i Jubilats em vam pro-
posar portar el tema a Terrassa, amb la direcció 
local. Ens hem posat a fons en el Moviment per 
Pensions Dignes, amb UGT i altres forces, ens 
plantem cada dilluns davant l’Ajuntament.

V.: A la reunió de l’altre dia aquí, amb la gent ve-
terana, em vaig sentir molt contenta de tot el que 
se’ns va dir que faria el sindicat, sempre de cara al 
carrer. Estic contenta, perquè ens han de veure, 
cal que ens vegin al carrer fent coses.

R.: Aquest any tenim un ambiciós pla de treball, 
i el Primer de Maig serà molt parlat a Terrassa, 
serà molt sonat, no ho puc dir perquè no em cor-
respon... Sortirem al carrer.

• Sembla, però, ben complicada la situació de 
l’esquerra, tant a Catalunya com a l’Estat.

V.: Tu saps com ens fa sentir a la gent com no-
saltres? És un cop cada una d’aquestes notícies, 
a nosaltres, a l’organització, a la nostra historia... 
fa mal, serà possible? Ja sé que la dreta és molt 
diferent, els seus objectius són altres, i són po-
tents perquè són el poder i els cèntims i tal... 
Però nosaltres no, hem de ser coherents, la unió 
fa la força.

• L’aparició de Podem i Comuns va ajudar 
l’esquerra?

R.: En principi ho vèiem positiu, inclús po-
dríem unificar criteris cara a les municipals, a 
les generals, anar en grup. Però amb les mo-
gudes ja no sabem... Cadascú pensa per on 
pot anar. Però crec que serem capaces d’unifi-
car-nos i anar junts.
V.: Encara que sigui atea, que Déu t’escolti. 
No hi ha dret. Em dóna la impressió que és 

una traïció a les nostres idees, una manera de 
jugar amb tanta gent i tant sacrifici, tant des 
d’un canto com de l’altre.

R.: Cert que a nivell polític està més difícil, 
però a nivell sindical no hi ha cap problema.

Divisió de l’esquerra: 
“És un cop cada 
notícia de divisió. 
A nosaltres, a 
l’organització i a la 
nostra història”

• Creieu que els motius per estar units eren 
més abans?

M.: En aquell temps fèiem la mani per pa i 
treball. En el tèxtil era una sagnia, la mani de 
les pedres va ser la més gran de Catalunya i 
d’Espanya tota.

V.: Llavors era més necessitat, ara que tenim 
més cultura, els ulls més oberts, llegim més, 
no sé... hauríem d’estar més preparats i dis-
tingir les coses. Per això no ho entens. Jo veig 
i sento comentaris cada dia al Raval amb els 
Cants per la Llibertat, i penso: aquest home 
no té ni idea de què estem fent aquí, barreja 
coses. Així no anem enlloc, no som capaces 
de col·locar les coses en el seu lloc. Crec que 
el temps, les bofetades, no ens han format, no 
ens han fet més preparats, no sabem qui som, 
què vol dir ser d’esquerres.
La dreta és el teu enemic, el meu enemic. Re-
cordo a Mútua una lluita directa amb la di-
recció, jo els deia: vostè m’està demanant que 
jo el voti a vostè? Com vol que el voti si vos-
tè és qui m’està explotant, com podria? Ho 
tinc molt clar. Aquesta força l’hem perduda, 
l’hem perduda. Jo ho he fet, i no sóc única, 
clar, però ara ha desaparegut. Parlem, parlem, 
parlem, però...

“La dreta és l’enemic. 
A la direcció de Mútua 
els hi vaig dir: com vol 
que els voti? Vostè és 
qui m’està explotant. 
Com podria?”

PV


